Jacob Slavenburg

Het vermoedelijke familiegraf van Jezus
In 1980 werd in Jeruzalem een graf gevonden met daarin
een aantal beenderenkistjes. Uit de inscripties van
enkele van die kistjes zou op te maken zijn dat het graf
de laatste rustplaats van Jezus en zijn naaste familie zou
betreffen. Scepsis en ongeloof overheersen. In dit artikel
wil ik de feiten weergeven en ingaan op de al dan niet
waarschijnlijkheid van deze claim.
Introductie
In het jaar 1995 maakte een Britse filmploeg van BBC/CTVC, onder leiding
van Ray Bruce en Chris Mann, in Jeruzalem opnamen voor een Paasspecial over de wederopstanding van Christus. Daarbij stond de HeiligeGrafkerk in Jeruzalem, voor de Rooms Katholieke kerk de onomstreden
laatste aardse rustplaats van Jezus, centraal. Maar de documentairemakers
wilden de kijkers ook laten ruiken aan de jongste inzichten op historisch
en archeologisch gebied. Zo kwamen ze, om wat sfeeropnamen te maken
van beenderenkistjes uit de tijd van Jezus, bij de IAA (Israel Antiquities
Authority) terecht. Bruce en Mann hadden goed voorwerk verricht en
de catalogus van Rahmani met omschrijvingen van de bijna tweeduizend
opgegraven ossuaria (beenderenkistjes) die zich in de opslagplaatsen van de
IAA bevinden, bestudeerd.1 Ze begrepen daaruit dat er zes kistjes de naam
Jezus bevatten. Twee daarvan droegen zelfs het opschrift Jezus zoon van Jozef.
De curator van de verzameling liet de filmploeg een beenderenkistje zien
met de inscriptie Jezus zoon van Jozef. Bruce en Mann wisten dat de namen
Jezus en Jozef in de eerste eeuw zeer veel voorkwamen. Uit een soort routine
vroegen de documentairemakers waar het kistje gevonden was. De curator
vertelde dat de vondst gedaan werd in 1980 in een graf in Oost-Talpiot, iets
ten zuiden van de Oude Stad van Jeruzalem. Het ‘toeval’ wil dat er nog vijf
kistjes uit het graf op een plank vlakbij stonden. Ossuaria met inscripties.
Toen de curator op verzoek de namen noemde - Maria, Jozef, nog een Maria
en een Judas, zoon van Jezus - kreeg Mann, zoals hij later vertelde, ‘het gevoel
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alsof de ballen van de nationale loterij op de cijfers van zijn lot vielen en de
jackpot in zicht kwam.’2
Met deze miraculeuze ontdekking op zak inter viewden de
programmamakers diverse joodse en christelijke historici en archeologen.
Ze zeiden bijna allemaal hetzelfde: weliswaar interessant, maar de namen
waren in die tijd gemeengoed. Daaruit waren geen vergaande conclusies
te trekken. Eigenlijk was er maar één deskundige die door de producenten
benaderd werd die een optie openhield voor nader onderzoek. Dat was de
curator van het Rockefeller Museum, Joe Zias. Hij vond dat de combinatie
van namen interessant genoeg was om er statistisch onderzoek op los te
laten. Hij vertrouwde de filmmakers toe:
Als ze niet in een graf gevonden waren, zou ik voor 100 procent overtuigd zijn
geweest dat we hier met vervalsingen te maken hebben. Maar dit is afkomstig
uit een heel goede archeologische context waar niet mee gerommeld is. Dit
is niet zomaar verzonnen.3

Met Pasen 1996 zond de BBC de documentaire uit met als titel The body in
question. In die film werd ook aandacht besteed aan de vondst in Talpiot.
