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Qumran: Wie leefden er en 
Hoe belangrijk Zijn de daar 
gevonden boekrollen?

bovenop een rotsplateau in israël ligt een vervallen nederzetting: Qum-
ran. in de vorige eeuw heeft het er op z’n kop gestaan. archeologen 
ontdekten er dingen die belangrijk zijn voor jodendom, christendom en 
bijbeluitleg. opmerkelijk is dat deze zaken bij het grote pu-
bliek niet zo bekend zijn. Maar daar wordt aan gewerkt! 
deze zomer liggen er fragmenten van de dode Zeerollen, die bij Qumran 
zijn gevonden, in het drents museum. Wat is daar zo bijzonder aan?
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Het belang van de dode Zeerollen wordt 
goed duidelijk als je weet door wie ze zijn 
geschreven en onder welke omstandig-
heden ze zijn ontstaan. je kunt namelijk 
veel afleiden uit de plek waar ze zijn ge-
vonden. 

oude nederzetting
niet ver van jeruzalem en jericho ligt, op 
de uitlopers van de bergen van juda, een 
vervallen nederzetting die Qumran heet. 
deze plaats is genoemd naar de gelijkna-
mige bergrivier, die er vlak langs stroomt 
en die door een slim kanalensysteem 
naar de nederzetting is geleid. de inte-
resse voor deze plaats kwam pas echt op 
gang toen in de vlakbij gelegen grotten 
boekrollen werden gevonden. 
inmiddels is bekend wat er zich ongeveer 

tweeduizend jaar geleden allemaal in Qum-
ran afspeelde. de nederzetting is reeds 
vanaf de achttiende eeuw door archeolo-
gische teams onderzocht. men dacht dat 
het eigendom was van een christelijke of 
onbekende sekte van rond de eerste eeuw 
na Christus. verder zou de nederzetting 
onbelangrijk zijn 
geweest. maar dat 
bleek een vergis-
sing!
toen in 1947 de rol-
len zijn gevonden, 
kwam er opnieuw 
een onderzoeks-
team naar Qum-
ran. kort daarna 
werden er nog 
meer rollen en rol-

fragmenten gevonden in grotten in de 
buurt. in totaal vond men elf grotten en 
deed men circa 900 rolvondsten. 

coMplot
Het duurde ruim dertig jaar voordat de 
ontdekking bij het grote publiek bekend 

een derde van alle dode Zeerollen bevat boeken uit 
het oude testament; het zijn de oudste Bijbelboeken 
ooit gevonden! Sommige zijn gedateerd in de tweede 
eeuw vóór Christus. als je ze vergelijkt met de oudste 
grondtekst die voor deze ontdekking bekend was, 
dan valt op dat de teksten vrijwel gelijk zijn. en dat 
betekende voor veel Bijbelvertalingen een bevestiging 
van de betrouwbaarheid.

oudste boeken ooit!

de dode Zeerollen, zouden in 1947 door een herder zijn ontdekt. de 
overlevering zegt dat hij op zoek was naar zijn geit, een steen in een 
grot gooide en toen geen ‘bèh’ maar ‘krak’ hoorde. 
gefascineerd door het geluid van brekend aardewerk ging de herder 
de grot in en vond daar opmerkelijke boekrollen in aardewerken 
potten. het was het begin van een reeks van zulke 
vondsten in de omgeving van Qumran. 

 in grot nummer 4 werden 
de meeste rolvondsten gedaan: 
zo’n 600! de rollen bestaan uit 
huiden van reine dieren, die 
volgens oudtestamentische 
slachtvoorschriften zijn gedood, 
en zijn beschreven met he-
breeuwse teksten. ook zijn er 
rollen van papyrus en zelfs 
teksten geschreven op rollen 
van zuiver koper, die daarna 
zijn opgerold. 

de best bewaard gebleven boekrol 
is die van het Bijbelboek jesaja.

