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Textiel gevonden uit tijd van koning
David
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Geen koningsmantels, wel tentdoek en dure ingevoerde stoffen zijn
gevonden in de kopermijnen van koning Salomo in Israël.
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In de oude kopermijnen van Timna in het zuiden van Israël, 30 kilometer ten noorden
van de Golf van Akaba en Eilat, werd al koper gedolven vijfduizend jaar voor Christus.
Of de mijnen in bedrijf waren ten tijde van de heerschappij van de Israëlische



koningen David en Salomo wordt betwist, al wordt in de Bijbel wel naar ‘de mijnen van
koning Salomo’ verwezen.

Archeologen van de universiteit van Tel Aviv hebben bij archeologische opgravingen in
de Timna-vallei in elk geval wel meerdere fragmenten van drieduizend jaar oud textiel
teruggevonden – stammend uit de tijd dus dat beide koningen over Israël de scepter
zwaaiden. Volgens de archeologen, onder leiding van Erez Ben-Yosef, is het de eerste
keer dat in Israël textiel uit de tijd van koning David en diens zoon Salomo wordt
gevonden.

In het kurkdroge klimaat van de mijnen zijn de oude stoffen uitzonderlijk goed
bewaard gebleven, melden de onderzoekers. Het gaat onder meer om stukken tentzeil,
die vermoedelijk toebehoorden aan de Edomieten, een groep halfnomadische
bedoeïenenstammen die volgens sommige bronnen in de kopermijnen emplooi zou
hebben gezocht. Ten tijde van David en Salomo was Edom een vazalstaatje dat soms
slaags raakte met het Israëlitische koninkrijk.

Groot van formaat zijn de teruggevonden lappen textiel niet, onthullen de
onderzoekers in een persbericht: er zitten fragmenten bij van amper 5 bij 5 centimeter.
Maar hun variatie in kleur, weeftechnieken en afwerking is erg informatief. ‘Er zitten
stoffen bij die lijken op textiel dat we enkel uit de tijd van de Romeinen kennen’, aldus
Orit Shamir van de Israëlische Dienst voor Oudheden, die de analyse van de weefsels
voor haar rekening nam. Behalve tentzeil zijn tassen, kledij, lint, touw en leer
teruggevonden.

Schapenwol

De teruggevonden kledij is eenvoudig geweven maar rijkelijk versierd, en werd
vermoedelijk gedragen door de elite van de Edomieten, wellicht smelters die op hoog
niveau betrokken waren bij de uitbating van de kopermijnen.

Van koper werden gebruiksvoorwerpen en wapens vervaardigd – kennis van het
productieproces zal in hoog aanzien hebben gestaan. Een kopersmid moest rekening
houden met tientallen variabelen (zoals temperatuur) om koper uit rotsblokken te
halen.

Maar omdat de kopermijnen in het midden van een onherbergzame woestijn lagen,
zullen water, voedsel en gebruiksgoederen zijn ingekocht van elders. De teruggevonden
textielgoederen kwamen uit verafgelegen gespecialiseerde weefateliers, volgens de
archeologen. Hun vondst geeft een idee van de handel die de Edomieten dreven in de
tijd van de koningen David en Salomo.
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De teruggevonden kledij is eenvoudig geweven maar rijkelijk versierd

‘We hebben linnen aangetroffen dat niet lokaal was geproduceerd maar waarschijnlijk
was ingevoerd uit de Jordaanvallei of het noorden van Israël.’ Het meeste textiel was
met schapenwol vervaardigd, in de streek van Timna een zeldzaamheid. De
handelsroutes moeten al sterk uitgebouwd zijn geweest, en de Edomieten gewiekste
handelaars.

‘Nomade stond niet gelijk met simpel of achterlijk’, zegt Ben-Yosef. ‘De Edomieten
speelden wellicht een belangrijke geopolitieke rol in het gebied. Hun stoffen waren van
de beste kwaliteit, en geweven met complexe motieven en in prachtige kleuren.’
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