
Na het verval van de suikerindustrie 
in de 16e eeuw werd Abu Sarbut niet 
meer bewoond. 

Een boek over de opgravingen is in 
2008 gepubliceerd. 

In de Jordaanvallei in Jordanië, te 
midden van landbouwvelden met 
citrusfruit en komkommers, ligt de 
ruïneheuvel die we gaan opgraven: 
Tell Abu Sarbut. In het Arabaisch 
beteken tell: ruïneheuvel en abu: 
vader van; wat sarbut betekent is 
niet helemaal duidelijk.  

Qua oppervlakte is de tell vrij be-
hoorlijk: 3 ha, zo’n vier voetbalvelden 
groot. Maar hij steekt slechts zeven 
meter boven het maaiveld uit. Een 
kleintje dus vergeleken met tells in 
de buurt, die tot veertig meter hoog 
staan.  

‘s Winters is het hier zo’n 15-18 gra-
den met flinke regenbuien; ‘s zomers 
kan de temperatuur oplopen tot 50 
graden.  

Van 1988-1992 vonden hier opgra-
vingen plaats van de middeleeuwse 
bewoning. Abu Sarbut bleek een 
centrum van de suikerproductie te 
zijn. In de 13e eeuw begon men sui-

kerriet te verbouwen in de Jordaan-
vallei. De suiker werd uitgevoerd 
naar Egypte en Europa. De bewo-
ners van Abu Sarbut woonden in 
huizen gemaakt van kleitichels en 
gebruikten mooi versierd aardewerk.  

Nieuwe opgravingen 

In 2012 begint een nieuwe reeks 
opgravingen, in samenwerking met 
de Universiteit van Groningen. On-
der de middeleeuwse bewoning ligt 
een Romeinse boerderij uit de eer-
ste eeuwen van onze jaartelling.  
Boerderijen uit de Romeinse tijd zijn 
in Jordanië nog niet eerder opgegra-
ven.  

Het gebouw is verbrand en ligt vol 

met voorwerpen. Het is misschien 
ingestort bij een aardbeving. Voor 
archeologen een unieke kans om 
meer te weten te komen over de 
bewoners van dit gebied en hun 
manier van leven.  

Waren het Romeinse veteranen of 
locale boeren? Volgelingen van 
Jupiter of Christenen? Waarvan 
leefden ze? Hoe woonden ze? Wat 

aten en dronken ze? Hoe rijk waren 
ze?  

We hopen dat de opgraving antwoor-
den geeft op al deze vragen. Maar 
daarvoor zal heel wat werk verzet 
moeten worden. Met behulp van stu-
denten en vrijwilligers gaan we de 
komende drie jaar op Tell Abu Sarbut 
onderzoek doen.   
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Tell Abu Sarbut 

Uitzicht op de Jordaanvallei 

Dit project is ook belangrijk voor de economie van de regio. 

We geven zo’n twintig mensen werk en kopen ons eten en 

het gereedschap ter plaatse. 



Of de boerderij van Tell 
Abu Sarbut zo’n grote, 
rijke villa is, gaan we 
onderzoeken. Misschien 
betreft het hier een wat 
eenvoudigere versie.   

Maar het gebouw ligt te 
midden van landerijen en 
kan aan een grootgrond-
bezitter hebben toebe-
hoord.  

Bovendien is er al wat 
luxueus aardewerk op-
gegraven: glanzend terra 

sigillata en de rand van 
een schaal versierd met 
een fluitspeler.   

Op de foto links ziet u  
een deel van de kamer 
die in 1990 is opgegra-
ven. De kruiken, kookpot-
ten en schalen van aarde-
werk staan nog half in de 
grond. Uit deze hoek al-
leen al kwamen zestien 
complete potten. Vanwe-
ge de regen die dag ziet 
het geheel er grijs uit.   

Een villa rustica op Tell Abu Sarbut? 

Wat is een villa rustica? 

dienden. 

De villa rustica staat echter op 
het platteland, en heeft  naast 
een woon– ook een bedrijfsfunc-
tie. Meestal  is er een groot 
hoofdgebouw: de woning van de 
landeigenaar. Daaromheen 
staan de werkplaatsen en de 
kleinere woningen voor de arbei-
ders en de ambachtslieden. Ook 
het vee vond een plek binnen de 
boerderij.  

Zo’n villa stond vaak in de buurt 
van een grote weg, want de pro-
ducten zoals olijven, graan, 

groenten en vlees waren niet 
alleen voor eigen gebruik be-
stemd maar werden ook verhan-
deld.  

Allerlei luxe artikelen werden in 
de stad gekocht en naar de villa 
gebracht. In de Romeinse tijd 
waren ook bewoners van gebie-
den ver van Rome opgenomen in 
de `global economy’ van het Rijk.  

Glaswerk uit Libanon, olielampen 
uit Noord-Afrika en luxe aarde-
werk uit Italie vonden hun weg 
naar de herenboerderijen aan de 
randen van het Rijk.  