Naar aanleiding van de documentaire reageerde ook de pers. Amos Kloner,
onderzoeker van het eerste uur, van wie ook in 1996 het rapport van de
resultaten van de opgraving werd gepubliceerd, liet het publiek via de pers
weten dat de mogelijkheid dat we te maken zouden hebben met de familie
van Jezus tot bijna nul gereduceerd kan worden.4
Het bleef lang stil rond de vondst. Tot op 21 oktober 2001 Hershel Shanks,
hoofdredacteur van de Biblical Archaeology Review, op een persconferentie
vertelde dat er een nieuw ossuarium was opgedoken met een opvallende
inscriptie: Jacobus, zoon van Jozef, broer van Jezus.5 Binnen verrassend
korte tijd kon het IAA melden dat het hier om een ordinaire vervalsing
moest gaan. In een slepend strafproces verklaarde professor Wolfgang E.
Krumbein van de Oldenburg Universiteit in Duitsland in zijn rapport dat
de methoden en instrumenten die de IAA gebruikte om de artefacten te
onderzoeken niet geschikt waren om een dergelijke beschuldiging te maken
en dat testen in een modern lab de authenticiteit van de inscriptie van het
Jacobus-ossuarium hadden bewezen.6 Oded Golan, de eigenaar van het
ossuarium, werd op 14 maart 2012 vrijgesproken wat betreft de vervalsing;
hij werd alleen veroordeeld voor illegale handel in oudheden.7
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De aandacht voor het ossuarium van de broer van Jezus leidde tot een
hernieuwde belangstelling voor het Talpiot-graf. Op 4 maart 2007 werd in
de Verenigde Staten, Canada en Israël de film The Lost Tomb of Jesus van
filmregisseur James Cameron en producer en journalist Simcha Jacobovici
uitgezonden. Tegelijkertijd verscheen er een boek over de vondst in Talpiot.8

Joodse begrafenissen in de eerste eeuw
Om een beter begrip van zo’n grafvondst te krijgen, is het van belang te weten
dat een joodse begrafenis in de tijd van Jezus zich in twee fasen voltrok. In
de eerste fase werd het lichaam gewassen en gezalfd met oliën en kruiden.
Daarna werd het lichaam in een lijkwade gewikkeld en bijgelegd in een (rots)
graf in een daarvoor uitgehouwen ruimte onder een boog (arcosolium). Het
lichaam bleef daar een jaar liggen om te ontbinden en uit te drogen. In de
tweede fase werden botten en schedel in een kalkstenen knekelkistje, een
ossuarium, gedaan.9 Dat kistje werd vervolgens bijgezet in het (rots)graf,
meestal in een daarvoor uitgehakte langwerpige nis. Zo’n kistje had meestal
al gezelschap van soortgelijke ossuaria van familieleden die de overledene
waren voorgegaan in de dood, of kreeg dit later in de loop der tijd door
aankomst van gestorven familieleden die op dezelfde wijze werden bijgezet.
Soms werd het ossuarium gevuld met botten van twee personen. Ossuaria
zijn veelal rechthoekig,
gemiddeld tussen de
50 en 70 centimeter
lang, rond 25
centimeter breed en
meestal niet hoger
dan 30 centimeter.
Bij ongeveer twintig
procent van de
circa tweeduizend
gevonden ossuaria zijn
inscripties aangebracht
Ossuarium met de inscriptie ‘Mariamme e mara’. Hierin met de namen van
zouden overblijfselen van Maria Magdalena twintig eeuwen de overledenen (zie
hebben gerust. Bron: S. Jacobovici en C.R. Pellegrino, The afbeelding 1).
Jesus Family Tomb: The discovery that changes history
forever (Londen: HarperElement, 2008), 2
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Het graf
Op 27 maart 1980, bij werkzaamheden tot het bouwrijp maken van een
terrein voor de constructie van enige appartementencomplexen in de
Jeruzalemse buitenwijk Talpiot, werd er een opzienbarende vondst gedaan.
