Het Drents Museum is er opnieuw
in geslaagd om een uniek
archeologisch fenomeen van
wereldformaat naar Nederland
te halen: de Dode Zeerollen.
De vondst van de rollen en het
onderzoek naar de betekenis
van de teksten veranderden
definitief onze kijk op het
jodendom en het christendom.
Originele fragmenten

Onschatbare waarde

De tentoonstelling die gemaakt
is in samenwerking met de
Israel Antiquities Authority en
het Qumran Instituut van de
Rijksuniversiteit Groningen,
laat in totaal zestien originele
manuscripten zien (in twee
opeenvolgende sets van acht)*
uit de tweede eeuw voor Chr.
tot de eerste eeuw na Chr. Ook
alternatieve teksten die niet in
de Bijbel terecht zijn gekomen
worden getoond.

De teksten op deze wereldberoemde rollen geven ons
onschatbare informatie over
de geschiedenis en cultuur uit
de tijd van Jezus. Sommige
van deze teksten zijn nog nooit
eerder aan het publiek getoond.
De verrassende vondst van de
rollen, het uitgebreide onderzoek
en de waardevolle betekenis
van de teksten voor de grote
wereldreligies vormen samen het
complete verhaal van de Dode
Zeerollen.

Ontdekking
onderzoek
betekenis…
Historische context

Boekrol kruiken gevonden
in Qumran

De tentoonstelling omvat naast
de manuscripten ruim 400
bijzondere objecten uit het oude
Judea, Masada, En Gedi, Gamla,
Jeruzalem en de grotten van
Qumran. Deze voorwerpen plaatsen de geschriften in de culturele
en historische context van de
Grieks-Romeinse tijd. In deze
tijd zijn de teksten geschreven
en uiteindelijk verborgen tijdens
de Joodse opstand tegen Rome
(66-70 na Chr.).
Er zijn meerdere beenderenkistjes (ossuaria) te zien, zilveren
munten uit een schat van Qumran, pilaren uit Herodes’ paleis
op Masada, kruiken waarin de

rollen zijn verborgen, linnen
waarin ze waren gewikkeld,
Romeins wapentuig, edelstenen
en aardewerk. Bijzonder zijn ook
de drie middeleeuwse voorbeelden van de heilige teksten van de
drie Abrahamitische religies: een
folio uit een 8ste eeuwse Koran,
een folio uit een 11de eeuwse
Joodse Bijbel en een 15de eeuwse Keulse christelijke Bijbel.

F. Hayez, The destruction of the Temple of Jerusalem (1867), Venezia,
Gallerie dell’Accademia, su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Vormgeving
Dit alles wordt in een indrukwekkende vormgeving getoond,
waarbij de bezoeker zich waant
in de woestijnomgeving waarin
de rollen geschreven én gevonden zijn.

vondst
Carneool met ingesneden
afbeelding van Mercurius

Zilveren Syrische shekel met
afbeelding Melqart

De Dode Zeerollen zijn ontdekt
in elf grotten nabij Qumran
tussen 1947 en 1956.
De ontdekking van deze en
andere teksten hebben onze
kennis over het vroege jodendom
en christendom ingrijpend
veranderd. Zij waren vele malen

rijker en gevarieerder dan we tot
dan toe dachten. Naast Bijbelse
teksten zijn er vooral heel veel
andere teksten gevonden. De
Dode Zeerollen geven ons een
unieke inkijk in een belangrijke
periode waarin heilige
teksten van het jodendom en
christendom tot stand kwamen.

De Dode Zeerollen worden samen met het grafcomplex
van Toetanchamon in Egypte en het Chinese Terracotta
Leger in Xi’an als één van de grootste archeologische
ontdekkingen van de 20ste eeuw beschouwd.

Tickets

Verkrijgbaar aan de kassa en via de
website van het Drents Museum.
Ook verkrijgbaar bij VVV Tourist Info Assen.

Publicatie

De tentoonstellingspublicatie is voor
€ 24,95 verkrijgbaar in onze Museumshop
of via onze webshop.

Arrangementen en activiteiten

U kunt uw museumbezoek uitbreiden met
onze speciale horeca-arrangementen,
rondleidingen, lezingen, programma’s op
maat of onderwijsprogramma’s.
Zie www.drentsmuseum.nl.

Drents Museum Reizen

Naar het land van de Dode Zeerollen?
Dat kan met een speciale Drents Museum
Reis i.s.m. SRC-Cultuurvakanties die in
april 2014 vertrekt. Uiteraard bezoekt u de
Dode Zee, de grotten van Qumran en vele
andere hoogtepunten van Israël.
Meer informatie:
www.src-cultuurvakanties.nl/drentsmuseum
*De fragmenten worden in twee sets van acht stuks getoond.
I.v.m. de conservering worden de sets halverwege de tentoonstellingsperiode vervangen door andere fragmenten.
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4Q7 (Genesisg)
11Q5 (Psalmena)
11Q10 (Job Targum)
4Q246 (Apocryphon van
Daniël)
4Q298 (Woorden van de
Wijze tot de Kinderen van de
Dageraad)
4Q266 (Damascus Documenta)
4Q394 (Enige van de Werken
der Weta)
4Q370 (Vermaning gebaseerd
op de Zondvloed)

5.
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4Q521 (Messiaanse Apocalyps)
11Q1 (Paleo-Leviticus)
4Q171 (Pesjer Psalmena)
4Q554 (Het Nieuwe
Jeruzalema)
4Q258 (Regel van de
Gemeenschapd)
4Q525 (Zaligsprekingen)
4Q403 (Liederen van het
Sabbatsofferd)
4Q542 (Testament van Kehat)

alle foto’s: © Israel Antiquities Authority

tweede set fragmenten
vanaf medio oktober 2013

Voor deze tentoonstelling geldt een toeslag
van € 3,00 op de normale entreeprijs.
Tot 18 jaar
Vrienden v/h Drents Museum
Museumkaart
Volwassenen
ING Pas
CJP
Groepen vanaf 10 personen p.p.

vrij entree
vrij entree
3,00
15,00
13,00
11,00
13,00

09-07-2013 t/m 05-01-2014
www.drentsmuseum.nl

Openingstijden

Dinsdag t/m zondag en feestdagen van
11.00 – 17.00 uur.
Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten

Adres

Drents Museum
Brink 1, Assen
T (0592) 377 773
E info@drentsmuseum.nl
I www.drentsmuseum.nl
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