Nabij de legendarische stad
Petra doet een man een dutje op
een kameel. Petra, sinds 1985
Unesco-werelderfgoed, werd in
312 v.C. gebouwd als hoofdstad
van de Nabateeërs.

fotografi e G E T T Y (kameel )
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Een rode woestijn die
dienstdoet als bodydouble
van planeet Mars, met
bergpuisten die op smeltende
chocolade-ijsjes lijken,
eeuwenoude mysterieuze
wereldwondersteden, een
zee zo dood als een pier en
op elke straathoek
een mystiek Bijbelverhaal:
Welkom in Jordanië.

Wadi Rum, ‘vallei van
vliegend zand’.

JORDANIË

D
REIZEN IN JORDANIË
Jordanië is uitstekend te
bereizen. De inwoners zijn
vriendelijk en behulpzaam.
Houd er wel rekening mee
dat Jordanië een moslim
land is, al is het niet zo
streng. Alcohol is vaak wel
lastig te verkrijgen.
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Petra

Wadi Rum

fotog rafi e G E T T Y

Aangezien het zand rood is en het geheel
bijna onaards aandoet, wordt Wadi
Rum regelmatig gecast als de rode planeet.

e zandkorrel die zich door mijn deken
heen boort, schiet direct mijn neus in.
Slaapdronken wrijf ik in mijn gezicht. Een
koude luchtstroom die steeds harder tegen
me aanblaast, blaast elke keer meer zanddeeltjes mijn
nest-voor-de-nacht in. Ik hoor gegil. Voorzichtig
steek ik mijn hoofd boven de dekens. Mijn gezicht
wordt onmiddellijk gezandstraald. De heldere woestijnlucht vol twinkelende sterren boven Wadi Rum
heeft plaatsgemaakt voor zandslagen die fel opgelicht
worden door de koplampen van geparkeerde jeeps.
Hamad, een van onze Jordaanse gastheren, had toch
gelijk met zijn haboob, storm, vannacht voor het
slapengaan. Een tent vliegt als een spook door de
lichtstralen heen, de donkerte in. Kijken is moeilijk.
Ademen ook. Al mijn lichaamsholten vullen zich met
fijn woestijnstof. Het gelukkige toeval wil dat er een
duikbril naast mijn kussen ligt. Die heb ik eerder deze
week tijdens het duiken gevonden op de bodem van
de Rode Zee. Praktisch. Ik wikkel mijn kaffiya, de
Jordaanse rood-witte sjaal, om mijn hoofd zodat mijn
mond en neus bedekt zijn, en zet de diving goggles op.
Zo heb ik geen last meer van de zandstorm. Vlug sta ik
op om de anderen in het kamp te helpen en te redden
wat er te redden valt.
DE RODE PLANEET
Wadi Rum doet zijn naam eer aan, letterlijk ‘vallei
van vliegend zand’. De vallei ziet eruit als een enorm
fijn rood strand waar lukraak torenhoge rotsformaties van zandsteen en graniet zijn neergeplempt.
Steenpuisten die eruitzien als smeltende chocolade-ijsjes of draken of een gorilla – het is maar hoe
de erosie haar slijpende werk heeft gedaan en hoe
groot je fantasie is. Dit zou zo maar eens die woestijn kunnen zijn waar Jezus veertig dagen en nachten zonder eten en drinken in rondzwalkte. Dorst,
honger. Tel daar de hitte – want heet is het – bij op,
en het is niet meer dan logisch dat je daar visioenen
van krijgt.
Sinds 2011 staat dit gebied op de Unesco-werelderfgoedlijst. Dit vooral door de vele rotstekeningen
en een tempel die de Nabateeërs, een volk dat in de
Klassieke Oudheid in het Midden-Oosten leefde,
achterlieten. De filmindustrie is nogal gek op dit
bijzondere stukje aarde. Aangezien het zand rood
is en het geheel bijna onaards aandoet, wordt Wadi
Rum regelmatig gecast als de rode planeet. Mission
to Mars, Red Planet, The Last Days on Mars en The