Bij een gecontroleerde dynamietontploffing voor het egaliseren van de
rotsachtige bodem kwam een deel van een oud graf vrij. De bouwer nam
direct contact op met de IAA.10 De dienst verzocht de plaatselijke archeoloog
Eliot Braun een onderzoek te laten instellen. Dit gebeurde nog dezelfde
dag en Braun constateerde dat de buitenkant van het graf volledig was
weggeblazen. Zichtbaar was een soort binnenhof en eveneens de ingang
naar het eigenlijke graf, dat versierd was met een opmerkelijke façade (zie
afbeelding 2).11 Braun daalde af naar de ingang van het graf en merkte
op dat het tot kniehoogte gevuld was met terra rossa (rode aarde).12 Hij
rapporteerde een en ander aan de districtsarcheoloog Amos Kloner en de
dag daaropvolgend deden Braun en archeoloog Joseph Gatt, samen met drie
of vier constructiewerkers, voorbereidend werk om na de sabbat-zaterdag
de uitgraving en inventarisatie voort te zetten. De rapportering van de
werkzaamheden op die dag is divers en tegenstrijdig.
Op diezelfde vrijdag
b e l d e R i v k a Ma o z ,
die niet ver van het
bouwterrein woonde,
naar het Departement
v o or O u d h e d e n e n
k re e g t e h ore n d at
alle kantoren, wegens
de voorbereiding van
de sabbat, al gesloten
waren. Rivka drong erop
aan dat er bewaking
De façade van de in 1980 blootgelegde graftombe van
gestuurd werd, omdat Talpiot. Bron: S. Jacobovici en C.R. Pellegrino, The Jesus
het geopende graf een Family Tomb: The discovery that changes history forever
gemakkelijke prooi zou (Londen: HarperElement, 2008), 2
zijn voor plunderaars.
Het enige dat ze gedaan kreeg, was de belofte dat men een verbod zou laten
uitgaan om in de omgeving van de tombe met dynamiet te werken. Rivka
kreeg de verzekering dat na de sabbat, op zondagmorgen, archeologen een
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onderzoek zouden instellen.13
Op sabbatsmorgen vertelde Rivka’s zoon opgewonden dat kinderen
buiten met schedels aan het voetballen waren. Gewapend met twee zwarte
plastic vuilniszakken spoedde Rivka zich naar het pas ontdekte, maar nu
blootliggende, graf. Samen met haar man sprak ze de voetballende jongens
ernstig toe. Toen die waren verdwenen, verzamelde het echtpaar de schedels
en een aantal skeletresten, om ze de volgende dag over te kunnen dragen
aan de archeologen.14
Op zondag 30 maart arriveerden voor dag en dauw de archeologen Amos
Kloner, Joseph Gath en Eliot Braun. Enkele uren later kwam een vierde, nog
jonge, onderzoeker, Simon Gibson. Hij was voornamelijk belast met het in
kaart brengen van de opgraving. Inmiddels was ook Rivka Maoz gearriveerd
met de twee zakken vol menselijke resten die ze op de sabbat samen met
haar man had verzameld.
Het eigenlijke graf was een bijna vierkante ruimte met zes diepe nissen
(kokhim), twee aan iedere zijde (de wand van de ingang niet meegerekend).
