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Speuren 
naar 
Sporen

waar woonde de 
koningin van ScHeBa?  
oP zoek naar haar Paleis
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ze kwam met soldaten, paarden 
en kamelen, bepakt en bezakt met 
specerijen, goud en edelstenen. dat 
de koningin van scheba bij koning 
salomo op bezoek is geweest, zoals 
de bijbel beschrijft, erkennen archeo-
logen en historici. dat haar reis vol 
glorie was evenzeer. maar wáár ze 
precies vandaan kwam, daar 
verschillen de meningen al 
eeuwen over. Was het ethiopië? 
jemen? oman misschien?
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boven het glooiende landschap van 
oman trilt de lucht van een zinderende 
woestijnhitte. bij een wadi, even buiten 
salalah –een stad in het zuiden van het 
langgerekte sultanaat– lessen kamelen 
hun dorst. de bultige beesten doen het 
vandaag rustig aan. de zon stuwt het 
kwik tot net onder de veertig graden en 
zelfs voor de kamelen is dat gortig.
oman laat zich niet licht per voet door-
kruisen; de tocht vereist uiterste kalmte. 
gids Mohammed said ramdan kan het 
weten. hij heeft de reis vaker gemaakt. 
zijn hagelwitte gewaad –de traditionele 
‘dishdasha’– contrasteert met de droge 
vlakte achter hem. terwijl de bruine jon-
geman de heuvel van khor rori beklimt, 
vertelt hij honderduit over zijn land, de 
bijzondere historie en –vooral– de bijzon-
dere grond waarop hij nu loopt. volgens 
Mohammed is dit stukje oman namelijk 
nauw verweven met de illustere vorstin 
uit scheba. 

het bestaan van de 
koningin is in de 
loop der eeuwen 
omsluierd geraakt 
door tal van my-
then en legenden. 
behalve de infor-
matie die de bijbel 
(1 koningen 10; 2 kronieken 9) en de ko-
ran over haar leven verstrekken, hebben 
lokale geschiedschrijvers voortdurend 
frappante futiliteiten ontsloten. deels 
werden deze opgenomen in de canon van 
cultuur en religie, deels woekerden ze 
voort als ‘onkruidhistorie’. 

goudmijn
‘hebbeding’ in de al dan niet verdraaide 
geschiedschrijving blijft de locatie van 
het paleis van de vorstin. vorig jaar wijd-
de de duitse krant der spiegel 
er een groot verhaal aan en be-
gin dit jaar wist het britse dag-
blad the guardian te melden 
dat archeologe louise schofield 
in noord-ethiopië de mijn had 
ontdekt waar de koningin haar 
goud won. het leven van de vor-
stin –reeds drieduizend jaar ge-
leden ontslapen– houdt tot op 
vandaag theologen, historici en 
archeologen bezig.
over de exacte plek van haar op-
trek doen vele theorieën de ron-
de, beaamt oudtestamenticus 
Mart jan Paul, hoogleraar aan de 

evangelische theologi-
sche faculteit in leuven. 
„zo’n beetje het hele Mid-
den-oosten claimt het. 
oman, jemen, egypte, nu-
bië, ethiopië: ze willen ‘m 
allemaal hebben. natuur-
lijk, toeristische motie-
ven spelen een rol, maar 
veel lokale en nationale 
tradities stoelen op oude 
verhalen, die soms terug-
grijpen tot tweeduizend 
jaar geleden. hun verkla-
ringen zijn niet zomaar uit de lucht ge-
grepen, maar vertellen geen van alle een 
echt bevredigend verhaal. de precieze 
locatie van haar paleis blijft onbekend.” 

verwarring
de oudtestamenticus zegt veel te voelen 
voor de visie van kenneth anderson kit-
chen, emeritus-hoogleraar egyptologie 

aan de universi-
teit van liverpool. 
deze professor, die 
overigens alle ta-
len in het Midden-
oosten beheerst, 
duidt scheba in 
of in de buurt van 
het huidige jemen. 

Paul: „vanuit het hebreeuws ontstaat er 
enige verwarring, omdat de namen seba, 
saba en scheba door elkaar worden ge-
bruikt. onduidelijk is of hier dezelfde 
plaatsen mee worden bedoeld.” zo wor-
den in het oude testament de plaatsen 
saba of seba verbonden met tema en 
dedan. volgens Paul duiden deze plek-
ken op locaties in noord-arabië.
dat de landsgrenzen ten tijde van de 
koningin van scheba heel anders lagen 
dan nu, maakt lokalisering van haar pa-

leis extra gecompliceerd. 
volgens Paul is het evenwel 
het meest waarschijnlijk dat 
hare majesteit in het huidige 
jemen woonde. 
er liep een lange handels-
route van oman via jemen 
en saudi-arabië richting isra-
el, stelt kitchen. het traject 
staat vandaag de dag op de 
Werelderfgoedlijst van Unes-
co als de Wierookroute. Paul: 
„de karavaan trok langs de 
zee omhoog, omdat de dorre 

woestijn weinig overlevingskansen bood. 
het is goed mogelijk dat bepaalde spe-
cerijen die de koningin van scheba mee-
nam, niet uit jemen zelf afkomstig waren, 
maar uit oman of zelfs uit india.”