Martian. Ze zijn allemaal hier opgenomen. Voor The
Martian is er zelfs een gloednieuwe weg aangelegd,
inclusief lantaarnpalen. De bedoeïenen met hun
SUV’s maken er dankbaar gebruik van.
National Geographic Traveler
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KOFFIE MET KARDEMOM
Ik zit gehurkt op een fraai kleed in het bedoeïenenkamp van Abu Yussuf. Letterlijk betekent dat ‘vader
van Yussuf ’, bedoeïenenmannen krijgen namelijk de
naam van hun oudste zoon zodra ze vader worden en
de oudste zoon van Abu Yussuf heet… Yussuf. Abu
Yussuf maakt een vuurtje van de takken die zijn zoons
voor hem hebben verzameld. Hij zit op zijn knieën
in zijn donkere, op maat gesneden galabia, de traditionele dracht van de Jordaanse man, en blaast het
vuurtje aan. De geur van de koffie en kardemom,
het brouwsel dat in het zwartgeblakerde potje borrelt, vult de woestijnlucht. Koffie is in Jordanië niet
zomaar ‘een bakkie pleur doen’, het is een belangrijk
ritueel binnen de tradities van de bedoeïenen. Hele
oorlogen zijn uitgevochten boven een kopje koffie,
huwelijken beslist en relaties beklonken. Abu Yussuf
schenkt zichzelf eerst een kopje in. Om te testen of
de koffie wel warm genoeg is. Je moet het niet in één
keer achterover kunnen gooien, dat zou betekenen
dat Abu Yussuf zijn best niet heeft gedaan en koude
koffie serveert. Een doodzonde. ‘Het kopje hou je te
allen tijde in je rechterhand,’ begint Abu Yussuf, waarna hij de lokale koffie-etiquette uitlegt. Links gebruik
je alleen voor andere zaken, zoals naar het toilet gaan.
Met de rechterhand dus, dat geldt in Jordanië voor
het eten, maar zeker voor de koffierituelen. Blazen in
de koffie mag niet. Je rolt de koffie in je kopje heen en
weer tot het drinkbaar is en slurpt het in drie keer op.
Heb je daarna genoeg? Dan schommel je het kopje
heen en weer als teken dat je genoeg hebt. Wil je wel
een extra shot? Hou dan je kopje omhoog. Maar: niet
meer dan drie keer, want dat is onbeleefd. Al is het de
vraag of er repercussies volgen, de bedoeïenen hier in
Al-Mamlakah Al-Urdunniyah Al-Hashimiyah, oftewel Het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, zoals de
officiële naam van het land luidt, zijn s upervriendelijk
en enorm gastvrij. Het is de normaalste zaak ter
wereld om vreemden zonder vragen in huis te laten.
Aangezien men hier veel waarde hecht aan het getal
drie, mag een bedoeïen pas na drie dagen met een
gerust hart vragen waarom die persoon er is, en mag
dan pas vragen of ze willen vertrekken. Daarvóór
geldt dit als ongastvrij.
MOOIE PRAATJES
Overigens zijn het niet alleen films over Mars die
zich situeren in de woestijn van Wadi Rum. Ook de
Grote Arabische Opstand, de onafhankelijkheidsstrijd van de Arabieren tegen het Ottomaanse Rijk,
is hier uitgevochten. Een strijd gesteund door het
Verenigd Koninkrijk en aangevoerd door de bijna
mythische Lawrence van Arabië tijdens de Eerste
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De geur van de koffie en kardemom,
het brouwsel dat in het zwartgeblakerde
potje borrelt, vult de woestijnlucht.
OASE
Jordanië maakte deel uit
van het Ottomaanse Rijk
tot 1917 en was tot 1922
kortstondig onderdeel van
het Britse mandaatgebied
Palestina. In 1923 werd
Abdoellah I van Jordanië
tot emir verklaard. De onaf
hankelijkheid volgde op 1
maart 1946. Jordanië is een
oase van rust in een woelig
deel van de wereld.