Gedeeltelijk boven de nissen aan de westkant (de linkerwand bij
binnenkomst) en de nissen aan de noordkant (tegenover de ingang) waren
twee ruimten in de rotsen uitgehakt, mooi bewerkt met halfronde bogen
(arcosalia) van ruim anderhalve meter breed en een halve meter diep. Boven
de laag terra rossa in de nissen waren deksels zichtbaar van ossuaria. Het
bleken er tien in totaal te zijn. Zorgvuldig, eerst met hun handen, later met
spaden, werden ze door de archeologen uitgegraven. Enkele kistjes werden
buiten in de zon gezet om te drogen, zodat de rode aarde beter verwijderd
kon worden. Simon Gibson noteerde nauwkeurig de plek waarop de ossuaria
in de diepe nissen gevonden waren. Van de negen opgeslagen ossuaria in
het depot van de IAA – een ontbreekt er – droegen er zes een inscriptie:
Jezus, zoon van Jozef, Mariamne Mara (zie volgende noot), Maria, Matia
(Mattheus), Judah, zoon van Jezus (Judas), Joseh (Jozef, in de schrijfwijze
identiek aan een broer van Jezus).15

De kwestie wanneer de beenderenkistjes naar het Departement voor
Oudheden zijn gebracht, is om verschillende redenen niet geheel
onbelangrijk. Volgens de familie Maoz waren de archeologen op
vrijdagmiddag vertrokken. Tabor concludeert dat de vondst van schedels
en botten door de familie Maoz erop kan wijzen dat de archeologen die
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ochtend de deksels van de ossuaria hadden blootgelegd voordat ze hun werk
neerlegden en het toneel verlieten:16
Blijkbaar was het graf onbewaakt gelaten, in de staat zoals het de vorige
donderdagmiddag en avond was geweest. Een open graf, met zijn opvallende
façade, al zichtbaar van een afstand… kon een uitnodiging vormen aan lokale
kinderen of andere indringers die vrijdagavond om het graf binnen te gaan
en de objecten te plunderen.17

Kloner schreef, meer dan een kwart eeuw later, dat alle tien kistjes op vrijdag
28 maart waren getransporteerd naar het Rockefeller Museum. Verschillende
ooggetuigen, inclusief Gibson in zijn oorspronkelijke getuigenis, betwistten
dat.18 Gibson arriveerde pas op 30 maart bij het graf en tekende op een kaart
de plaatsen in waar de ossuaria in de nissen stonden.
Er is dus onduidelijkheid over het tijdstip waarop de ossuaria naar het
centrale magazijn van de IAA zijn vervoerd, maar nog meer onduidelijkheid
bestaat over de inhoud van de kistjes. Joe Zias, de antropoloog van het
Rockefeller Museum, zei zich niets te herinneren van de ontvangst van botten
uit dit specifieke graf. Er is ook geen rapport van een onderzoek naar deze
beenderen en schedels. Het was in die tijd gebruikelijk dat er naar stoffelijke
resten gekeken werd, alvorens ze over te dragen aan de religieuze autoriteiten
voor een herbegrafenis. Waar ze begraven zijn is nog steeds onbekend.19

Ondeugdelijke argumentatie
Dezelfde argumenten die sceptici gebruikten na de BBC-documentaire in
1996 werden tien jaar later, als antwoord op de publicatie van Cameron’s
film en het boek van Jacobovici en Pellegrino, weer van stal gehaald om
te ‘bewijzen’ dat het Talpiot-graf niet het familiegraf van Jezus kon zijn.
De argumenten zijn echter nogal dun en overwegend sterk theologisch
gekleurd. Wat mij verbijsterde is de povere historische kennis die uit de
argumenten van de sceptici blijkt. Zo is een veelgehoord argument, tegen
de veronderstelling dat het Talpiot-graf de laatste rustplaats van Jezus en
zijn familie zou zijn, dat het graf zeker door vijandige joden aangetast zou
zijn. De historische werkelijkheid is iets gedifferentieerder. Tot het jaar 70
werden christenen in Palestina gezien als een van de vele joodse sekten in
die tijd. Jacobus, de broer van Jezus en leider van de eerste nog zeer joodse
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christenen, had een joodse eretitel: de Rechtvaardige. Toen hij in 62 werd
geëxecuteerd kwamen nota bene de farizeeën in opstand, omdat men een
heilig man ter dood had gebracht, zoals we bij Flavius Josephus kunnen
lezen.20 Het jodendom was voor de val van Jeruzalem en de verwoesting van
de tempel in het jaar 70 na Chr. zeer pluriform. Na 70, onder de hegemonie
van de Romeinen, veranderde dat drastisch. Een van de veranderingen was
ook dat mensen niet meer werden bijgezet in graven als die van Talpiot.
Een ander invalide tegenargument luidt dat het ondenkbaar zou zijn dat
vroege christenen eerst Jezus uitvoerig en eervol begraven zouden hebben
en vervolgens zouden claimen dat hij is opgestaan uit de dood, zonder Jezus’
botten weg te moffelen. Jezus was echter nooit uitvoerig en eervol begraven.