niet alle rollen bevatten 
hebreeuwse teksten; enkele werden 
geschreven in het aramees en grieks.

de boekrollen en 
rolfragmenten zijn 
gedateerd tussen de 
tweede en eerste 
eeuw voor Christus.

geen bèh maar krak!

dode 
ZeeroLLen 
komen naar 
nederLand
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den teruggevonden in hun eigen rollen en 
in enkele kopieën van de Qumranrollen 
die op andere plaatsen waren ontdekt, 
zoals in masada en de synagoge van Ca-
iro. daaruit blijkt dat de sekte is ontstaan 
uit een godsdienstig conflict in de twee-
de eeuw voor Christus met een leidende 
j o o d s e 
g r o e -
p e r i n g 
(bijvoor-
beeld de 
s a d d u -
ce e ë n ) . 
Ze keer-
den zich 
van de leidende groepering af en trok-
ken zich terug in de woestijn om daar de 
komst van de messias af te wachten. 
de sekte volgde een zeer strikte uitleg 
van de thora. leden mochten alleen isra-
elieten zijn, maar de leiding lag in handen 
van priesters uit de stam levi. in de rollen 
wordt herhaaldelijk een definitieve oor-
log beschreven waarin de messias zou ko-
men om israëls onafhankelijkheid te her-
stellen en af te rekenen met alle vijanden. 

mannen bereidden zich voor op 
hun rol in deze gewapende eind-
strijd. daarom had de nederzet-
ting een versterkte toren en was 
hij omringd door een muur. 
Het hoofddoel van de sekte was 
in een alternatieve eredienst te 

voorzien totdat de 
messias zou komen 
en de tempel in je-
ruzalem zou reinigen. som-
migen denken dat de leden 
van de Qumran-sekte een 
tabernakeldienst hielden, 
compleet met offerplechtig-
heden. in een provisiekamer 

zijn meer dan duizend keurig opgestapel-
de eetkommen, potten en borden gevon-
den. Hier is echter een probleem. dit aan-
tal mensen kan nooit in de nederzetting 
hebben gewoond, want die biedt maar 
plaats aan ongeveer zeventig mensen.
Waarom had men dan zoveel kommen, 
potten en borden? Het lijkt erop dat de 
sekte voorbereid was op het bezoek van 
pelgrims die tijdens speciale gedenkfees-
ten in de omgeving van Qumran verbleven 

en hun gemeenschappelijke maaltijd in 
Qumran hadden. deze pelgrims verbleven 
dan in tenten en grotten rond de neder-
zetting. onduidelijk is echter hoe groot 
de aanhang van de Qumran-sekte was. 

teMpeldienst
in Qumran is overigens geen synagoge 
gevonden. dit kwam doordat de sekte 
zich geen permanente lokale rol toebe-
deelde, maar een tijdelijke rol; als de 
messias kwam zou men immers kunnen 
terugkeren naar jeruzalem om daar de 
tempeldienst in ere te herstellen. vast-
houden aan een tempel toont aan dat de 
thora van mozes centraal stond. Waar-
schijnlijk heeft men niet, zoals de zeloten 
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werd. dat kwam door de op-
richting van de staat israël 
in 1948. Qumran kwam hier-
door in omstreden gebied 
te liggen. vóór 1948 was er 
door jordanië toestemming 
gegeven om onderzoek te 
laten doen in Qumran. Het 
onderzoeksteam en de be-
trokken autoriteiten wilden 
voorkomen dat de vondsten 
in israëlische handen zouden 
vallen. 
omdat het zo lang duurde 
voordat er voor het eerst iets 
naar buiten werd gebracht, 
ontstonden er allerlei com-
plottheorieën. Het vaticaan, dat bij 
het onderzoek betrokken was, zou be-
paalde dingen achter willen houden. 

vondsten zouden tegen de bijbel of 
het christendom in gaan. Het tegen-
deel bleek het geval.

