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ARC 13 - INTERIEUR

Tentoonstelling zaal 1. Verbeelding van belangrijke aspecten van het dagelijks leven in de tijd waarin de Dode Zeerollen 
zijn geschreven en verzameld. 



KOSSMANN.DEJONG
De Ruyterkade 107  1011 AB Amsterdam  info@kossmanndejong.nl

3/7 Tentoonstelling zaal 2. Thematische vitrines met archeologische collectie verbeelden de opstand van de Joden tegen de 
Romeinen in 66 n Chr.  
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4/7 Tentoonstelling paviljoen ‘De Ontdekking’. Film met collectie in een ruimtelijke setting vertelt het verhaal van de vondst van de Dode 
Zeerollen tussen 1947-1956. 
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5/7  Tentoonstelling paviljoen ‘Het onderzoekslaboratorium’. Bezoekers ontdekken de betekenis van de tekst, het materiaal en leren over de conserver-
ing. 
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6/7 Overzicht van de tentoonstellingsruimten met de verschillende paviljoens. De centrale setting is een abstracte woestijn, gevisualiseerd door een 
spel van licht en schaduw. 
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DE DODE ZEEROLLEN
De tentoonstelling ‘De Dode Zeerollen’ in het Drents Museum is gewijd aan een van de meest 
revolutionaire archeologische ontdekkingen van de twintigste eeuw: de Dode Zeerollen, gevonden 
in grotten nabij Qumran. Deze unieke collectie Joodse geschriften is ruim 2000 jaar oud en stamt 
uit de periode voor en tijdens het leven van Jezus. 

CONTEXT
Op de tentoonstelling worden in totaal zestien rollen gepresenteerd (in twee opeenvolgende sets 
van acht stuks). De Dode Zeerollen zijn van groot belang voor onze kennis over het vroege joden-
dom en christendom. Een aantal fragmenten is nog niet eerder aan het publiek getoond. Naast 
de manuscripten zijn er ruim 400 bijzondere archeologische objecten te zien uit het oude Judea, 
Masada, En Gedi, Gamla, Jeruzalem en de grotten van Qumran, die de geschriften plaatsen in de 
culturele en historische context van de Grieks-Romeinse tijd.  

TIJDSBEELD 
De tentoonstelling introduceert de bezoeker in de tijd waarin de manuscripten tot stand zijn 
gekomen en verzameld. Thematische vitrines verbeelden belangrijke aspecten van het dagelijks 
leven, bijvoorbeeld het belang van reinheid en water, maar ook de schrijf- en grafcultuur. De op-
stand van de Joden tegen de Romeinen in 66 na Chr. en de daaropvolgende oorlog en verwoesting 
van de tempel in 70 na Chr. leidt tot de vlucht van het Joodse volk. Alledaagse bezittingen, rollen 
met geschriften, maar ook een wade waarin een overleden kind gewikkeld is, vormen het drama-
tische bewijs van deze vlucht. 

VONDST
In het paviljoen ‘De ontdekking’ vertelt een film samen met een aantal objecten het bijzondere 
verhaal rondom de ontdekking van De Dode Zeerollen tussen 1947 en 1956 in elf grotten nabij 
Qumran, en de reis die de manuscripten nadien hebben afgelegd. In het centrale plein in de ten-
toonstelling wordt de bezoeker ondergedompeld in een abstracte woestijn. Een sterke 
lichtbron veroorzaakt lange schaduwen van de aanwezige bezoekers en een mysterieuze ‘sound-
scape’ versterkt het gevoel je in de woestijn te wanen. Op schermen zijn filmfragmenten te zien en 
te beluisteren van interviews met wetenschappers.  

INTERPRETATIE
Het centrale plein geeft toegang tot drie paviljoens, waaronder de ruimte waarin fragmenten van 
de Dode Zeerollen tentoongesteld. Bezoekers komen te weten hoe een fragment geïnterpreteerd 
moet worden en krijgen een vertaling van de teksten. ‘Het onderzoekslab’ ontleedt de Dode Zeerol-
len als archeologisch artefact. Bezoekers worden uitgedaagd meer te ontdekken over de betekenis 
van de tekst, de vorm (het materiaal, type schrift) en de conservering. Het paviljoen ‘De drie 
abrahamitische religies’ toont als collectiestukken een oude Bijbel, Koran en Thora.    

SAMENWERKING
De tentoonstelling is samengesteld in nauwe samenwerking met gastconservator Prof. Dr. Mladen 
Popović van het Qumran Instituut, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de 
Rijksuniversiteit Groningen en curator mw. Adi Ziv van de Israel Antiquities Authority in Jeruzalem. 
De expositie is in het Drents Museum te zien tot en met 5 januari 2014 en reist aansluitend door 
naar het Schlossmuseum in Linz (Oostenrijk).  7/7 


