
Archeologisch onderzoek in Jeruzalem 
 
Dé plaats voor bijbelse archeologie is Jeruzalem. Die stad staat immers centraal in de Bijbel. Sinds de 19e eeuw 
is er met archeologisch onderzoek begonnen. Dat onderzoek spitst zich toe op de zuidelijke helling van de 
Tempelberg: de Ofel. In 2013 is daar nog een heel belangrijke vondst gedaan. Een schat van goud en zilver. 
Waarom krijgt de Ofel die speciale aandacht? 
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Jeruzalem heeft niet veel mogelijkheden voor archeologisch onderzoek. Dit komt door de recente geschiedenis. 
Zo is de Tempelberg op dit moment in gebruik als islamitisch heiligdom. De plaats waar Jeruzalem is gesticht en 
de noordelijke, noordwestelijke en oostelijke gedeelten van de ‘oude’ stad, worden hoofdzakelijk door islamieten 
gebruikt. Archeologisch onderzoek wordt door hen gezien als bedreiging, en die plaatsen zijn daarvoor bijna 
ontoegankelijk. Een aanzienlijk deel van de zuidwestelijke muur van het Tempelplein – de ‘Klaagmuur’ – is de 
meest heilige plaats voor de Joden. Ook daar is geen onderzoek mogelijk. Een van de weinige plaatsen die 
overblijft is de zuidelijke helling naar de Tempelberg, de Ofel genoemd. Maar deze helling is van groot belang, 
want het was de verbinding van de ‘Stad van David’ met de Tempelberg. Het behoort tot de oudste plekken van 
de stad. Hier vindt dus ook het meeste archeologisch onderzoek plaats. 
 
Geschiedenis van de Ofel 
 
Jeruzalem is waarschijnlijk in het 3e millennium v. Chr. door de Kanaänieten gesticht. In circa 1000 v. Chr. nam de 
Israëlitische koning David de plaats in bezit en maakte haar tot zijn hoofdstad. Zij werd toen de ‘stad van David’ 
genoemd. De stad lag op het einde van een zuidelijke uitloper van een hoger gelegen berg. De bergtop daarvan 
was in de tijd van David nog onbebouwd. De Kanaänieten hadden daar een dorsvloer aangelegd, waar door de 
wind het kaf van het koren werd gescheiden. Koning David kocht deze dorsvloer en maakte hem tot de centrale 
plaats van de Israëlitische godsdienst. Zijn zoon Salomo bouwde er de eerste stenen Tempel. Deze bergtop werd 
toen Tempelberg genoemd. Om de Tempelberg te beveiligen werd de muur van de stad van David doorgetrokken 
en om de Tempelberg heen gebouwd. Deze muur omsloot ook de opgaande helling (Hebreeuws: Ofel) vanuit de 
oude Davidstad naar de Tempelberg. Latere koningen verstevigden deze muren en bouwden torens. Resten van 
de stadmuur zijn onlangs ontdekt. 

 
Koning David begon deze Ofel te bebouwen met het koninklijk paleis, woningen 
voor de elite, waaronder de priesters, en administratiegebouwen. Ook de grootste 
bouwer in Jeruzalem, Herodes de Grote, liet in 20 v. Chr. het Tempelterrein naar de 
Ofel uitbreiden. De zuidelijke muren van het Tempelterrein kwamen daardoor op 
het veel lager gelegen Ofelgedeelte van de Tempelberg te staan en moesten dus 
veel hoger worden gebouwd. Hij liet de ruimte tussen de nieuwe muren met puin en 
stenen volstorten tot op het niveau van het oude Tempelplein. In deze 
indrukwekkende zuidelijke muren liet hij een uitgebreid toegangssysteem met 
trappen en toegangstunnels aanleggen, die via poorten bereikbaar waren. Op de 
Ofel onderaan de zuidelijke muur liet hij ook veel waterbaden uithakken en 

aanleggen, die nodig waren voor de rituele reiniging voordat de Tempel mocht worden betreden. Enkele van deze 
baden zijn teruggevonden. 
 
