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Graven in Irak
Meer dan drieduizend

archeologische sites

wachten in Noord-Irak

om onderzocht te wor-

den. Leidse onderzoe-

kers horen bij de pio-

niers. Michiel Hegener

CARWEN OMER, CHEF ch e m i e
van het archeologisch museum in Su-
leymania, kijkt aandachtig naar het
okerkleurige steen van een bas-reliëf
op een rotswand in Koerdisch Noord-
Irak. Hij zoekt resten verf, een paar
fragmenten vond hij al. Dit beeld van
twee heersers vraagt dringend om da-
tering, misschien dat de verf daarbij
helpt. Het bas-reliëf toont twee le-
vensgrote mannen tegenover elkaar
en ze maken een teken van respect:
haakse positie van de rechter elle-
boog, gestrekte hand omhoog. Boven
hen kijkt de zonnegod toe terwijl een
sikkelvormig deel van de zonneschijf
is bedekt. Of is het de maangod Sin?
De Griekse geschiedschrijver Herodo-
tus beschrijft in het eerste boek van
zijn Historiën hoe de legers van Lydië
en Medië (mogelijk een oude naam
voor Koerdistan) in een veldslag wa-
ren verwikkeld “toen de dag plotse-
ling nacht werd”. De koningen, res-
pectievelijk Alyattes II en Cyaxares,
zagen de verduistering als teken dat
ze vrede moesten sluiten, schrijft
Herodotus. De gestaakte veldslag kon
door de zonsverduistering tot op het
uur gedateerd worden: het was in de
namiddag van 28 mei in 585 v.Chr.
Als de Koerdische sculptuur ook valt
te dateren op omstreeks 600 voor
Christus, toont die vrij zeker de door
Herodotus beschreven vrede.
Het reliëf zit bijna tien meter hoog op
een loodrechte rotswand, bereikbaar
via een ijzeren trap. Stilte regeert in
de Chami Raazn Sarsard vallei, rond
en onder ons. Een verre kudde scha-
pen mekkert vrijwel onhoorbaar,
soms vliegt er een hop of bijeneter
voorbij. Hij staat op een richel van
twee bij zes meter, ongetwijfeld ooit
de werkplek voor de beeldhouwers.
In de rots achter het reliëf zijn drie
ruimtes van twee bij twee bij twee
meter uitgehakt, elk met een bad-
kuipvormige uitsparing in de vloer.

apparatuur “Dit waren graven”,
garandeert Omer in het halfduister.
“Ik weet vrijwel zeker dat er tussen
het stof op de bodem nog fragmenten
van lichamen liggen.” Om die te de-
tecteren en C14-datering te kunnen
doen heeft hij apparatuur nodig, en
die ontbreekt. Net als de apparatuur
voor de chemische analyse van de
verfresten. Desgevraagd noteert Om-
er graag zijn meest urgente wensen:
röntgenapparatuur, inductively coupled
plasma-apparatuur voor het traceren
van metalen, een elektronenmicro-
scoop, een atomic absorption-spectro-
meter, een oven, een weegschaal...
Buitenlandse laboratoria inschakelen
is natuurlijk een optie. Bovendien
kreeg het Iraq Museum in Bagdad –
dat van 10 tot 12 april 2003 werd ge-
plunderd en overal de voorpagina’s
haalde – in 2004 van Italië een su-
bliem archeologisch laboratorium
met zeven ton apparatuur.
Maar de Koerden, met zoveel archeo-
logische schatten naast de deur, wil-
len natuurlijk een uitgebreid en mo-
dern eigen lab. En waarom ook niet,
met zoveel oudheden onder en boven

de grond. Gevraagd naar een specifi-
catie van zijn wensen gaat Kanan il
Mufti, chef van de afdeling Oudhe-
den van het Koerdische ministerie
van Cultuur in Arbil, er goed voor zit-
ten achter zijn meters brede bureau.
“We staan te springen om goede ap-
paratuur – bijvoorbeeld een oven, no-
dig voor het bakken van kopieën van
kleitabletten. En elektromagnetische
en sonar-detectoren voor bodemon-
derzoek zonder te hoeven graven. En
C14- dateringsapparatuur.” Dat laat-
ste is niet reëel: te ingewikkeld en te
duur, en het kan heel goed elders.
Maar de noodzaak voor hulp van en
samenwerking met archeologen uit
het buitenland is groot. “Vr o e g e r
hebben hier heel veel westerse arche-
ologen gegraven”, verzucht hij. “Ik
heb al veel geprobeerd om ze weer
hierheen te krijgen, onder meer via
journalisten, maar tevergeefs.”
Hoe dat zo komt, wordt bij navraag
snel duidelijk. In het British Museum