Qumran is in de achtste eeuw voor 
Christus gesticht. waarschijnlijk was 
het oorspronkelijk een militair fort, 
maar deze werd kort na de bouw ver-
laten. rond 100 vóór Christus deed 
een sekte er zijn intrek. archeologen 
vonden er een smederij, een potten-
bakkerij, een werkplaats om dadel-
honing te maken en enkele kamers 
met lange tafels voor het maken van 

boekrollen. er zijn ook veel munten, 
resten van reine dieren en een dure 
glazen fles gevonden. 
aan het einde van de joodse oorlog 
(66-73 na Christus) is de nederzet-
ting waarschijnlijk aangevallen door 
de romeinen, die het na een gevecht 
innamen. Brandsporen en pijlpunten 
wijzen in die richting. de opgegraven 
skeletten in een grote begraafplaats 

bij de nederzetting 
tonen sporen van een 
gewelddadige dood. 
na die tijd hebben de 
romeinen het enige tijd 
als fort gebruikt. daar-
na is het weer verlaten, 
maar nog enige malen 
bewoond geweest.

QuMran, de nederZetting

je kunt de dode Zeerollen in 
een aantal categorieën opde-
len:

de meeste rollen zijn sektarische 
rollen die over de voorschriften, rituelen 
en Bijbeluitleg van een geloofsgemeen-
schap gaan. Centraal hierin staan 
beschrijvingen van voorbereidingen op 
de spoedige komst van de messias en de 
rol van de sekteleden in de laatste der 
dagen. 

een derde van de vondsten zijn 
boeken uit het oude testament. Ze zijn 
ruim duizend jaar ouder dan de oudste 
Bijbeltekst tot dan toe bekend: de 
aleppo Codex (ongeveer 950 na 
Christus). 

ook zijn er kopieën gevonden van de 
griekse vertaling van het oude testa-
ment (de Septuagint), die tussen de 
tweede en derde eeuw voor Christus is 
geschreven. 
overigens bevestigen de Qumran boek-
rollen de Bijbel van de masoreten, de 
bekendste en meest betrouwbare joodse 
Bijbelkopiisten uit de vroege middeleeu-
wen. er zijn echter wel enkele verschil-
len op woord- en zinsniveau. Sommige 
Bijbelteksten wijken wat meer af en 
lijken op de Samaritaanse pentateuch of 
de Septuagint. die verschillen zijn in de 
nieuwste Bijbelvertalingen verwerkt.

een kwart van de vondsten zijn 
Bijbelcommentaren, zoals joodse 
Bijbelcommentaren, boeken over israëls 
geschiedenis (die bekendstaan als 
apocrief, zoals de boeken van de 
makkabeeën) en legenden over Bijbelse 
figuren. 

in een ander deel van de vondsten 
zijn astronomische gegevens, kalenders 
en horoscopen beschreven. 

Circa 80 rollen bevatten kopieën 
van de rolvondsten. hieruit blijkt welke 
boeken de Qumran-sekte belangrijk vond 
en vaak gebruikte. het zijn de boeken 
psalmen, deuteronomium en jesaja. 
opmerkelijk is dat er in het nieuwe 
testament ook vaak naar deze boeken 
van het oude testament wordt verwe-
zen. Blijkbaar hadden deze boeken in het 
jodendom een grote betekenis.

de meest verwarrende vondst was 
de zogenoemde ‘koperen rol’. deze bevat 
een beschrijving van schatten die op 
plekken in de woestijn zouden zijn 
verstopt. een schatkaart als het ware, 
maar dan in geschreven vorm, in een 
moeilijk te begrijpen hebreeuws en ook 
voorzien van griekse letters.

een klein deel van de rolvondsten is 
nog steeds niet geïdentificeerd. 

Wat staat er in die rollen?