Er was nog geen graf. Volgens bijbelse bronnen werd zijn lichaam tijdelijk
overgebracht naar het graf van Jozef van Arimatea.21 Het is aannemelijk dat
Jezus het eerste sterfgeval in de familie was (zijn vader Jozef was weliswaar
eerder gestorven, in Galilea, waar de wijze van begraven anders was dan de
gang van zaken in Judea). Na de inrichting van een eigen graf in Talpiot kan
zijn lichaam daar zijn bijgezet op de traditionele joodse manier. Jezus was
immers geen christen, maar een jood. Het graf kon ook geen bedevaartsoord
worden omdat er in de eerste eeuw nauwelijks sprake van ‘toerisme’ was. Na
de val van Jeruzalem in 70 n. Chr. is het graf, zoals talloze andere graven, in
onbruik geraakt. Wat de botten betreft: waren die maar onderzocht voordat
ze overgedragen werden aan de religieuze autoriteiten voor een herbegrafenis.
Dat zou op veel vragen bevredigende antwoorden hebben gegeven.
Ook wordt wel opgemerkt dat er geen christelijke symbolen in of bij het
graf te vinden zijn, wat je, zo wordt gesteld, zeker zou verwachten als dit het
graf van de ‘heilige familie’ was. Een vreemd argument dat meer theologische
kennis verraadt dan historische. Jezus was geen christen, maar een joodse
man. In de eerste tijd van het christendom zag men hem als een profeet die
de ware bedoelingen van God uitlegde. Over een ‘zoon van God’ is dan nog
geen enkele sprake.22
De opmerking dat het onwaarschijnlijk zou zijn dat een arme familie uit
het verre Galilea zo’n mooi graf had kunnen betalen snijdt meer hout, zeker
als we van het gerechtvaardigde vermoeden uitgaan dat Jezus arm was. Nu
weten we helaas weinig over de familie van Jezus. Het is wel aannemelijk
dat hij enkele meer welgestelde vrienden had, denk bijvoorbeeld aan Jozef
van Arimatea. Het is overigens opvallend dat het beenderenkistje van Jezus
uiterst eenvoudig is; later bijgezette kistjes zijn veel rijker versierd.
Een van de meest gehoorde tegenargumenten van de mogelijkheid van
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een familiegraf van Jezus is dat de namen op de kistjes veel voorkomen.23
Vooral Judas, Jezus en Maria waren zeer gebruikelijk: een vijfde van de meisjes
in die tijd heette bijvoorbeeld Maria. En inderdaad, de namen kwamen in
die tijd veel voor, maar een combinatie van die namen is zeer zeldzaam. Dat
blijkt ook uit de kansberekeningen zoals hier verderop beschreven. Er is wel
eens schertsend opgemerkt dat huidige gedenktekens van bijvoorbeeld een
John, een Paul, een George of een Ringo geen opzien zouden baren, maar een
combinatie van die vier toch onmiddellijk in verband gebracht zou worden
met de Beatles. Overigens weten we maar van een deel van de gevonden
kistjes wie erin bijgezet zijn. Een aantal kistjes heeft geen inscripties.