rijkdom
opvallend in dat kader is het volgens Paul 
dat verschillende specerijen die in de ta-
bernakel werden gebruikt, geen inheem-
se producten waren. „We weten dat egyp-
te er allerlei expedities op uitstuurde om 
die spullen te pakken te krijgen. salomo 
deed dat ook. ik ver-
moed dat david en 
salomo hun rijkdom 
deels te danken heb-
ben aan landen als 
oman en jemen.”
eén van de produc-
ten die de koningin 
van scheba op ka-
melen naar salomo 
vervoerde, was het 
zogenoemde ‘almug-
gimhout’, vandaag 
beter bekend als 
sandelhout. van dit 
hout maakte de ko-
ning van israël steun-

„zo’n Beetje het 
hele midden-
ooSten claimt het 
paleiS van ScheBa”

mart jan paul

pas op: 
oversteken-
de kamelen!
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pilaren voor 
de tempel en 
muziekinstru-
menten zoals 
harpen en 
luiten. de san-
delboom komt 
veel voor in in-
dia. het is dan 
ook niet on-
denkbaar dat 
het kostbare hout per schip naar oman 
is getransporteerd en vervolgens via de 
handelsroute bij de koningin van scheba 
is beland. 

wierook
deze lezing wordt ge-
staafd op de heuvel 
khor rori, ook wel 
sumharam genoemd. 
gids Mohammed heeft inmiddels het 
hoogste punt bereikt. achter hem spreidt 
zich de arabische zee langs de horizon 
uit. langs de heuvel meandert een rivier-
tje dat uitmondt in de zee. „een natuur-
lijke haven”, wijst de omani gids naar 

beneden, in het dal. „ruim 
achthonderd jaar lang was 
dit een van de belangrijk-
ste logistieke centra voor 
de wereldwijde export van 
wierook. het geurige goedje 
kwam hier per kameel aan, 
maar er lag niet elke dag een 
schip klaar om het direct te 
transporteren. dat deed 
gemiddeld zo’n twee maan-

den over de heen- en terugreis. de 
wierook werd bij de haven –inmid-
dels een onder het zand vandaan 

g egraven 
ruïne– op-
geslagen. 
op hun 
terugreis 
namen de 
s c h e p e n 

goud, paarden, hout en specerijen 
mee.”
volgens Mohammed kwam de ko-
ningin van scheba regelmatig een 
kijkje nemen in de haven van sumharam. 
gewoon om te checken wat er werd in-

gevoerd en wat er weer uit ging. 
het is dan ook aannemelijk dat dit 
gebied toentertijd onder haar be-
heer stond, zegt hij. Maar dat haar 
paleis zich hier bevond, is volgens 
Mohammed kletskoek. „sommige 

omani geschiedschrijvers menen dat, 
maar ik geloof er niet in. de meest voor 
de hand liggende locatie is jemen.”

Salomo volgenS koran
desondanks voelen de omani enige ver-
wantschap met de markante vorstin. ook 
salomo speelt in verschillende legendes 

een rol, legt Moham-
med een uurtje later 
uit, in de bus naar 
salalah. de gids kan 
soms amper op z’n 
benen blijven staan. 
de chauffeur koerst 
behendig over de 
stoffige wegen van 
het binnenland, maar 
af en toe schudt het 
busje heftig heen en 
weer. bijvoorbeeld 
als het moet rem-
men voor een kudde 
kamelen die in alle 
kalmte de weg over-
steekt. 
Mohammed is het 
wel gewend; hij ver-
telt rustig door. su-
layman, zoals salomo 
in de koran heet, was 
volgens de gids niet 
de koning van israël, 
maar „een begaafde 
profeet, een wijs en 

„de meeSt voor 
de hand liggende 
locatie iS jemen”
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de ruïne van de 
haven van Sumharam 
(oman). hier zou de 
koningin van Scheba 
regelmatig een kijkje 
nemen om te zien wat er 
verhandeld werd.

onderzoekers zeggen aanwijzin-
gen te hebben dat de in de Bijbel 
genoemde koningin van Scheba 
inderdaad uit afrika kwam. het 
genetisch onderzoek is gepubliceerd 
in the american journal of human 
genetics.
 
