
Afbeelding: ?

52. Dagelijks leven in de Bijbel 2. De pasgeboren baby

Een geboorte is altijd een groot feest. Er worden slingers of andere

leuke dingen opgehangen. Er komt gezellige kraamvisite. De ouders

trakteren op beschuit met roze of blauwe muisjes. Hoe ging dat in de

tijd van de Bijbel? Daar was de geboorte ook een groot feest! Voor

vrouwen was het heel belangrijk om kinderen te krijgen, maar ook een

eer. Zonder kinderen voelden vrouwen zich minderwaardig. Want als

een man geen zoon had, werd zijn familielijn niet voortgezet; zijn

naam ging dan verloren, en dat was

heel erg. Zodra de baby geboren

was, werd hij of zij gewassen en

goed ingewreven met zout. Daar

werd het kindje sterk van, dacht

men. Daarna werd de baby in doeken

gewikkeld. Het kindje werd heel

stijf ingepakt, met de armpjes strak

tegen het lijfje aan en de beentjes uitgestrekt, net een kleine mum-

mie. Lekker trappelen en zwaaien kon de baby dus niet! Waarom deden

ze dat toen zo? Dat was toch niet leuk voor de baby? Nou, het was wel

heel handig. De moeder moest al snel weer werken, en droeg het stijve

bundeltje in een schouderdoek op haar rug mee. Thuis werd de schou-

derdoek aan een balk of tussen twee gevorkte stokken gehangen, of in

een voederbak gelegd. Niemand vond het zielig; iedereen dacht toen

dat anders de armpjes en beentjes krom zouden groeien. Moeders

zorgden heel goed voor de kleintjes; ze lieten de baby nooit lang hui-

len, en zodra het kindje wilde drinken kreeg het de borst. Een paar

keer per dag werden de doeken verwisseld, en het huidje ingewreven

met olijfolie en een poeder van mirtenbladeren. Vaders hadden het

gemakkelijk, die bemoeiden zich niet met de baby's. Een baby kreeg

wel twee jaar lang de borst. Zodra de moeder daarmee stopte, werd

er een groot feest gehouden. Acht dagen na de geboorte werd een

jongetje besneden, en pas dan kreeg hij een naam. Ze hadden toen

geen namenboekjes om leuke namen uit te zoeken. Meestal was het

een familienaam. Soms werd een naam later weer veranderd. Dan

kreeg iemand een naam die beter bij hem paste. Denk maar aan Jakob,

wat bedrieger betekent, die van God de naam Israël kreeg, wat strij-

der met God betekent. Weet jij wat jouw naam betekent?
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