Over de namen gesproken: de identificatie van ‘Mariamne e Mara’ als
Maria Magdalena wordt in veel commentaren nogal vergezocht genoemd.24
Zelfs de onderzoekers naar het graf in 2006 koppelden deze naam aan een
apocrief geschrift uit de vierde eeuw, de Handelingen van Filippus.25 Voor
wie echter enige kennis heeft van de buitenbijbelse literatuur – zoals de Nag
Hammadi-geschriften – weet dat Mariamne de roepnaam was van Maria
van Magdalena. Bij de vertaling van de Nag Hammadi-geschriften en de
bestudering van de Koptische en Griekse teksten uit de eerste eeuwen ben
ik de naam regelmatig tegengekomen.26 Over de toevoeging ‘Mara’ is er
veel discussie. Het meest waarschijnlijke is dat het hier Martha betreft, de
zuster van Maria Magdalena.27 Het kwam vaker voor dat beenderen van
twee familieleden die ongeveer in dezelfde tijd waren gestorven in één
beenderenkistje werden bijgezet.28
Het blijft natuurlijk de vraag of Jezus al dan niet met Maria Magdalena
was getrouwd. Bijna alle onderzoekers gaan ervan uit dat als Jezus getrouwd
zou zijn geweest dat zeker in de bijbel zou zijn vermeld; er was niets ‘verkeerd’
aan trouwen volgens de vroege christenen. Dat Jezus een zoon zou hebben
gehad met de naam Judas wordt dan eveneens onwaarschijnlijk gevonden,
ook omdat dat nergens in de bijbel is vermeld. Nu lezen we ook nergens in de
bijbel dat Jezus ongetrouwd was. Als dat wel een feit was, zou dat bijvoorbeeld
door Paulus zeker aangegrepen zijn in diens opvattingen over het huwelijk.
Hij kon dan overtuigend verwijzen naar een ongetrouwde Jezus.29

Het probleem van de archeologen
In mei 2006 maakte professor Andrey Feuerverger van de Universiteit van
Toronto statistische analyses betreffende het cluster van namen die gevonden
zijn op de Talpiot-ossuaria. Van de zes nog bestaande inscripties gebruikte hij
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er voor zijn onderzoek aanvankelijk vier: Jezus, Mariamne, Jozef en Maria. In
een zeer voorzichtige kansberekening kwam hij uit op een factor van 1 op 600.
Met andere woorden: de kans dat je een graf tegenkomt met een combinatie
van de genoemde namen is 1 op de 600. Betrek je Mattheus erbij, dan kom
je aan 1 op de 24.320. In een verantwoording aan zijn collega op 12 maart
2007 corrigeerde Feuerverger dit in 1 op de 71.000.000.30
DNA-onderzoek om familierelaties vast te stellen, is gebeurd met materiaal
uit twee van de negen kistjes; het ossuarium van Jezus, zoon van Jozef en
dat van Mariamne Mara.31 Het onderzoek vond plaats in het Paleo-DNAlaboratorium van de Lakehead University in Thunderbay, Ontario. De
uitkomst van dit onderzoek toont aan dat er geen familierelatie is tussen
de personen die bijgezet zijn in de genoemde beenderenkistjes. Omdat
beide ossuaria echter aangetroffen werden in één bescheiden familiegraf
concludeerde laboratoriumonderzoeker Carney Matheson dat het hier
hoogstwaarschijnlijk om een huwelijksrelatie zou gaan.32
In 2008 werd er, op initiatief van de Princeton University (USA), in
Jeruzalem een conferentie belegd over het Talpiot-graf met een groep
internationale geleerden.33 De meerderheid van de aanwezigen stond vrij
sceptisch tegenover de vaststelling dat het Talpiot-graf het graf van Jezus en
zijn familie zou zijn. Bij sommigen speelde ook de theologische doctrine
zwaar mee. Deze leer zou totaal onderuitgehaald worden als zou blijken dat
Jezus niet in het lichaam zou zijn opgestaan, dat hij getrouwd was en zelfs
een zoon had.