Een villa rustica is een grote he-
renboerderij. Hier woonden de 
(heren)boer en zijn familie, met 
hun arbeiders, slaven en bedien-
den. De eigenaar was groot-
grondbezitter en verbouwde niet 
alleen allerlei gewassen maar 
bewerkte ze ook. Ambachtslieden 
behoorden dus ook tot de huis-
houding van de landeigenaar: 
pottenbakkers, wevers, glasbla-
zers en smeden.  

Romeinse steden zoals Pompei 
zijn beroemd om hun prachtige 
stadsvilla’s, waar de rijken woon-
den met hun uitgebreide staf be-

Hoofdgebouw van een villa rustica in Denning, Duitsland. 

VILLA RUSTICA 



Villa rustica’s tref je overal in 
het Romeinse Rijk aan, van 
de kust van de Noordzee tot 
aan Noord-Afrika. Ook in 
Nederland. In Voerendaal is 
een monumentale villa rusti-
ca gevonden die ook bezocht 
kan worden. De Vrije Univer-
siteit heeft zelfs een apart 
onderzoeksproject voor de 
bestudering van villa rustica’s 
in Europa.  

In het Midden-Oosten zijn 
dergelijke gebouwen echter 
nauwelijks opgegraven, en in 
Jordanië al helemaal niet.  

Dat komt doordat opgravin-
gen van de Romeinse bewo-

ningslagen zich tot nu 
toe geconcentreerd heb-
ben op de grote steden 
en een enkel fort.  

In de steden vindt men 
tempels met zuilen, ge-
plaveide wegen, theaters 
en badhuizen, mozaïe-
ken en muurschilderin-
gen. Voorbeelden van 
zulke steden zijn Jerash 
in Jordanië, Beth Shean 
in Israël en Palmyra in 
Syrië.  

Er is nog weinig onder-
zoekt verricht naar het 
platteland.  

 

de Romeinen eindelijk 
Petra veroverd hadden.  

Bestaande steden wer-
den in de loop van de 
Romeinse tijd verfraaid 
met tempels en theaters, 
en langs de grenzen 
verrezen imposante for-
ten.  

Van het platteland is 
minder bekend. De grote 

In 63 v. Chr. veroverde de 
Romeinse generaal Pompei-
us het Nabije Oosten op de 
Seleuciden, de opvolgers van 
Alexander de Grote. Jordanië 
werd opgenomen in de pro-
vincie Arabia. In het zuiden 
van Jordanië woonden de 
Nabateeërs, die vanuit hun 
hoofdstad Petra een groot 
handelsrijk bestuurden. Het 
duurde tot 106 na Chr. voor 

steden waren voor hun 
dagelijks voedsel afhan-
kelijk van de boeren. 
Maar hoe de boerderijen 
en de dorpen eruit za-
gen, is (nog) onbekend. 

In 312 na Chr. bekeerde 
de Romeinse keizer 
Constantijn zich tot het 
Christendom; daarna 
begint de Byzantijnse 
tijd. 

Overal in het Romeinse Rijk 

Wanneer waren de Romeinen in Jordanië? 

Opgravingen 

hebben zich 

tot nu toe 

geconcen-

treerd op de 

grote steden 
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Bijschrift bij afbeelding. 

Het Romeinse theater in Amman. 

Jerash 



In maart en april 2012 
gaan we met een klein 
team naar Tell Abu Sar-
but. Naast de vaste staf-
leden komen er een paar 
studenten van de Univer-
siteit Groningen. Ook 
vrijwilligers zijn welkom 
(zie laatste bladzijde).  

We openen dan enkele  
opgravingsvakken op de 
tell om de Romeinse 
boerderij bloot te leggen.  

De opgraving zal voort-
gezet worden in 2013 en 
2014.  

Alle vondsten, zoals 
glas, dierenbotten, mun-
ten en aardewerkscher-
ven, moeten worden 

De expeditie logeert in het 
opgravingshuis in Deir Alla, 
niet ver van de tell. Het is 
een comfortabel gebouw 
met goede bedden en war-
me douches.  

Hier eten, slapen en werken 
we. De scherven worden er 
gewassen, de kleine voor-
werpen geregistreerd en de 
rapporten geschreven.  

En na het werk is het goed 
uitrusten onder de olijfboom 
op de binnenplaats. 

     Planning 

Het opgravingshuis 

Staf 

Noor Mulder-Hymans 

 

Klassiek archeologe en 
kunsthistorica. Schrijft een 
boek over broodovens in 
Syrië. Is onderzoek gestart 
naar aardewerk uit de Ro-
meinse tijd. 

Margreet Steiner 

 

 

 

 

 

 

 

Studeerde geografie en    
archeologie. Directeur van de 
eerdere opgravingen van Tell 
Abu Sarbut. Heeft veel gepu-
bliceerd over archeologie in 
het Midden-Oosten. 

