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59. Dagelijks leven in de Bijbel 9. Huizen

God had Abraham uit Ur (in het tegenwoordige Irak) geroepen. Dat

was echt geen primitieve stad! Archeologen hebben hele bijzondere

fundamenten, kleitabletten en sierlijke voorwerpen gevonden. Huizen

waren toen al van leem. Maar de oudste huizen vond men in Haran (in

het tegenwoordige Turkije). Je weet wel dat Abraham daar een tijdje

bleef. Die huizen waren gebouwd in de vorm van een bijenkorf, van in

de zon gedroogde lemen tegels. Ze leken meer op tenten dan op hui-

zen. Ze waren heel eenvoudig. Er was maar één ruimte, waarin alles

gedaan werd. Het was er donker, want

ramen zaten er niet in; alleen een deur

(een gat met een doek ervoor). Een gat

bovenin voerde de rook van het koken

naar buiten (warme lucht stijgt op). Ze

werden heel dicht op elkaar gebouwd.

Voor vijanden was het dan lastig om

zo'n stadje te veroveren. Zelfs nu staan in Haran nog bijenkorfhuizen.

Wel veel groter en sterker, en soms wel vijf meter hoog. Ze worden

vooral gebuikt als opslagruimten. In Haran is het in de zomer heel

heet, en in zo'n korf blijft alles heerlijk koel. Er zijn nog steeds men-

sen die er daarom in wonen.

Na de bijenkorfvorm werden eenvoudige rechthoekige huizen ge-

bouwd. In de zon gedroogd leem was kostbaar, en bij regen viel het

snel uit elkaar. Toen stenen in een oven gebakken konden worden,

werd het bouwen makkelijker. Die stenen bleven ook goed na een fikse

regenbui. De huizen werden ook groter, maar bleven rechthoekig met

een plat dak. Armen hadden nog steeds maar één kleine ruimte van

ongeveer drie m². Wat klein hè? Jouw kamer is vast groter. Rijken

hadden meer ruimte; zelfs aparte ruimten voor slaven en dieren. Een

venster was gewoon een gat, waar voor de nacht of de regen een stuk

hout voor werd gezet.

Al snel leerde men ook stenen uit rotsen te hakken. Je kon die alle

vormen en maten geven. Door betere bouwtechnieken werden de hui-

zen praktischer, en kon er makkelijk een extra kamertje bij gemaakt

worden. Denk maar aan Elisa. Op zijn lange reizen overnachtte hij vaak

bij een rijke familie. Op een dag zei de vrouw tegen haar man: “Laten
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