De aanbeveling aan het eind van het congres was echter wel dat
verder onderzoek waardevol zou zijn. Daar is tot nu toe nog niet veel van
terechtgekomen. Wel is er onderzoek gedaan naar het mysterie van het
ontbrekende tiende kistje. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het
clandestien verkregen ossuarium ‘Jacobus, zoon van Jozef, broer van Jezus’
ook uit het graf van Talpiot afkomstig is (het ontbrekende tiende kistje). Het
patina van het Jacobus-ossuarium blijkt van dezelfde samenstelling te zijn
als die in het Talpiot-graf.34 Dat zou dan betekenen dat er vijf familienamen
in een graf zijn gevonden: Jezus, Maria, Josef, Judas en Jacobus. Vooral
die laatste is belangrijk omdat Jacobus de eerste leider was van de joodschristelijke beweging die in Jeruzalem na de dood van Jezus ontstond.35 De
gebeurtenissen omtrent het Talpiot-graf werden kernachtig samengevat door
een van de deelnemers aan het congres in 2008:
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In the case of the Talpiot tomb there is no question of provenance, not even
of the nature of the findings. The only problem is that the archaeologists
could not take proper notes on the spot. So we are left with secondary sources
in a sense, since the bones, for instance, had to be reburied by the modern
Orthodox Jews of Israel before they could be recorded or properly examined.36

De vrouw van Jezus
Er is nog een ander interessant aspect aan een veronderstelling dat het
Talpiot-graf het familiegraf van Jezus zou zijn. Jezus ligt daar dan samen
begraven met Maria Magdalena. Over de relatie tussen die twee is al oneindig
veel zin en onzin geschreven. Of er wel of geen sprake was van een huwelijk
vind ik minder interessant dan de vaststelling dat zij een belangrijke plaats
ingenomen heeft in de vroege tijd van het nog zeer joodse christendom. Ze
wordt de apostola apostolorum genoemd.37 Een groot aantal legenden over
haar zou dan inderdaad legenden blijken te zijn. Haar tocht naar Frankrijk en
haar dood aldaar, waar overigens geen valide historische data over bestaan,
zou dan definitief naar het rijk der fabelen verwezen worden. Verhalen
daarover in de middeleeuwse Legenda Aurea van Jacobus de Voragine (12281298) werden gretig aangegrepen door moderne schrijvers die er een hype
van maakten.38

Samenvatting en conclusie
In 1980 werd in Talpiot bij Jeruzalem een graf blootgelegd met tien ossuaria.
Eén kistje is verdwenen. Van de negen overige ossuaria droegen er zes een
inscriptie. Uit de namen zou je op kunnen maken dat we te maken hebben
met het familiegraf van Jezus. In een BBC-uitzending in 1996 werd er voor
het eerst publiekelijk aandacht aan het graf besteed. Daarna werd het weer
stil tot 2001, toen een ossuarium werd ontdekt met de inscriptie Jacobus,
zoon van Jozef, broer van Jezus. Zo kwam ook het graf van Talpiot weer in
de aandacht. In 2007 werd er een documentaire van de filmmaker James
Cameron uitgezonden over het onderzoek naar het Talpiot-graf. Ook
verscheen er een boek over deze vondst van de gefilmde onderzoekers.
Dat we te maken zouden hebben met het graf van Jezus en zijn familie
wordt vrij algemeen betwist. De voorstanders van deze theorie zijn in de
minderheid. Er zijn veel vraagtekens rond het Talpiot-graf en zijn inhoud.
Waarom zijn de botten uit de ossuaria niet onderzocht en zegt niemand te
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weten waar ze indertijd herbegraven zijn? Waarom zijn de zeven andere
kistjes die in het Departement van Oudheden zijn opgeslagen niet onderzocht
op DNA-sporen? Is de angst bij theologen en andere onderzoekers, voor
bijvoorbeeld heftige spanningen in geloofsgemeenschappen, zo groot dat
ze verder onderzoek niet aandurven?
Resumerende vind ik dat het aangebrachte feitenmateriaal genoeg houvast
biedt voor een claim dat we het familiegraf van Jezus hebben gevonden. Als
historicus vind ik het echter hoogst onbevredigend dat er tot nu toe geen
enkele instantie een plan tot daadwerkelijk verder onderzoek heeft ingediend.
De angst dat daaruit wellicht zou blijken dat Jezus niet in het lichaam is
opgestaan, dat hij was getrouwd en vader was van minstens één zoon, mag
geen belemmering vormen voor serieus onderzoek. Per slot van rekening
zouden er ook aanwijzingen aan het licht kunnen komen waaruit zou blijken
dat het Talpiot-graf niet de laatste rustplaats van Jezus en zijn familie is. Dan
begint de zoektocht opnieuw.
_______________________
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