Bedoeïenen 
ontdekten de eerste grot 
met boekrollen in 1947.

de kinderen van het licht, zoals 
de hechte geloofsgemeenschap 
(sekte) in Qumran heette, week 
sterk af van de hoofdstroom van 
het jodendom. Ze gebruikten bij-
voorbeeld een zonnekalender, 
waardoor de telling van de dagen 
en feestdagen uit de pas liep met 
die van het jodendom. 

ook op een ander punt week de sekte af. 
er zijn in de begraafplaats aan de oost-
kant van Qumran circa 1200 mensen zorg-
vuldig begraven. dat is echter gebeurd op 
een voor joden ongebruikelijke manier. 
joden begraven namelijk hun doden met 
de voeten in de richting van jeruzalem, 
terwijl deze mensen met de voeten naar 
het noorden en het hoofd naar het zui-
den zijn begraven.
Het begraven van mensen wijst op het ge-
loof in de opstanding uit de dood bij de 
komst van de messias in Qumran. informa-
tie over de Qumran-sekte kan alleen wor-

kindere  n van het Licht

de Qumran-Sekte 
ontStond na een 
godSdienStig Con-
FLiCt met mogeLijk 
de SadduCeeËn

QuMran-sekte        Had sterke messiasverWaCHting

Voordat de sekte er 
zijn intrek deed, was 
Qumran een militair fort.

na jaren van voorbereiding en intensieve inspannin-
gen door het drents museum, de rijksuniversiteit 
groningen en de israel antiquities authority (iaa), 
opent op 9 juli een tentoonstelling over de dode 
Zeerollen. de beroemde manuscripten, opgetekend 
rond het begin van onze jaartelling op geiten- en 
schapenleer, zijn tot 5 januari 2014 te bezichtigen.

topstukken in assen
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doorgaans heeft een mens 22 chromo-
soomparen plus de twee geslachtschro-
mosomen. van elk chromosoom heb je 
twee kopieën in elke cel van je lichaam: 
één van je vader en één van je moeder. 
alleen de eicellen en zaadcellen hebben 
normaal gesproken maar één kopie van 
elk chromosoom. als de voorlopers van 
eicellen of zaadcellen delen, gaat dat niet 
altijd helemaal goed. soms krijgt zo’n ei- 
of zaadcel dan een extra chromosoom of 
is een chromosoom afwezig. in ongeveer 

93% van de ge-
vallen is de afwij-
king in de eicel, 
in ongeveer 5% 
van de gevallen 
ligt het aan de 
zaadcel (in de 
overige gevallen 

gaat het om een 'mozaïcisme', veroor-
zaakt door een verkeerde chromosoom-
verdeling in het vroege embryo).

meestal eindigt een zwangerschap van een 
embryo met een afwijkend aantal chromo-
somen in een miskraam. maar in sommige 
gevallen is de afwijkende hoeveelheid 
chromosomen niet direct levensbedrei-
gend. dat is het geval bij het syndroom van 
down, waarbij van chromosoom 21 drie in 
plaats van twee kopieën aanwezig zijn.

amerikaanse onderzoe-
kers gebruikten muizen 
met het syndroom van 
down en vergeleken de 
ontwikkeling van hersen-
delen en het leervermo-
gen met dat van gewone 
muizen. daarnaast hebben 
ze stukjes hersenen 
onderzocht van over-
leden mensen met het 
syndroom van down. Het 
blijkt dat de muizen, net 
als mensen met down, 
hersencellen hebben met 
minder vertakkingen en 
minder uiteinden waar de 
overdracht van prikkels 
kan plaatsvinden (synap-
sen). een eiwit genaamd 
snx27 blijkt belangrijk te 
zijn bij de vorming van die 
vertakkingen en synapsen 
na de geboorte. vanaf 
chromosoom 21 worden 
kleine stukjes rna (dat is: 
afgelezen dna) gemaakt, 

die de aanmaak van snx27 
remmen. Hierdoor wordt 
dus ook de ontwikkeling 
van de hersencellen ge-

