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Introductie

Over nomaden is vaak gezegd dat zij een minimale en 
moeilijk traceerbare archeologie achterlaten. Mede hier-
door hebben externe schriftelijke bronnen en etnografie in 
de beeldvorming over nomadische groepen uit het verleden 
vaak een leidende – en vertekenende – rol gehad. In de 
Zwarte Woestijn (Black Desert) van Jordanië bestaat echter 
een unieke situatie, omdat daar zeer goed bewaard gebleven 
archeologische landschappen te vinden zijn die afkomstig 
zijn van nomadische groepen. In dit onderzoek wordt één 
van deze landschappen, de Jebel Qurma regio, bestudeerd 
om een nieuw perspectief te kunnen geven op nomaden die 
dit gebied bewoonden tussen ruwweg 200 voor Christus en 
800 na Christus.

De honderden vindplaatsen uit deze periode die tot nu toe 
in de regio zijn gedocumenteerd bestaan uit kampplaatsen, 
grafmonumenten, jachtinstallaties, uitkijkposten, etc., vaak 
gebouwd van de zwarte basaltstenen waaraan deze woestijn 
zijn naam dankt (zie figuur 1). Daarnaast zijn er duizenden 
inscripties en afbeeldingen ingekrast op de basaltrotsen. 
Hoewel de bewoners van deze regio in de Klassieke Oudheid 
en Vroeg-Islamitische periode nomadisch waren, investeer-
den zij wel degelijk in het creëren van een uniek eigen land-
schap. Dit onderzoek is samengesteld om te achterhalen op 
welke manier het landschap in de Jebel Qurma regio werd 
ingericht en welke rol dergelijke landschappen speelden in 
de mobiele bestaanswijze van de inwoners van de Zwarte 
Woestijn. Ook de relatie met de urbane en agrarische centra 
van de Klassieke tot Vroeg-Islamitische wereld in het Westen 
wordt in dit opzicht onderzocht.

Het onderzoek behelst verschillende praktische compo-
nenten, inclusief het doen van veldverkenningen en opgra-
vingen in de Jebel Qurma regio om data te verzamelen over 
sitedistributies, chronologie, ecologische omstandigheden, 
economie, grafgebruik, etc. Daarnaast worden satelliet- en 
luchtfoto’s gebruikt om archeologische vindplaatsen in kaart 

te brengen. Nieuw hierin is het gebruik van een drone om 
vindplaatsen in detail te documenteren.

De analyse van de data zal verder moeten uitwijzen op 
welke wijze het landschap in het verleden werd ingericht, 
hoe dit te verklaren is, en hoe deze veranderingen van in-
vloed waren op latere bewoning. Een belangrijk zwaarte-
punt hierin is het bestuderen van de relatie tussen enerzijds 
de inrichting van het landschap en anderzijds verschillende 
vormen van mobiliteit. In deze studie wordt uitgegaan van 
conceptuele benaderingen binnen de sociologie en sociale 
geografie, die stellen dat landschap en mobiliteit voortdu-
rend invloed op elkaar uitoefenen. Zo wordt in deze studie 
bijvoorbeeld onderzocht hoe seizoensgebonden migratie en 
territorialiteit zijn terug te zien in de inrichting van het land-
schap, en hoe routes door het landschap zich ontwikkelden 
onder invloed van economische activiteiten en sociale ver-
houdingen. Ook wordt bekeken wat de relatie was tussen 
de locatie en organisatie van kampplaatsen, de sociale en 
economische inrichting van het bredere landschap, en wat 
de betekenis was van grafmonumenten die werden gebouwd 
langs belangrijke routes door het landschap.

Nomaden uit de Zwarte Woestijn werden tot nu toe vaak 
beschouwd als groepen die in de marge van de samenleving 
opereerden, en als mensen die werden gedreven door wat na-
tuurlijke omstandigheden hen te bieden hadden. De archeo-
logie van de Zwarte Woestijn wordt in dit onderzoek aan-
gewend om te zien of dit beeld wel klopt. De verwachting 
is dat dit een completer en meer direct geïnformeerd beeld 
geeft van nomadische levenswijzen in de Zwarte Woestijn, 
en biedt in dat opzicht een tegenwicht aan historisch en et-
nografisch geïnspireerde reconstructies.

Harmen Huigens (h.o.huigens@arch.leidenuniv.nl) is één van 
drie promovendi binnen het NWO-gefinancierde onder-
zoeksproject Landscapes of Survival – Pastoralist Societies, 
Rock Art and Literacy in Jordan’s Black Desert dat in 2014 van 
start is gegaan. Dit onderzoek staat onder leiding van prof. 
dr. Peter Akkermans, en wordt uitgevoerd aan de Faculteit 
der Archeologie van de Universiteit Leiden.
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Figuur 1. Dit manshoge grafmonument, gemaakt van basaltste-
nen, vertegenwoordigt slechts één van de vele typen bouwwerken die 
door nomaden werden opgeworpen in de Zwarte Woestijn (foto Jebel 
Qurma Project).
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