58. Dagelijks leven in de Bijbel

8. Wonen in tenten

Weet jij wat nomaden zijn? Dat zijn mensen die met hun vee rondtrekken. Daarom wonen ze in tenten. Ook nu leven er nog volken zo.
Abraham woonde eerst in een huis in een stad. Toen God hem vroeg
naar het land te gaan dat Hij uitgekozen had, ging hij met alles wat hij
had op weg. Hij had veel vee, en moest steeds een plekje zoeken waar
de dieren vers gras of ander groen hadden. Hij woonde daarom ook in
tenten. Zijn nakomelingen, het volk Israël, leefde zelfs 40 jaar in tenten in de woestijn. Als ze ergens bleven overnachten, ging dat altijd
heel netjes. Elke stam kreeg een eigen plekje, zodat iedereen wist
waar zijn tent kon staan.
Zo’n tent zag er wat anders uit dan de mooie bungalowtenten met alle
luxe van nu. Ze waren eenvoudig en moesten heel makkelijk op te bouwen en af te breken zijn. Er werd alleen in geslapen en soms gegeten;
verder werd alles buiten gedaan. Ze hoefden daarom ook niet echt
luxe te zijn. Van geitenhaar werden lange lappen geweven. Geitenhaar
is stevig en waterdicht. Ze gebruikten haren van donkere geiten. Donkere lappen houden het binnen koeler dan lichte. Aan de randen en in
het midden werden houten ringen vastgenaaid. Met stokken door die
ringen kon de tent dan overeind gehouden worden. Ze hadden dat heel
slim bedacht. In het midden gebruikten ze langere stokken, en zo
kreeg de tent de vorm zoals we die nog altijd kennen. De tent kon helemaal dichtgemaakt worden. Dat werd
niet altijd gedaan; alleen voor de nacht, of
als ze ergens langer bleven. Er werden
zelfs met doeken twee ‘kamers' in gemaakt: een open voortent voor bezoekers,
en een gesloten deel voor de vrouwen –
want zij mochten niet bij bezoekers blijven. Alleen het hoofd van het
gezin mocht in het vrouwen gedeelte komen, verder geen enkele man.
De vrouwen konden in het vrouwengedeelte wel horen wat er gezegd
werd. Natuurlijk waren ze nieuwsgierig, en probeerden ze af te luisteren wat de mannen zeiden. Zo hoorde de oude Sara, die achter het
tentdoek stond, een engel zeggen dat zij een kind zou krijgen. Een
tent kon heel makkelijk wat groter gemaakt worden, door er een nieuwe lap bij te maken. Als een stuk versleten was, werd dat snel vervangen. Sommige tenten waren daardoor net mooie bonte lappendekens.
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