remd. bij mensen met het syndroom van 
down is dit vooral in de hippocampus en 
het cerebellum goed te zien. 
de hippocampus is een deel in je herse-
nen dat belangrijk is voor leren en oriën-
teren. de kleine hersenen (cerebellum) 
zijn vooral belangrijk voor het fijn af-
stemmen van waarneming en beweging 
en voor balans. naarmate mensen met 
down ouder worden, krijgen ze dan ook 
steeds meer geheugenproblemen,  kun-
nen ze minder goed leren en bewegen ze 
zich steeds moeizamer.

beHandeling?
natuurlijk is er nu de hoop dat er een me-
dicijn of behandeling ontwikkeld gaat 
worden waarbij deze afbraak van hersen-
cellen kan worden vertraagd of gestopt. 
dat is al gelukt door muizen meer van het 

SadduCeeËn
dit was de leidende groepering 
in het toenmalige jodendom, 
die bestond uit de familiedy-
nastie van de (hoge)priesters 
van de tempel in jeruzalem. Ze 
waren de hoogste klasse onder 
de israëlieten; zelfs hoger dan 
de koning en zijn familie. Ze 
waren verantwoordelijk voor 
de godsdienst, de tempel en 
de rechtspraak. de Sadduceeën 
waren gericht op stabiliteit 
en streefden daarom naar een 
goede band met de heidense 
bezetters van het beloofde land 
en de machtige buurlanden. Ze 

waren tegen veranderingen 
en verwierpen afwijkende 

leringen over de laatste 
der dagen, de opstan-
ding uit de dood, de 
messias en het eind-
oordeel.

FariZeeËn
Farizeeën deden er alles aan om gewone 
joden bij het geloof te betrekken. de 
zogenaamde ‘mondelinge leer’, waarin 
beantwoording van dagelijkse vragen cen-
traal stond, was voor hen erg belangrijk. 
Farizeeën geloofden wel in de komende 
eindtijd, maar waren eerder op de 
dagelijkse praktijk dan op de toekomst 
gericht. Ze gingen daarom mee in het 
onderhouden van een goede band met 
de heidenen, net als de Sadduceeën. 
de Farizeeën hebben de leiding geno-
men in het latere jodendom. uit hen 
kwamen de latere rabbijnen voort.

in hun dagen, meegedaan aan het verzet 
tegen de romeinse bezetting van het be-
loofde land.
de meeste geleerden stellen dat de gelo-
vigen in Qumran essenen waren (zie ka-
der hieronder). in de boekrollen is echter 
beschreven hoe een huwelijksvoltrekking 
moet worden geregeld, hoe de oorlog 
van de messias moet worden voorbereid 
en er worden andere sterke afwijkingen 
van het jodendom, zoals de verwerping 
van de tempeldienst, beschreven. dit 
wijst in een andere richting. de ontdek-
king van deze nieuwe onbekende groep, 
misschien een esseense splintergroep, 
toont de diversiteit in geloven in de eer-
ste eeuw na Christus. 

contact 
de leringen van de gelovigen in Qumran 
zijn uiteindelijk in het jodendom niet 
overgeleverd, maar hun bijbeluitleg blijkt 
wel van belang voor het begrijpen van het 
nieuwe testament en het jodendom. 
is er contact geweest met christenen, die 
ook de messias en de eindtijd centraal 
hadden staan? dit lijkt niet het geval. de 
thora-uitleg (het centrale onderwerp in 
het jodendom) was bij de Qumran-sekte 

namelijk veel te inperkend 
en afwijkend. in tegenstel-
ling tot christenen lieten ze 
slechts voorwaardelijk ge-
wone israëlieten toe, maar 
zeker geen heidenen. de 
sekteleden waren hoofd-
zakelijk priesters. aan zen-
ding bedrijven deden ze 
niet, ze verbraken juist het 
contact met de samenle-
ving. 
maar het grootste 
breekpunt met 
christenen was na-
tuurlijk dat die wis-
ten Wie de mes-
sias was en dat 
Zijn komst gods 
heil bracht aan alle men-
sen, en niet alleen aan isra-
el. de inhoud van de Qum-
ran-rollen laat zien dat de 
typische messias- en eind-
tijdsgerichtheid meer ge-
meengoed was in het jo-
dendom van de eerste 
eeuw dan tot dusver be-
kend.                    