onder meer in 1 koningen 10 wordt ge-
schreven over de koningin van Scheba die 
op bezoek komt bij koning Salomo en veel 
kostbaarheden voor hem meeneemt. zij is 
onder de indruk van Salomo’s wijsheid. 
het nu gepubliceerde genetisch onderzoek 
suggereert dat het dna van sommige afri-
kanen een mix is van dna dat voorkomt 
bij ethiopiërs, egyptenaren, israëliërs en 
Syriërs. de oorsprong van deze overeen-
komst zou drieduizend jaar geleden moe-
ten worden gezocht. de wetenschappers 
erkennen dat er onzekerheden bestaan   
over de datering.

afrikaanse rootS

 close-up van 
het Boswellia-blad

de kust van 
de arabische zee. 
de zee zorgt voor 
een goed klimaat 
waar de wierook-
boom kan groeien.
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een rijk man. hij bezat veel land.” in tal 
van omani legendes speelt de ziener 
een rol. Mohammed kent er genoeg. zo 
gaat het verhaal dat sulayman ooit op 
een vliegend tapijt van israël naar oman 
vloog. de profeet reisde als djinn, wat wil 
zeggen dat hij een geest bezat die zowel 
menselijke als dierlijke gestaltes kon aan-
nemen. eenmaal aangekomen, bouwde 
hij binnen tien dagen maar liefst 10.000 
aflaj. dat zijn ingenieuze irrigatiesyste-
men die in de bergen vocht opvangen en 
dat op een slimme manier naar beneden 
transporteren. het systeem is uniek in 
de wereld en staat ook op de Werelderf-
goedlijst van Unesco. de omani bouwden 
er jaren aan, maar sulayman klaarde bin-
nen een paar dagen de klus. de profeet 
werd later zelfs als grondlegger van het 
systeem aangewezen.
sulayman, zo vertelt de gids, was boven-
dien gezegend met de wonderlijke eigen-
schap dat hij met dieren kon spreken. hij 
had een bijzondere 
band met hen. als 
de profeet ging eten, 
schoven al z’n dieren 
aan. tijdens een aan-
gerichte maaltijd, zo 
luidt een andere le-
gende, constateerde 
sulayman dat er een 
vogeltje aan de dis 
ontbrak. hij maakte zijn verwondering 
publiek en kreeg spoedig te horen dat 
het beestje het paleis van de koningin 
van scheba had gevonden. dat was goed 
nieuws. al snel kwam de profeet meer 
over haar te weten. ze zou een vermo-
gende en slimme vrouw zijn en, net als 

sulayman, een groot rijk bezitten. Maar 
ze had één slechte eigenschap: de ko-
ningin van scheba bad tot een andere 
god. en daarom stuurde de profeet haar 
een brief. de boodschap was kort, maar 
krachtig: als je je niet tot de islam be-
keert, verklaar ik je de oorlog. 
na wat correspondentie heen en weer, 

nodigde de ziener de 
koningin uit, omdat 
hij nog steeds vond 
dat ze zich moest be-
keren tot de islam. ter-
wijl hare koninklijke 
hoogheid zich voor-
bereidde op de verre 
reis, liet sulayman in 
zijn eigen paleis een 

glazen vloer aanleggen met daaronder 
een laagje water. toen het transparante 
parket gelegd was, kwam de koningin op 
visite. sulayman toonde haar de vloer. de 
vorstin was erg onder de indruk van het 
kunstzinnige bouwwerk en begon haar 
jurk op te rollen, zodat ze door het water 

kon lopen. 
Maar sulay-
man ging 
haar voor, 
zonder zijn 
d i s h d a s h a 
op te tillen. 
Mohammed, 
l a c h e n d : 
„hij liep over 
het water! 
terstond be-
keerde de 
koningin zich 
tot de islam 

en ze trouwde met de profeet.”

vertroeBeld
al dit soort verhalen hebben de historie 
in de loop der tijd best wel vertroebeld, 
stelt Paul. „de islam is een godsdienst 
waaronder veel onofficiële informatie 
ligt. het is daarom lastig te zeggen hoe 
belangrijk moslims het eigenlijk vinden 
dat het paleis van de koningin in jemen 
stond of in oman. elke lokale islamitische 
cultuur heeft er z’n eigen opvatting over.”
het blijft daarom gissen naar de precieze 
plek. het geslachtsregister in genesis 10 
duidt scheba als een zoon van joktan, af-
komstig uit het geslacht van sem, zoon 
van noach. door jezus wordt de vorstin 
later ‘de koningin van het zuiden’ (Mat-
theüs 12) genoemd. historici identificeren 
dat als aan beide zijden van de rode zee. 
deze streek loopt van het huidige jemen 
tot in ethiopië. de meeste geschiedschrij-
vers en archeologen duiden –op basis 
van vondsten en overleveringen– jemen 
als grootste kanshebber. buurland oman 

wordt in de officiële scheba-kronie-
ken niet als woonoord van de ko-
ningin genoemd. en dat zelfs oman 
buurman jemen als meest logische 
locatie aanwijst, geeft deze islami-
tische staat wel de beste papieren. 
verder is het met het paleis van 
scheba als met de haven van sum-
haram bij de heuvel van khor rori. 
Mohammed, wijzend naar de stoffi-
ge brokstukken: „het grootste ge-
deelte van deze ruïne ligt nog onder 
het zand. Wie weet wat we in de toe-
komst allemaal nog opgraven…”    