In 70 n. Chr., tijdens de Joodse Oorlog tegen de Romeinen, werd de Tempel door de Romeinen vernietigd. Daarna 
werden de berg en de Ofel als kazerne voor het 10e Romeinse legioen in gebruik genomen. Dit bleef zo, omdat er 
steeds nieuwe Joodse opstanden uitbraken. Pas aan het einde van de 3e eeuw n. Chr. werd de kazerne 
ontmanteld. Romeinse badhuizen, een centrale bakkerij en allerlei gebouwen voor de administratie van het leger 
zijn er teruggevonden, maar er werden ook andere vondsten gedaan, zoals inscripties, standbeelden, munten en 
zegels.  
In het midden van de 4e eeuw begonnen de Byzantijnse Romeinen met de herbouw van de zuidelijke en oostelijke 
stadsmuur. Deze waren bij het beleg van Jeruzalem tijdens de Joodse Oorlog vernield en werden niet meer 
opgebouwd. Deze muren moesten vooral de nieuwe woonwijken op de Ofel, de stad van David en de nieuwe stad 
op de westelijke berg beschermen. Op de Ofel zijn niet alleen huizen uit die periode gevonden, maar ook winkels, 



kerken, een klein klooster en de nodige potresten, munten en sieraden. De meeste kenmerken zich door typisch 
christelijke symbolen, figuren en inscripties. 
  
In de vroege Arabische periode werd bij de muur van het zuidelijke Tempelterrein weer een Joodse wijk 
gebouwd, met een synagoge, waarvan de resten zijn teruggevonden. Enkele decennia later werd aan het uiteinde 
van het nog bestaande Herodiaanse Tempelterrein een moskee gebouwd – de Al Aqsa – en op de Ofel eronder 
een paleis voor kalief al-Walid (8e eeuw n. Chr.). De Ottomaanse sultan Suleiman de Magnifieke liet de 
stadsmuren herbouwen en versterken. Dit zijn de stadsmuren die vandaag om de oude stad heen staan. 
 
Archeologisch onderzoek 
 
In de 19e eeuw begon het onderzoek aan de stad van David. Ontdekt werden de watertunnel 
van de Joodse koning Hizkia, die het water van de Gihonbron naar het waterreservoir in de 
benedenstad Sjiloach (ook wel Siloam genoemd) bracht. In de tweede helft van de 20e eeuw 
begon het wetenschappelijke archeologische onderzoek. Van de oudste bewoning werden toen 
allerlei kundig uitgehakte uitsparingen in de rotsbodem ontdekt, die waarschijnlijk dienst deden 
voor het bereiden van voedsel, zoals het maken van olijfolie of het opvangen van regenwater. Uit de periode 
tussen de geboorte van Mozes en de inname van de stad door David zijn pijlpunten en potscherven gevonden. Uit 
die periode stamt ook het in 2010 gevonden fragment van een kleitablet met daarop, in spijkerschrift, een brief 
gericht aan de farao. Het dateert uit de 14e eeuw v. Chr., de periode van de zogenoemde Amarnabrieven. Ook is 
er een Jebusitische stadmuur ontdekt, maar deze oude vondsten zijn heel schaars. De meesten dateren uit de tijd 
vanaf de Israëlitische bewoning. 
 
--KADER 1 
 
Recente vondst van Joodse schat 
 
In de zomer van 2013 werden op de Ofel twee bundels ontdekt in de resten van een 
Byzantijns (dit is Oost-Romeins) gebouw vlakbij de zuidelijke Tempelmuur. Deze vondst is een 
grote Joodse schat, die is gedateerd in het begin van de 7e eeuw n. Chr. Dat is bijzonder 
omdat op de Ofel tot die tijd vooral vondsten uit de 1e Tempelperiode werden gedaan.  
 
De schat bestond uit 36 gouden munten, gouden en zilveren sieraden en een 10 centimeter groot gouden 
medaillon met gouden ketting. Op het medaillon staat een Menorah afgebeeld, samen met een ramshoorn en 
een Thorarol. Het medaillon is waarschijnlijk de oudste Thorarolversiering ooit gevonden. Bij het medaillon zaten 
nog andere gouden en zilveren versierselen. De munten komen uit de Byzantijnse periode van verschillende 

keizers. Het is de derde keer dat in Jeruzalem gouden munten zijn gevonden. Bij 
de munten zaten grote oorringen en andere zilveren attributen. De schat toont 
aan dat de Joden ernaar streefden, indien de mogelijkheid zich zou voordoen, het 
godsdienstige leven te herstellen. Ook blijkt dat ze daartoe voldoende eigen 
kapitaal hadden. 
--EINDE KADER 1 


