
 

Kamelen in Genesis 
Een kemel in de Bijbel? Of een kemel in De Standaard?  
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Pieter Van Dooren schreef een artikel met de titel “Een Kemel in de Bijbel” (De Standaard, 7 

februari 2014, D2 cultuur&media, Desalniettemin). Hierin stelt hij: ‘Wat de Bijbel ook moge 

beweren, de aartsvaders hadden géén kamelen.’ Hij beroept zich op de kranten Haaretz en de 

Times of Israel, die het hebben van Erez Ben-Yosef en Lidar Sapir-Hen, archeologen van de 

Universiteit van Tel Aviv. Wat in Genesis 32 staat, namelijk dat Jacob melkkamelen aan zijn 

broer Esau stuurt, is daarom niet mogelijk. De oudste tamme kamelen in Israël dateren van 930 

v. Chr. Daarom is het verslag in Genesis honderden jaren na de feiten opgetekend.  

Nu is dit idee van latere terugprojectie (retrojectie) al heel oud. Zo reeds bij Albright, de vader 

van de Bijbelse archeologie in 1942. Hij noemde dit een anachronisme, een aanpassing (in 

eigenlijke zin dus een vervalsing) van oudere teksten om die in overeenstemming te brengen 

met de veranderde maatschappelijke omstandigheden. Sedert de tijd van Albright zijn er 

archeologisch echter tamelijk wat aanwijzingen gevonden, zodat dit beeld bijgesteld moet 

worden. Dit is onlangs nog op een rij gezet door Uwe Zerbst in hoofdstuk 6 van het boek Volk 

ohne Ahnen? Auf den Spuren der Erzväter und des frühen Israels (Studium Integrale 

Archäologie, Holzgerlingen: SCM Hänssler, 2013). Daarin verwijst hij tevens op de veel 

uitgebreidere bespreking bij Martin Heide, die 2010 in het archeologisch vaktijdschrift Ugarit-

Forschungen van de Universiteit van Münster op het gebruik van de kameel in Mesopotamië 

rond 2000 v. Chr. (dus ongeveer de tijd van Abraham) diepgaand is ingegaan. Daaruit enige 

dingen. Het is nodig onderscheid te maken  tussen twee soorten kamelen: de dromedaris met 

één bult en de tweebultige Bactrische kameel. Welke kamelen ontving Abraham van de farao 

in Egypte in Genesis 12:16,  zo’n twee eeuwen vóór Jacob? Meestal opteert men voor de 

dromedaris, maar dat is vanuit het Hebreeuwse begrip  niet duidelijk. Enige Bactrische 

kamelen kwamen vermoedelijk reeds aan het eind van het derde millennium v. Chr. in het 

Nabije Oosten voor, wat ook in spijkerschriftteksten uit de eerste helft van het tweede 

millennium, dus ongeveer uit de tijd van de aartsvaders, blijkt. Gedomesticeerde kamelen 

bereikten tevens het dal van de Nijl tussen 2500 en 1400 v. Chr., wat o.a. ook aan de hand van 

dierfiguurtjes en zalfpotjes in de vorm van kamelen (zoals bijv. een stenen zalfdoos uit het 

Egyptisch Museum in Berlijn in de vorm van een korf dragend kameel uit Abusir el-Meleq) 

blijkt. Dit zelfde geldt ook o.a. voor Syrie, bijv. in Tel Mardich/Ebla, waar een hoofdje van een 

kameelfiguurtje uit de periode omstreeks 2000 v. Chr. is gevonden. Deze bevindt zich in de 

verzameling van de Arbeitsgruppe für Biblische Archäologie in Duitsland. Desalniettemin  

speelden deze dieren economisch in deze vroegere tijd nog een duidelijk ondergeschikte rol, 

wat ook uit het verhaal van Abraham in Genesis 12:16 blijkt, waar kamelen als laatste in een 

rij van zeven soorten geschenken worden genoemd.  

Het bezit van kamelen speelde in de (latere) geschiedenis van Israël in het Oude Testament, in 

tegenstelling tot het Arabische schiereiland en de Negev-woestijn, nauwelijks een rol. Wie zich 

met dit thema diepgaander bezighoudt, zal ontdekken dat de veronderstelde terugprojectie uit 

latere tijd naar de vroege tijd van de aartsvader onnodig is. Dat betekent ook dat de datering 

van het boek Genesis honderden jaren eerder gebeurd moet zijn, dan vaak wordt aangenomen. 

Zie uitgebreid: Martin Heide, The Domestication of the Camel: Biological, Archaeological and 

Inscriptional Evidence from Mesopotamia, Egypt, Israel and Arabia, and Literary Evidence 

from the Hebrew Bible, Ugarit-Forschungen 42, 2010, p. 331-384. 
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