eSSenen
deze groepering was erg naar binnen 
gericht, zonder zich geheel buiten de sa-
menleving te zetten. Bij de essenen stond 
de reinheid en het zich rein houden van de 
buitenwereld centraal. toetreding kende 
strikte regels, een proeftijd en inwijdings-
rituelen. Leden waren allen ingewijdenen. 
de essenen waren erg eindtijdgericht en 
hadden eigen mystieke leringen. Sommigen 
legden zich toe op de genezing van ziekten 
en het doen van voorspellingen. Ze trouw-
den niet, aten geen vlees, gebruikten geen 
geweld, gaven privébezit op en hadden 
alles gemeenschappelijk.

het jodendom in de eerste eeuw na 
Christus kende geen westerse, maar 
een oosterse cultuur met drie hoofd-
groeperingen: Sadduceeën, Farizeeën 
en essenen. een streven om andere, 
kleinere groeperingen te verbieden, was 
er niet; tenzij ze te sterk van de alge-
mene geloofspunten van het jodendom 
afweken, zoals het christendom en de 
Qumran-sekte. Zulke groepen werden 

dan vervolgd of buitengesloten. 
Binnen elke groepering waren veel 
vertakkingen. ook had iedere groep 
een eigen thora-getrouwe aanpak van 
politieke en sociale thema’s. er waren 
onderlinge contacten, maar ook verhitte 
meningsverschillen, waarbij geweld en 
bloedvergieten voorkwam. desondanks 
voelden de joden zich één geloofsge-
meenschap.

parallel aan de expositie van de dode 
Zeerollen in het drents museum is er 
een congres over de betrouwbaarheid 
van de Bijbel.

'geloof jij het?' Zo heet het congres waaraan ver-
schillende christen-wetenschappers hun mede-
werking zullen leveren. Vanuit diverse invalshoe-
ken – waaronder geologie, biologie en theologie 

– delen ze hun vaak verrassende bevin-
dingen met het publiek. dit gebeurt in 
lezingen en presentaties. op die manier 

biedt het congres gelegenheid meer te 
ontdekken over de historische waarde 
en betrouwbaarheid van de Bijbel.

op 31 augustus is de startdag. daarna is 
er bijna wekelijks een bijeenkomst, tot de 
afsluiting op 4 januari 2014. Locatie is meestal 
theaterzaal de Schalm in het iCo-gebouw aan 
de Zuidhaege 2 in assen, nabij het station. 
toegang tot de bijeenkomsten is gratis. de 
locaties met entreekosten (het drents museum 
en de ark in dordrecht) zijn aangegeven in het 
programma. 

congres over de 
betrouWbaarHeid 
van de bijbel

weet meer:
n  www.geloofjijhet.com

één in verdeeldHeid

  Microbiologie  
   tekst Bea Zoer

Slim met 
down?!

de oorzaak van de verstandelijke handicap 
bij mensen met het syndroom van down is 
verklaard. daarmee traden onderzoekers 
eind maart naar buiten. een grote stap. Hier-
door zijn ook medicijnen dichterbij gekomen 
om de afbraak van hersencellen bij mensen 
met down te voorkomen of te remmen. Mis-
schien komt er dan zelfs een moment 
dat ze niet meer verstandelijk gehan-
dicapt hoeven te zijn!

hoeVen menSen 
met down Voort-
aan niet meer Ver-
StandeLijk gehan-
diCapt te Zijn?
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