Wereldoorlog. De gevechten hier waren van aanzienlijk strategisch belang voor de geallieerden.
En zoals de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog
slaagden in hun opzet het Russische Rijk uiteen te
laten vallen (door intrige en het financieren van de
bolsjewieken), zo kreeg de Britse kolonel Thomas
Edward Lawrence het voor elkaar dat het trotse
Turks-Ottomaanse Rijk door interne strijd in elkaar
klapte. Hij deed daarvoor allerlei beloften aan de
toenmalige leiders van de Arabische stammen die,
aangevuurd door het vooruitzicht van een onafhankelijk Arabisch Rijk, vol het gevecht aangingen met
de Turkse overheersers. Helaas kwam er van die
onafhankelijkheid weinig terecht na de oorlog, omdat
Engeland en Frankrijk inmiddels in het geheime
Sykes-Picotverdrag de Arabische wereld onderling
hadden verdeeld. De Arabische leiders voelden zich,
met recht, verraden. Veel problemen in het huidige
Midden-Oosten zijn terug te voeren op de gevolgen
van de mooie praatjes van Lawrence en het daaropvolgende niet-nakomen van zijn woord. Dat laatste
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BUIENRADAR
In november 2018 werd
Jordanië getroffen door
hevige regen en overstro

3

mingen, de ergste in jaren.
Petra moest worden ont
ruimd, al werden daar al
eerder waterkanalen aan
gelegd om schade aan de
archeologische schatten bij
overstromingen te beper
ken. Tussen oktober en april
is de kans op hevige regens
het grootst. Houd de lokale
weerberichten in de gaten.

2
is in de traditie van de woestijnstammen een onvergeeflijk vergrijp.

1 Het mannetje van de sinaï-agame
is felblauw.
2 Bloeiende aloë vera nabij Petra.
3 Wadi Rum dankt zijn naam aan
de woeste zandstormen die er
regelmatig huishouden.
4 Koffiedrinken is een belangrijk
ritueel in Jordanië.
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BIJBELVERHALEN
Jordanië werd als natie op 1 maart 1946 onafhankelijk. Maar de gedocumenteerde geschiedenis van het
land voert veel verder terug. Wie door Jordanië reist,
kan niet om de Bijbelvertellingen heen. Een bloem
lezing van Bijbelhistorie in Jordanië: de doopplek van
Jezus ligt op nog geen twee kilometer afstand van de
rivier de Jordaan. Deze wordt ook wel Bethanië over
de Jordaan genoemd. Het is de plek waar volgens de
overlevering Jezus zou zijn gedoopt door Johannes de
Doper, die overigens verderop in het land, in Mukawir
of Machaerus, werd onthoofd. In Bethanië vind je ook
de Tell el-Kharrar. Vanaf deze heuvel zou volgens de
Bijbel de heilige Elia ten hemel zijn gestegen in een
wervelwind inclusief gevechtswagen en paarden van
vuur. Aan de rand van de Jordaanvallei staat de Neboberg, waar Mozes de Israëlieten het Beloofde Land
toonde voordat hij stierf. Pella, ‘het gelaat van God’,
werd zo genoemd door Jakob nadat hij daar de hele
nacht met God worstelde in de vorm van een man, of
een engel. De hoofdstad Amman wordt in de Heilige
Schrift ook wel Ammon genoemd, de hoofdstad van
het koninkrijk van de Ammonieten. Op een berg in
National Geographic Traveler
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De betoverende entree van
Al Khazneh,‘de schatkamer’
in de ruïnestad Petra.