Jeannette Boertien 

Studeerde archeologie en 
Semitische talen. Specia-
list in  textielproductie in 
de Oudheid. Werkt aan  
proefschrift over textiel-
industrie in de oudheid. 

Er is nooit 

eerder een 

Romeinse 

boerderij 

opgegraven 

in Jordanië 

De opgraving van de middeleeuwse bewoningslagen. 

De publicatie van de 
opgraving 1988—1992 

Romeinse aardewerk 
van Tell Abu Sarbut. 

getekend, gefotografeerd, 
beschreven en gepubli-
ceerd. Dat zal gedeeltelijk 
tijdens de opgraving gebeu-
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ren, gedeeltelijk in de 
jaren daarna. Vrijwilli-
gers kunnen hierbij 
helpen.



U KUNT HELPEN 

Meewerken? 

Altijd al eens op een opgraving willen werken? Dit 
is uw kans. Ga mee als vrijwilliger.  

U kunt ons helpen met het werk op de tell: 
opgraven, vondsten inmeten, tekeningen maken. 
Maar ook in het opgravingshuis is genoeg te 
doen: kleine voorwerpen schoonmaken en  
registreren, potten restaureren, aardewerk 
tekenen.  

U hoeft niet sterk te zijn voor dit werk, maar wel 
gezond. En redelijk bestand tegen drukte en de 
hele dag mensen om je heen. 

Geboden wordt: een unieke ervaring, veel 
gezelligheid, gezond buitenleven, onder-
dompeling in de Arabische cultuur, een crash 
course archeologie. 

Gevraagd: enthousiasme, openstaan voor andere 
culturen, een goed humeur. 

Kosten: 750 euro per week. Dit is incl. onderdak, 
eten en drinken, begeleiding. Reiskosten niet 
inbegrepen. 

Neem snel contact op, want er zijn maar enkele 
plaatsen. 

  

Bijdragen? 

Wij hebben donateurs nodig . Er zijn allerlei mogelijkheden voor kleine en grote 
giften. Op de laatste bladzijde van deze Nieuwsbrief staat een lijst.  

Als donateur houden we u op de hoogte van onze belevenissen. U mag ook op 
bezoek komen.  

We zijn bezig om stichting Nour te registreren als ANBI (algemeen nut beogende 
instelling) - een langdurig proces. Als dat gelukt is, kunt u bijdragen aan ons project 

als gift aftrekken van de belasting. We houden u op de hoogte. 

Op bezoek? 

Een dagje de opgraving bezoeken? Dat is mogelijk 
voor onze donateurs. Als u in Jordanië  bent, kom dan 
langs; we leiden u graag rond op de tell.  

U kunt (tegen een kleine bijdrage) ook mee lunchen. 
En misschien wilt u daarna wat helpen met de 
vondstverwerking? Overnachten in het 
opgravingshuis is ook mogelijk. 

Op reis? 

Jordanië is een prachtig land met een zeer vriendelijke 
bevolking.  

Wij kunnen een archeologische reis door het land voor 
u organiseren, inclusief één dag meehelpen op de 
opgraving. U krijgt een goede lokale gids mee. 

Met plezier begeleiden we buiten het opgraafseizoen 
zelf groepsreizen naar het Midden-Oosten. Wij zijn alle 
drie ervaren reisleiders.  

Neem eens contact met ons op over de mogelijkheden. 
Wij werken samen met een ANVR- reisbureau met veel 
ervaring in de regio. Ook een combinatiereis met Israël 
of Syrië is een optie.  

Tell Abu Sarbut 



Geen gift te klein, geen bijdrage te groot 

Stichting Nour 

p/a Albertine Agnesstraat 73 

2316 EV Leiden 

 

KvK Inschrijfnr.  52874141 

 

Banknr. 5329818  ING Leiden 

t.n.v. St. Nour, Leiden 

 

Nadere info: 

* Jeannette: delevant at gmail.com  

* Margreet: info at margreetsteiner.nl 

* Noor: noor.mulder.2 at home.nl 

 

Website:  

http://tellabusarbut.wordpress.com 

1 troffel 

10 euro 

Salaris 1 arbeider 

275 euro 

1 houweel 

25 euro 

Touw 

15 euro 

Algemene kosten 

Ieder bedrag welkom 

Huur theodoliet 

100 euro 

Doos spijkers 

5 euro 

C-14 analyse 

350 euro 

Huur jeep 1 dag 

45 euro 

Tekenmateriaal 

35 euro 

Huur tell 

2500 euro 

Hangwaterpasje 

5 euro 

Salaris kokkin 

650 euro 

10 biertjes voor 

dorstige kelen 

10 euro 

Hulp bij het scherven 

wassen 

200 euro 

1 meetlint 

25 euro 

Inpakmateriaal  

100 euro  

3 emmers 

2,50 euro 


