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   teKst MArT-JAn pAUl

er is veel discussie rond de koninkrijken van 
david en salomo. sommige geleerden menen 
dat de bijbelse berichtgeving grotendeels een 
mythe is. zij nemen aan dat jeruzalem in da-
vids tijd niet meer was dan een dorp op een 
heuvelrug, zonder stadsmuren. in later eeu-
wen zijn de verhalen over de eerste 
koningen dan steeds meer aangedikt. 
om tien redenen klopt dit niet. de koninkrijken 
van david en salomo bestonden echt.

davids en 
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de bijbel geeft op allerlei manieren aan 
dat david door god tot koning is geroe-
pen. ook staat er duidelijk in dat david 
door overwinningen op 
de vijanden van israël een 
groot rijk mocht maken. 
daar spitst de discussie zich 
dan ook niet op toe. het is 
de archeologie waar men 
zich op richt: waarom zijn er 
zo weinig overblijfselen van 
davids rijk gevonden?
op die vraag zijn verschillende antwoor-
den mogelijk:

 veel geschreven materiaal is 
verloren gegaan: papyrus en 
perkament zijn in de loop der tijd 
verteerd. 
 er worden in Jeruzalem wel opgra-
vingen gedaan, maar op allerlei 
belangrijke plaatsen, zoals de 
Tempelberg, mag niet worden 
gegraven. 
 de stad Jeruzalem bestaat uit 
tientallen bewoningslagen, waarbij 
inwoners vaak de onderliggende 
woonlaag gebruikt hebben voor hun 
nieuwe bouwactiviteiten. er zijn dus 
veel oude sporen vernietigd.

toch zijn er de laatste jaren heel wat in-
directe aanwijzingen gevonden voor een 
krachtig, centraal bestuurd rijk in de tien-
de eeuw voor christus. hieronder de tien 
meest aansprekende:

1 | klEitablEttEn
jeruzalem was reeds in de veertiende 
eeuw voor christus een stadstaat waar 
vanuit gecorrespondeerd 
werd met de farao in egypte. 
kleitabletten van koning 
abdiheba van jeruzalem zijn 
in amarna teruggevonden. 
onlangs is een klein fragment 
van een kleitablet met spijker-
schrift (de internationale diplo-
matieke taal van toen) in jeruza-
lem ontdekt.

2 | massiEvE torEns
bij de gihon-bron, die jeruzalem van water 
voorzag, zijn inmiddels massieve torens 
ontdekt om de bron veilig te stellen tegen-
over vijanden.

3 | gEbouw
in jeruzalem is een trapvormige structuur 
van stenen ontdekt om een hoger pla-
teau te ondersteunen. het is waarschijn-

lijk dat david hier zijn paleis bouwde en 
mogelijk daarom deze ondersteuning liet 
aanleggen. de archeologe eilat Mazar 

heeft begin 2006 een 
belangrijk gebouw op-
gegraven. zij geeft al-
lerlei aanwijzingen dat 
dit het paleis van david 
geweest kan zijn. in 
elk geval is een belang-
rijk gebouw ontdekt 
en dat wordt eerder in 

een stad dan in een dorp gebouwd.

4 | poortgEbouwEn
volgens 1 koningen 9 vers 15 bouwde sa-
lomo de muren van Megiddo, hazor en 
gezer. bij opgravingen zijn in deze steden 
soortgelijke poortgebouwen met zes ka-
mers gevonden. het ligt voor de hand dat 
salomo deze heeft laten bouwen, zoals 
veel archeologen aannemen. 

5 | koolstoFdatEring
om te bepalen of opgegraven restanten 
uit de tiende of negende eeuw stam-
men, wordt ge-
bruikgemaakt van 
de radiokoolstof-
datering. dit is ook 
gebeurd met tel 
rehov, een stad 
in israël die in de 
tijd van koning re-
habeam door een 
farao is veroverd. 
in 2003 is verkoold graan gebruikt voor 
een radiokoolstofdatering en deze wees 
uit dat de verwoestingslaag tussen 940 

en 900 voor christus moet worden geda-
teerd. hiermee wordt duide-
lijk dat tel rehov in de tijd 
van salomo een sterke stad 
moet zijn geweest.

6 | Edom
diverse geleerden menen 

dat de strijd van david met 
edom (genoemd in 2 samuël 8 
en 1 koningen 11) sterk overdreven is, om-
dat edom in die tijd een eenvoudige sa-
menleving met veehouders was. recente 
opgravingen in khirbat en-nahas, in het 
laagland van edom, ongeveer 50 kilome-
ter ten zuiden van de dode zee, geven een 
ander beeld. edom was in de tiende eeuw 
een complexe samenleving met grote ge-
bouwen, sterke verdedigingswerken en 
een grote koperindustrie. israël kon alleen 
als sterke staat edom overwinnen.

7 | insCriptiEs
er zijn inscripties gevonden die verwijzen 
naar ‘het huis van david’. de belangrijkste 
zijn een inscriptie uit tel dan en de over-
winningstekst van koning Mesa van Moab.

8 | bElastingHEFFing
ten westen van jeruzalem is het oude 
stadje Qeiyafa ontdekt, een zware verster-
king in juda op de grens met de filistijnen. 
zowel door aardewerk als door radiokool-
stofdatering is men erachter gekomen dat 
dit stadje uit de tijd van david is. er zijn 
twintig gestandaardi-
seerde kruiken voor het 
ophalen van belasting 
in natura gevonden. zo-
wel de versterking als 
de aanwijzingen dat er 
belasting werd geheven, 
wijzen naar een centraal 
georganiseerde staat.

9 | potsCHErF
een brede verspreiding van de schrijfkunst 
(in alle lagen van de bevolking) wijst op 

een goed systeem van scholing. 
dit kan alleen in een goed, cen-
traal geleid rijk, en gebeurt veel 
minder in losse groepen. een 
cenraal bestuurd rijk vereist ad-
ministratieve vaardigheden.
in dat licht is het van belang te 
wijzen op de beschreven pot-
scherf (ostracon) die onlangs in 
Qeiyafa is gevonden. de tekst is 

moeilijk te ontcijferen, maar vormt een be-
wijs van de aanwezigheid van schrijfkunst; 
in dit geval door een ongeoefende schrij-
ver. een brede verspreiding van de schrijf-

kunst is ook aanneme-
lijk door de vondst van 
‘een abc’ in tel zayit, 
ten zuiden van jeruza-
lem. de letters van het 
hebreeuwse alfabet 
zijn in een grote steen 
gekerfd.

10 | klEinE rijkEn
het bijbelse beeld over israël in de tijd van 
saul, david en salomo past goed in de be-
treffende periode. nadat lange tijd de 
egyptenaren en hethieten het westelijke 
Midden-oosten overheerst hebben, zijn er 
in de periode 1200 tot 900 voor christus 
kleine rijken geweest. daarna kwamen er 
opnieuw grote rijken, zoals assyrië en ba-
bel. in de genoemde periode kon ook isra-
el uitgroeien tot een groot rijk.        


