
n Khirbat Qumran waar zich
ieen 'bijzondere episode uit de

genièt. Het gaat hier om de ruÏne

,înerkwaardige geschiedenis van
.joodse volk voordeed. Het

rpje ligt op Jordaans grondge-
;bied.: op een twingtigtal km van

çru-âalem. Het is gebouwd op
i'èén {erras van waarop men een
prachtig uitzicht op de Dode
Zeebeeft. Rondom Khirbat Qum-

,*an'strekt zich de heuvelende

,poes,trjn in al haar dorlieid uit.
iitlT.lochtans was deze plaats het
qenttum, waar een gemeenschap

de decenniën voor en na de
van Christus een zeer

mer(waardige rol speelde. Tot
: vaststelling kwam men rn-
àad in rg+7, toeî men toe-

lig in de buurt van dit eenzame
in een rotsspelonk curleuze
hriften vond.

tdekker was een eenvoudige
naap, Mohammed Adh-

die op zoek was na,ar...
aalde geit ! Op een be-

ogenblik wierp hù met
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Rollen van de Dode Zee

..:.Nablj de noordwestelijke oever
,,tan de Dode Zee rijst een ruïne
-=,op, die vijftien jaar geleden bijna
.'uitsluitend door herders was ge-
,. kend. maar die nu een wereldfaam

steentjes door een opening in de
rotswand. Hij meende de klank
van aardewerk te horen, kroop
nadien met een vriend naar bin-
nen en vond er aarden potten,
waarin beschreven rollen waren
bewaard gebleven ! Deze rollen
werden te Jeruzalem bestudeerd
en men kwam tot de vaststelling,
dat ze van uitzonderlijk belang
waren voor de kennis van de bij-
bel en het religieuze leven in
Palestina omstreeks het begin van
onze tijdrekening. De documenten
bleken afkomstig te zijn van tijd-
genoten van Christus, waarschijn-
lijk behorende tot de groep van de
Essenen, een joodse secte, die er
uiterst orthodoxe opvattingen op
nahield.
Deze vondst had natuurlijk een
reeks wetenschappelij ke expedities
naar de streek van Khirbat Qum-
ran voor gevolg. Spijtig genoeg
had men af te rekenen met het
joods-Arabisch conflict op dat
ogenblik en met Bedoeïenenstam-
men, die in het zoeken naar hand-
schriften als bij toversiag een niet
onaardige bijverdienste ontdekten.
In andere grotten vond men nog
rollen, fragmenten van rollen,
leder en koper. Toen kreeg men
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ook oog voor de rlrïnc van Khirbat
Çltrrnratr.
Zou zij rnisschien lrct gehe im
van de rolien helpcn oplossen?
P:rtcr l{oland de Vaux en G.
Fl:rrdirrg zetlen zicb. aan het r'verk:
lrrrn opgravingen lverdcn met suc-
ces bekroond. Zij onttlckten een
ge bornvencomplex dat aan e ell
bepzralde religieuzc qcmeenschap
rnoct lre bben toebelroord. \Ier-r
vond er bovertdierr clczclfde krui-
ken :rls in de grottcrr. llct gebourv
ornvatte een centraal gedeelte van
37 m brj 29 m en bijgcbour.ven. Er
\\'as ook een verdc(ligingstorelr
rnct r,J m dikkc rrnrren. ^\11es
\\'ces erop, dat hier ccns een grote
grocp mensen had ge* oond. Daar-
r arr g-etuigden ook tlt' Lrclgruimten
voor levensmiddelcn, zalcn, u'ater-
leservoirs enz, Muntcn en andere
voor\\"erpen lcidderr tot hct besluit,
dat Çtrmran van clc 2e eeuu' r-.C.
en rnet onderbrekirrgcn tot de ze
cclr\\' rra C. beu'ooncl w-as. De mu-
rcrr valr het geborlrv droegen de
sporcn van bescharliuirrg: de aard-
bevine van 3r v.C. zal er rvellicht
nict vleemd aall ge u'eest zijn.
\Iisschien \ras dit ook dc oorzaak,
daL de beu'oners lict gebourv een
tijctlang ver'lieten.
Vclder onderzoek bracht aan het
licht, dat het gebotrrv niet als rvo-
ning n''as bedoeld. maar r'vel a1s

vergadelpiaats om te bidden, te
schrijven en te ctcn. Nlaar l'ie
had Qumran ge bornvcl e n l'ie
schrcef de teksten? Zoals u.'e reeds
zegden wordt dit tOegeschreven

r,r,'het licht braclrtcn. Khirbat
Qumran, een oudc ruïne. ont-
"hulde een stuk lcvcn van
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Een eenvoudige herdersknaap
vond in ig47 in een rotsspe-
lonk nabij de Dorlc Zee papy-
rusrollen, die sc-'clcrt eeuwen

'?trtït trtl{ ll bewaard bleken te zijn. Het

ùyY.:n *lt*nJarn: $Ê:É t B
\/aren belangrijke documen-

FrÏir,:"rn àê:f,
r terr, die een stuk bijbelse ge-
. schiedenis van ornstreeks het
i begin van onze.jaaL'telling aan
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:ran cle Essencn, tlic zich hier in
ccrrzliarlheicl alzonrlclclcn om te
biclclcn en te strlclcrcn. Zij leefden
lricl volgens de iecr. clie zij van
hun pr-oTèten haclclcn ontvangen.
Zij studeerden in scrneenschap,
nraar u'erden door cr:rr raad geleid.
Zij noemden ziclr !'zonerl van
lrct licht" en geloolclcn na hun
clrod in i-ret gezclschap van de
e nqelen te u'orderr opgenomen.
()1'zij in celibaat lceltlcn, kan niet
uit clc documenten alseleid, maar
mcn heeft op dc bcgraafplaatsen
restell van vrouu'errlichamen met
j tru clen gesierd, n'eergevonden.
I)c recirthoekige elocve van de
rnallllerl rçerd allecn rnet een laag
stcrlcn algedekt.
\\jzrnneer krvamen dc Essenen naar
_Qrrrnrar-r ? Hierove r r'r'e et men niets
mct zekerheid. \Vcl is hct zeker,
cl:rt in 66 een joodsc opstand tegen
clc l{omeinen uitbrak. ln .juni 68
\ ct)clieelr de l{,,nt, itt.c over-
u'iruraaL. de latele kcize r Vespasia-
llr.ls, voor Qumran. Hebben de
lcclen van de broctl<:rschap zich
hier verdedigd? Ilzrclclcn zij hun
lrantischrilten voor cle aanval nog
in veilieheid kLrlrncn brcngen in de
onrliegende grottcn:' Sneuve lden
ze allel? Konden sornrnigenviuch-
tcn? NIen voncl in clk geval sporelr
vzrn pijlen, van br:rncl en verwoes-
tirrg, maar dat is ook alles. Het
gt--bourv kende nt.rg- ccnmaal een
bezctting. namclijk tijdens de
jooclse opstancl in r'32- r'35. 1)aar-
n:r \\'as Qumrarr echter een ver-
laterr ruïne...


