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Nieuw Nederlands onderzoek in noordoost-Jordanië

H

et noordoosten van Jordanië wordt
gekarakteriseerd door een ruige en
moeilijk toegankelijke steenwoestijn, afgewisseld met eindeloze grind- en
zandvlaktes – de zogenaamde Black Dessert.
Die naam dankt het gebied aan de zwarte
basaltrotsen die het oppervlak van deze
woestenij grotendeels bedekken. Vanwege
de harde klimatologische omstandigheden
– gloeiendhete zomers en meedogenloze
winters met een jaarlijkse regenval van minder dan 50 centiliter - heeft men lang aangenomen dat dit gebied slechts spaarzaam
bewoond is geweest. Een team van Nederlandse archeologen onder leiding van prof.
Peter Akkermans van de Leidse universiteit
heeft aangetoond de Black Dessert desondanks een opmerkelijk rijk en breed scala
aan bewoningssporen van allerhande aard
en uit alle periodes bevat. Zo ontdekten zij
de resten van grote en kleine kampplaatsen,
ronde stenen bouwwerken, spectaculaire
grafmonumenten, en kilometerslange jachtinstallaties. Heel bijzonder zijn de duizenden rotstekeningen en inscripties in Safaïtisch schrift, daterend uit de eerste eeuwen
van onze jaartelling.

Grootschalig onderzoek
leert weer meer over
bronstijd West-Friesland

D

e afgelopen maanden werden bij
Grootebroek in West-Friesland op
grote schaal opgravingen gedaan in
een gebied waar een nieuwe wijk zal worden
gerealiseerd. De opgraving werd uitgevoerd
door ADC ArcheoProjecten in samenwerking met Archol. ‘West-Friesland heeft een
rijke onderzoeksgeschiedenis’, vertelt
archeoloog Wouter Roessingh. ‘Dit is een
bijzonder archeologisch gebied. Er zijn veel
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sporen uit de bronstijd en door de grondsamenstelling zijn vondsten vaak goed geconserveerd. Bovendien bleven mensen in dit
gebied vaak langere tijd op één plek wonen.
Soms vinden we vier of vijf boerderijen
boven elkaar.’ De opgraving in Grootebroek
is wat Roessingh betreft dan ook een kers op
de taart: ‘We konden een groot aaneengesloten vlak onderzoeken, waardoor we veel
inzicht krijgen in de wijze waarop men in de
bronstijd het woongebied inrichtte’.

Een museum in oorlogstijd

H

et Rijksmuseum van Oudheden, dat
dit jaar 200 jaar bestaat, kende in
die twee eeuwen talloze hoogtepunten maar ook enkele diepe dalen. Het diepste dal vormde ongetwijfeld de periode
tussen 1939 en 1945. In die donkere oorlogsjaren werd het museum niet alleen
geconfronteerd met de directe materiele
gevolgen van het oorlogsgeweld, maar de
directie moest ook vijf jaar lang behoedzaam
manoeuvreren om te beletten dat de bezetters het museum zouden gaan misbruiken
voor hun nationaalsocialistische propaganda. En om te voorkomen dat de collectie
door oorlogsgeweld zou worden beschadigd
of in verkeerde handen zou vallen.
Dit nummer verschijnt omstreeks
24 augustus. Dit nummer thuis ontvangen?
Ga dan naar: www.archeologieonline.nl/
abonnement.
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