in Londen verduidelijkt Irak specia-
list Dominique Collon tegen een de-
cor van metershoog opgestapelde
kleitabletten dat ze dolgraag de op-
gravingen in Nimrud en Balawat (bij
Mosul) zou hervatten. Die kwamen in
1990 ten einde met de Iraakse invasie
in Koeweit. “Maar het is onbetaalbaar
vanwege de verzekeringspremies. En
het British Museum kan medewer-
kers niet onverzekerd naar Irak stu-
ren, zelfs al zouden die medewerkers
daar persoonlijk geen probleem mee
hebben. Daar komt bij: als wij naar
Irak gaan is dat ook gevaarlijk voor
degenen met wie we contact hebben.
Doordat zij hebben samengewerkt
met westerlingen worden ze zelf
doelwit.”
Archeologie in Irak? Te gevaarlijk,
zegt Chiara Dezzi Bardeschi van
Unesco en coördinator van het ‘Inter-
nationaal Coördinatie-comité voor
het Behoud van het Cultureel Erf-
goed van Irak’. “Unesco stuurt al drie
jaar geen personeel meer naar Irak.
We concentreren ons nu op het trai-
nen van Iraakse archeologen en dat
gebeurt grotendeels in het buiten-
land, nu bijvoorbeeld in Tokyo. Een
deel van hen moet de kennis in Irak
weer doorgeven aan anderen.” De
huidige veiligheid in Iraaks Koerdis-
tan blijft in het westen intussen on-
opgemerkt. De buitenlandse bedrij-
ven die in Noord-Irak opereren, ko-
men vooral uit het Midden-Oosten.

Buitenlandse archeologen die in Irak
willen graven, zouden echter per di-
rect kunnen beginnen in Iraaks Koer-
distan: Mufti en zijn staf hebben een
database van 3.125 archeologische lo-
caties. Er spelen echter twee nieuwe
factoren. De onstuitbare economi-
sche groei zorgt voor grootscheepse
vernietiging van archeologische bo-
demsporen. Er zijn dus veel noodop-
gravingen nodig, en daarvoor wordt
het tekort aan menskracht, expertise
en technische ondersteuning nu pijn-
lijk voelbaar. Il Mufti laat wat foto’s
zien van een recente noodopgraving:
een paar weken tijd en een paar on-
derzoekers waren beschikbaar voor
een complete nederzetting uit 6000
v.Chr. die onder nieuwbouw ging ver-
d w ij n e n .
Tweede nieuwe factor: nu het in
Iraaks Koerdistan zo veilig is, komt
vanuit Arabische landen het toerisme
op gang. Dagelijks arrriveren er vlieg-
tuigen uit Europa. De archeologische

rijkdom vormt een van de grote trek-
pleisters. Dat vraagt om infrastruc-
tuur, ontsluiting, restauratie.
Om kort te gaan: de tijd is rijp voor sa-
menwerking tussen Koerdische en
Westerse archeologen, ook Neder-
landse, en dat laatste zou nieuw zijn.
De briljante Nederlandse archeoloog
Henri Frankfort (1897-1954) groef in
de dertiger jaren in Irak, maar was
verbonden aan de Universiteit van
Chicago en werd Amerikaan.
De Iraakse ambassadeur in Neder-
land, Siamand Banaa, benaderde vo-
rig jaar de Universiteit van Leiden.
Het eerste concrete resultaat: een ver-
kennende missie naar Iraaks Koerdis-
tan van twee Leidse experts.

samenwerking Aan de zuidwest-
flank van Arbil beklimmen Assyrio-
loog professor Wilfred van Soldt, die
spijkerschrift bijna even makkelijk
leest als de krant, en archeoloog Die-
derik Meijer, die leiding gaf aan grote

Een paar man

voor een hele

nederzetting

uit 6000 v.Chr.