JORDANIË

De eerste gebouwen zijn waarschijnlijk
2200 jaar oud, met als overdonderend hoogtepunt
de betoverende Al Khazneh.

fotograf ie G E T T Y

deze stad vind je nog steeds een trotse citadel, het
oude Ammon. Die citadel schijnt nog te zijn gebouwd
door koning David, de voorvader van Jezus. De lijst
bedevaartsoorden is schier oneindig. Het duizelt me
soms, al die geschiedenis, al dan niet Bijbels. Het
historisch besef is overdonderend: in dit rotsachtige
gebied stond de wieg van onze beschaving .
DE VERBORGEN STAD
De historische stad Petra – in 2007 verkozen tot een
van de zeven nieuwe wereldwonderen – ligt achter
een bergmassief, waardoor het eeuwenlang een verborgen stad bleef, slechts bewoond door bedoeïenen.
Pas in augustus 1812 werd de stad door de Zwitser
Johann van Burckhardt herontdekt. Je komt binnen
via de Siq, een nauwe kloof die de eeuwenoude toegangsweg vormt. Het is nacht en ik wandel door de
kloof. Aan beide kanten rijzen de rotswanden steil
omhoog. Hier en daar is de doorgang maar een paar
meter breed. Kaarsen verlichten de wanden, en het
flikkeren van de vlammetjes kleurt de kloof nog mys-

SCHATTEN
Nog steeds worden er ont
dekkingen gedaan in Petra.
In 2016 werd bijvoorbeeld
met behulp van satelliet
beelden een 2150 jaar oud
complex gevonden net
buiten de stad: een recht
hoekig platform, met erop
een kleiner platform, dat
waarschijnlijk een publieke
ceremoniële functie had.
Met 56 bij 49 meter is dit het
op een na grootste monu
ment van Petra.

tieker dan hij al is. Boven mijn hoofd heldere sterren
tegen het diepblauwe schemerlicht. Vanuit nissen kijken gestileerde uitbeeldingen van de zonnegod Dushara op me neer. En dan, aan het einde van de Siq,
staat Al Khazneh in al haar glorie. Net zoals de meeste omliggende gebouwen in deze stad is De Schatkamer uitgehouwen uit een zandstenen rotswand. Het
gebouw, dat diende als graftempel, heeft duidelijk
invloed gehad op de klassieke Griekse en Romeinse
architectuur. Het is nógal een bijzondere plek. De eerste bewoning van Petra dateert uit 7000 v.C. Maar pas
echt tot bloei komt het onder de Nabateeërs. Dit oorspronkelijk nomadische volk v estigde zich hier tussen
de zesde en de vierde eeuw v.C. en hakte in vier eeuwen tijd de enorme stad Petra uit in de rotsen. De eerste gebouwen zijn waarschijnlijk 2200 jaar oud, met
als overdonderend hoogtepunt de betoverende Al
Khazneh, vooral wanneer bij nacht de tempel prachtig uitgelicht is. Alles is overgoten met historie.
ZOUT
Zelfs een dobberduik in een gruwelijk zout meer, de
Dode Zee, heeft hier talloze historische connotaties.
In het Bijbelboek Genesis vernietigt God de steden
Sodom en Gomorra. Algemeen wordt aangenomen
dat deze twee steden bij de Dode Zee lagen. Een kant
van die Dode Zee, ongeveer drie uur rijden ten noorNational Geographic Traveler
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1Z
 outformaties in
de Dode Zee.
2E
 en overhangende rots in de
woestijn biedt een
schuilplaats aan
geiten.
3P
 itstop in Akaba,
startpunt van
de reis.

DUIKEN
Wie van duiken houdt,
kan zijn hart ophalen in
de Rode Zee. Wij kwamen
een 450 jaar oude schild
pad tegen tijdens onze
duik naar oude vliegtuig
wrakken en verzonken
tanks. Vergeet je PADI niet.