„Wie Weet 
Wat We in 
de toekomSt 
allemaal nog 
opgraven...”
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achter moham-
med spreidt de 
arabische zee zich 
uit. in de haven van 
Sumharam werd de 
wierook opgeslagen.

Weet meer:
n  www.visitoman.nl
n  www.tiny.cc/Scheba1
n  www.tiny.cc/Scheba2
n  www.tiny.cc/Scheba3
n  the Queen of Sheba: treasures from an-
cient Yemen, john Simpson (British museum 
press, 2002) .

de souk in 
Salalah loopt 
over van wierook 
(en parfums).
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levendige wierookhandel

oman is een van de weinige landen ter 
wereld waar wierook 
gedijt, vanwege een 
perfecte combinatie 
van hoge tempe-
raturen, een goede 
bodemgesteldheid en 
vochtige omstandig-
heden. de wierook-
boom (Boswellia) 
groeit in woestijnen, 
op het platteland en in valleien, legt 
ali kathiri uit. hij is directeur van het 
museum of Frankincense in Salalah, waar 
een allegaartje van wierookhistorie zich 
slordig vermengt met een flinke berg nati-
onale geschiedenis. maar dat terzijde.

HarSparelS
het bekendste wierookgebied van oman 

is Wadi dawkah, vertelt 
kathiri. „deze regio wordt ook 
wel ‘the land of Frankincense’ 
genoemd en staat helemaal vol 
met grote, volwassen wierook-
bomen. in de maanden juni, 
juli en augustus parelt de hars 
van de boom naar buiten. met 
een beiteltje wordt het geurige 
spul eraf gehakt.” 
de eerste oogstmaand levert 
de minste kwaliteit, aldus de 
museumdirecteur. de wierook 
heeft dan een donkere kleur 
en geurt het minst. in juli is de 
wierook al een stuk beter en 
in augustus baren de Boswel-

lia’s het beste wat er op deze aarde aan 
wierook is.
vroeger werd na de 
oogst de wierook in 
bakken verzameld, 
waarin het opdroog-
de. de harde korrels 
werden vervolgens in 
manden per kameel 
naar zee vervoerd. 
vandaar ging het per 

schip de hele wereld over: via jemen en de 
rode zee naar europa, van muscat naar 
de indusvallei in zuid-azië en 
china, en via het omaanse 
gouvernement dhofar 
naar afrika.

oud medicijn
in hoofdlijnen kun je 

vier soorten wierook onderscheiden, zegt 
de museumdirecteur. zo is er de al-hojari, 
die in de woestijn en bergachtig gebied 
groeit, de ashazri, de annajdi en de 
asha’bi. 
kathiri: „hoe witter de wierook, hoe beter 
de kwaliteit. de asha’bi werd vroeger 
gebruikt als medicijn tegen astma en 
buikpijn.” nu nog? kathiri lacht. „nee, te-
genwoordig beschikken we over moderne 
ziekenhuizen. mijn moeder gebruikte 
het wel. ze mengde de rook van het spul 
door het water in onze drinkkan, zodat 
het water een lekker geurtje kreeg. ook 
gebruikte ze het als middel tegen astma, 
door wierookkorrels een half etmaal in 
een kan water te leggen. ze filterde het in 
een soort doek en gaf het ons te drinken.”

levendige Handel
al ten tijde van de regering van de ko-
ningen david en Salomo was er in oman 
een levendige handel in wierook. volgens 
kathiri was het reukwerk toentertijd min-
stens zo kostbaar als goud.
vandaag de dag stromen de souks in 
steden als Salalah en muscat over van de 
wierookwinkels. voor een euro of twintig 

gaat de toerist met 
een kilo reukwerk 

naar huis.
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tegenWoordig 
ga je al voor 
20 euro met een 
kilo reukWerk 
naar huiS

dankzij de strategische haven bij 
khor rori in het zuiden van oman 
kent het sultanaat een rijke han-
delsgeschiedenis. een traditie 
die zo oud is, dat de koningen 
david en Salomo er al bekend 
mee waren. toen al was wierook 
exportproduct nummer één.

in saloMo’s tijd Was Wierook even koStBaar alS goud

de harsparels 
van Boswellia.