opgravingen in Syrië, een oude woon-
heuvel, of tell, van een meter of tien
hoog. Tells ontstaan in de loop van
duizenden jaren door de opeenho-
ping van ingezakte lemen huizen.
Veel leemgruis spoelt weg met regen-
water, waardoor de gemiddelde tell
schuine zijden heeft.
Ze zijn op zoek naar dateerbare pot-
scherven. Er liggen er honderden
voor het oprapen, want gebakken aar-
dewerk breekt wel, maar vergaat niet.
Veel van wat ze oprapen is ondefini-
eerbaar. Meijer citeert de Britse arche-
oloog die ook bekend werd als echtge-
noot van Agatha Christie: “Drab ware,
zou Mallowan gezegd hebben.” An-
dere scherven zijn nuttiger. “Deze is
misschien Parthisch”, peinst Meijer
en laat de scherf – misschien dus uit
145 tot 226 n.Chr. – weer vallen ter-
wijl Van Soldt, de tolk en een Koerdi-
sche archeoloog verder zoeken.
“Hmm. Deze zou vroeg neo-Assyrisch
kunnen zijn, omstreeks duizend voor
Christus. Ik moet iets hebben met een
geverfd motief.” Ze vinden er een.
“Aha. Dit is Hellenistisch”, weet
Meijer direct. Voorzichtige conclusie:
de nederzetting begon waarschijnlijk
in de vroege neo-Assyrische tijd.

lustgrabung Hoe interessant is
dat, als verder gegeven is dat het Mid-
den Oosten duizenden tells telt en
Iraaks Koerdistan honderden? Wan-
neer is één bepaalde tell, deze bijvoor-
beeld, het opgraven waard? Een Lu s t -
grabung, omwille van het avontuur, is
uit de mode en onverantwoord. Iede-
re noodopgraving is urgenter. Puur
inductief graven is volgens Meijer
ook niet aan de orde, “er moet een
duidelijke vraagstelling zijn”.
En daar is kans op. De huidige trend
in de Midden-Oosterse archeologie is
niet zozeer het opgraven van aarde-

werk, botten, kleitabletten en funda-
menten als zodanig, maar het bloot-
leggen van de machtsverhoudingen
en organisatiestructuren waarvan bo-
demvondsten getuigen. De tell waar-
op we lopen zou bijvoorbeeld kleita-
bletten kunnen opleveren met tek-
sten in spijkerschrift – belastingaan-
slagen, inventarissen, brieven – die
wijzen op banden met een eindeloos
veel grotere tell, een paar kilometer
v e r d e r.
Het is de citadel van Arbil, dertig me-
ter hoog, tien hectare oppervlakte.
Tekstborden stellen dat dit de oudste

permanent bewoonde plaats ter we-
reld is. Jericho is ook een goede kandi-
daat, maar daaraan heeft de VVV van
Arbil geen boodschap. Feit is dat de
oudste lagen Halaf-aardewerk bevat-
ten, uit omstreeks 5500 v.Chr. Boven-
op de citadel krijgen de Leidse ex-
perts gezelschap van luid kwetteren-
de kinderen. Hun ouders vluchtten
uit Saddams Irak, en het plan is nu
om de vijfduizend vluchtelingen, bij-
na de hele bevolking van de citadel,
elders te huisvesten. Dan komt er
ruimte vrij om te graven. Meijer: “Een
jongensdroom ligt voor ons klaar!”

fundamenten De tell van Arbil zal
een weelde aan oudheidkundige in-
formatie opleveren. Kleitabletten
met teksten kunnen haast niet ont-
breken. Volledige gebouwen zijn vol-
gens Meijer niet te verwachten – wel
fundamenten van tempels, paleizen
en overheidsgebouwen waarop re-
constructies kunnen verrijzen. Sa-
men met interessante secties van het
graafwerk kunnen ze worden over-
dekt en deel vormen van een oud-
heidkundig museum, precies zoals
nu gebeurt bij de opgraving van de
tell van Aleppo in Syrië. De omvang
van deze tell, drie miljoen kubieke
meter, vraagt om een internationale
opgraving, en dan nog zal het maar
gaan om fragmenten: een reeks vak-
ken van tien bij tien meter, elk een
paar meter diep.
Maar wie gaat het betalen? Meijer:
“De Nederlandse overheid maakt
weinig geld vrij voor dit soort projec-
ten. Frankrijk en Duitsland hebben
wel grote fondsen, juist voor archeo-
logisch onderzoek in het buitenland.
Om academische redenen, maar ook
ter promotie van het eigen land. De
Nederlandse overheid zou een grote
stap kunnen zetten, en hier veel