2

fotograf ie G E T T Y (Dode Zee)
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3
den Petra, ligt in Jordanië, Israël ligt aan de overkant. De Dode Zee ligt 420 meter onder zeeniveau
en is daarmee de laagstgelegen plek op het vasteland
ter wereld. Het meer is 75 kilometer lang en zes tot
zestien kilometer breed en bevat na het Don Juanmeer op Antarctica en het Assalmeer in Djibouti het
zoutste water op aarde. Erin zwemmen is best een
ervaring.
Ik stap het water in. Het eerste wat opvalt wanneer ik mijn handen in het water steek, is dat het bijna vettig aanvoelt, door de hoge pH-waarde. Ik laat
mijn lijf in het water glijden en blijf bijna op het water
drijven. Nu heb ik natuurlijk allang gehoord dat je
niet met je hoofd onder water moet gaan, maar ja,
ik moet dat uiteraard aan den lijve ondervinden. Ik
drijf op mijn buik en pak mijn enkels beet, waardoor
ik als een dobber ondersteboven plop. Met mijn hoofd
onder water. De binnenkant van mijn neus prikt en
bijt en staat direct in vuur en vlam. Kermend van
de pijn, trek ik de conclusie dat je inderdaad beter
niet kopje-onder kunt gaan in de Dode Zee. Ik snap
nu ook hoe het komt dat er niets in dit dode water
leeft.
HABOOB
Enkele dagen hiervoor heb ik nog geen weet van de
geheimen van die Dode Zee. Ik heb zelfs nog geen
weet dat zandstormen zo heftig kunnen zijn in Wadi
Rum. De nacht valt in het bedoeïenenkamp in de

TURKISH AIRLINES
Traveler vloog met Turkish
Airlines van Amsterdam
via Istanbul naar Akaba
in het zuidwesten van Jor
danië, een gloednieuwe
verbinding van de Turkse
luchtvaartmaatschappij.
Er is ook een vlucht naar
hoofdstad Amman.
turkishairlines.com

RAHHALAH EXPLORERS
De gidsen van Rahhalah
Explorers blinken uit in pro
fessionaliteit en kennis. Gids
en eigenaar Samer is een
wandelende encyclopedie.
Aanrader. Meer informatie:
rahhalah.com

avond voor de zandstorm, overigens een mogelijke
route van de exodus van Mozes uit Egypte. De waterpijp borrelt zachtjes. Het gezicht van Hamad Mohammed Nasser Al-Zawaida (maar ik mag Hamad
zeggen) licht zachtoranje op door het schijnsel van
de opgloeiende kooltjes en het kampvuurtje dat
de laatste restjes hout consumeert bij ons kamp in
Wadi Rum. Zijn kaffiya rust kunstig gevouwen om
zijn hoofd. Zijn spierwitte galabia steekt af tegen
de donkere hemel. Hoe ze het hier voor elkaar krijgen om die jurken zo schoon te houden, is mij een
raadsel. Maar ja, Jordanië zit nu eenmaal vol mysterie. Hamad oefent zijn Engels en probeert mij wat
woorden Arabisch bij te brengen. Hij wijst naar het
langzaam dovende vuur. ‘Hariq,’ zegt Hamad. Vuur.
We zitten wat zwijgend naast elkaar en kijken naar
de sterren terwijl we om de beurt aan de shisha lurken en de zoet geurende damp uitblazen. Er heerst
complete rust. Samen met de bedoeïenen voel je
Jordanië pas echt. Hamad kijkt naar de lucht en wijst
in de verte. Haboob. Storm, zegt hij. Heldere lucht,
twinkelende sterren. Ik zie niets wat duidt op een
zandstorm. Maar de bedoeïenen lezen lucht en zand.
Misschien heeft hij wel gelijk, denk ik, en ik trek de
deken over mijn hoofd.
Marco Barneveld is reisjournalist. Eerder bezocht hij voor Traveler
het Golden Eagle Festival in Mongolië (Traveler 3/2018).
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