goodwill kunnen kweken. Bedenk
ook dat er ruim 25.000 Iraakse koer-
den in Nederland wonen.”
Voorlopig houdt Buitenlandse Zaken
de knip dicht, maar toont zich sinds
de verkenning door Van Soldt en
Meijer wel wat toeschietelijker. Een
alternatieve geldbron is wellicht de
Nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (NWO), die
een deel van Meijers opgravingen in
Syrië betaalde. De Universiteit Leiden
zou ook kunnen bijdragen, zeker nu
er een intentieverklaring is opgesteld
met de Salahuddin Universiteit van
Arbil over intensieve samenwerking,
in het bijzonder op archeologisch ge-
bied. Als voorzet betaalde de Sala-
huddin Universiteit het transport en
verblijf van Van Soldt en Meijer.
Dr. Mohammad Sadik, rector magni-
ficus van de universiteit van Arbil en
ondertekenaar van de verklaring,
heeft de deur wijd open voor samen-
werking tussen zijn jonge Archeolo-
gisch Instituut en het Westen. De
tweede lichting afgestudeerde arche-
ologen is zich nu aan het verspreiden
over de oudheidkundige dienst en de
archeologische musea. Sadik: “M ij n
topprioriteit voor de hele universiteit
is verhoging van het wetenschappe-
lijk niveau. We zoeken vooral plaat-
sen aan buitenlandse universiteiten
waar onze studenten een paar maan-
den of langer in opleiding kunnen.”

bijscholing Hetzelfde idee leeft
bij het Koerdische ministerie van Cul-
tuur. Il Mufti stuurde medewerkers
voor bijscholing naar Jordanië en
Amerika. Binnenkort kunnen Koer-
dische archeologen en Assyriologen
ook naar Leiden voor stages en oplei-
dingen aan de universiteit en het Mu-
seum van Oudheden dat in de inten-
tieverklaring wordt vermeld. Leiden
is een van ’s werelds grote expertise-
centra voor de oude talen van het
tweestromenland.
Een stèle vol spijkerschrift die Van
Soldt en Meijer aantreffen op de cita-
del van Arbil blijkt lastig te ontcijfe-
ren: de grote gegraveerde steen is
zwaar geërodeerd. Van Soldt leest: “LU

ITU R. Dat betekent: hij kwam zeker te-
rug. Is dit Assyrisch? Hmm. DI NGI R...
I P... Verrek, nee, dit is Urartees. L U LUI I
N I... I N I, dat is Urartees. L U L U I NI I LI

betekent barbaren.” De steen is aan
de andere kant beschreven in het As-
syrisch. “Maar het is steenkool-Assy-
risch, geschreven door Urartiërs”,
signaleert Van Soldt.
De steen werd opgericht door koning
Rusa (ca. 735 - 713 v.Chr.) en stond
vermoedelijk op een weg naar de
Urartische heilige stad Mutsatsir, die
rond 700 v.Chr. is verwoest door de
Neo-Assyrische koning Sargon II.
Mutsatsir, vermoedelijk in het huidi-
ge Turks Koerdistan, is nog steeds
niet gevonden, maar dat geldt voor
veel. Rotsreliëfs zoals in Chami Raazn
Sarsard zijn op veel plaatsen te vin-
den – en sommige moeten nog gevon-
den worden.
Een plaats waar de oudheidkundige
rijkdom van Iraaks Koerdistan in vol-
le omvang blijkt, ligt in een kloof van
de Gomel-rivier. Alles lijkt normaal,
tot je afdaalt. Een deel van de rots-
wand is afgevlakt en toont bas-reliëfs
van tien meter hoge figuren. Eén is
volgens de laatste inzichten de zoon
en opvolger van Sargon II: Sennache-

rib, of Sanherib zoals hij in de Bijbel
wordt genoemd (2 Kronieken 32).
Zijn naam betekent volgens Van
Soldt: Sin heeft de broers vervangen.
“Sin is de maangod, de broers zijn
vermoedelijk een paar oudere prin-
sen die voor zijn geboorte zijn overle-
den.” Sanherib maakt hier het teken
van respect en staat tegenover een
god die, zoals gebruikelijk bij rots-
beelden uit deze periode, weer op de
rug van een schaap of geit staat. Dat
het dier niet door zijn poten zakt, be-
wijst de etherische lichtheid van de
god.
Daal af naar de waterstroom en het ar-
cheologisch avontuur wint aan hevig-
heid. Onder het reliëf ligt aan de oe-
ver een gekantelde gevleugelde stier
met een mensenhoofd, drie meter
breed en 2,40 meter hoog. Boven de

stier toont hetzelfde rotsblok geëro-
deerde reliëfs van een koning, 1,60
meter hoog, en weer een god. Dit
soort beelden is ook te vinden in het
Louvre en het British Museum: min-
der verweerd, minder kwetsbaar, en
vooral minder spannend. Doorzoe-
ken levert nog twee stenen koningen
op, half weggezakt in het azuurblau-
we water. Helemaal bovenaan de rots-
wand kijkt Senahrib toe vanaf een
reeks kleine reliëfs.
Wie deze wonderbaarlijke plek en an-
dere oudheden van Noord-Irak onge-
stoord wil ervaren moet nu gaan.
Over vijf jaar staat er een restaurant
en parkeren er dagelijks touringcars,
over tien jaar is het net Egypte. Nu is
er geen mens te zien, alleen een paar
Koerdische militairen die vanuit de
hoogte toezicht houden. Een schild-
pad plonst in het water, riet ruist in
de wind, water gorgelt zacht waar rot-
sen of beelden de stroom blokkeren –
verder is het stil.

In Iraaks Koerdistan valt veel te
graven maar ook veel te restaure-
ren. Een omvangrijk voorbeeld is
de citadel van Arbil. Een deel van
de huizen dateert uit de achttien-
de en negentiende eeuw, sommi-
ge zijn weer deel van de hoge
stadsmuren. Uiteraard wacht er
veel werk. De Leidse archeoloog
Diederik Meijer ziet onder meer
kansen voor de afdeling restaura-
tiekunde van de TU Delft. Unesco
heeft al een plan gereed liggen
om een blok oude huizen op te
knappen en er een bezoekerscen-
trum te maken.
Expertise is ook nodig bij het res-
taureren van de bas-reliëfs in de
regio uit de periode 2300 tot 600
v.Chr. Nu zijn Koerdische archeo-
logen zelf aan de slag gegaan. De
wens om toeristen gave beelden
te tonen is begrijpelijk, maar is
haastwerk verstandig? Het oud-
ste bekende reliëf, bij Qara Dag,
dat waarschijnlijk de Akkadische
koning Naramsin (2254 - 2218 v.
Chr.) voorstelt, wordt dezer dagen
weer gaaf gemaakt door de ont-
brekende delen (erosie, kogelga-
ten) op te vullen met polymeer-
pasta. Aan toewijding geen ge-
brek, maar sommige van de de-
tails die nu weer vorm krijgen
zijn giswerk.

Restauraties

· Bij het Noord-Iraakse dorp Bavian
zijn in de kliffen langs de Gomel-rivier
in de achtste eeuw v.Chr. sculpturen en
reliëfs uitgehouwen, zoals deze gevleu-
gelde stier met mensenhoofd en baard.

foto’s michiel hegener

· Detail van een
reliëf dat moge-
lijk de slag tussen
de koningen Aly-
attes II en Cyaxa-
res voorstelt. Het
is een symbool
met onbekende
betekenis. Op
drie punten zit-
ten resten verf.

· Het oudste bas-reliëf in Koerdistan,
dat waarschijnlijk koning Naramsin
voorstelt (2254 - 2218 v.Chr.). De foto is
gemaakt in 1992. Inmiddels is het re-
liëf provisorisch gerestaureerd. In
hoofd en borst zitten kogelgaten van
Saddam Hoesseins soldaten.

· Een bas-reliëf
bij Bavian (10 x
10 meter) toont
links koning Se-
nahrib. Hij legde
het aquaduct
naar de stad Ni-
neveh aan waar-
van de Gomel-ri-
vier de bron
vormt. Het ka-
naal was klaar in
690 v. Chr.
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