
Het dagelijks leven in de Bijbel 11. Huizen (3)

In de stad of het dorp waar je woont zullen vast wel prachtige grote villa’s

staan. Maar op tv heb je misschien ook wel eens die vreselijke krotten gezien

waar veel mensen in arme landen in moeten wonen. Er is een groot verschil

tussen heel rijk en heel arm. In de tijd van de Bijbel was dat ook al zo.

In de Romeinse tijd hadden rijke mensen prachtige grote huizen met een bin-

nenhof. Zo’n huis had een aantal mooie ruime kamers voor de eigenaars. Dat

was het eigenlijke huis. Maar de slaven en slavinnen hadden kleine eenvoudige

kamers. In de binnenhof konden ruimtes voor de dieren gemaakt worden. Om

geen rook van het koken in huis te krijgen werd daar ook een ruimte gemaakt

voor de keuken. En om dieven niet op je dak te laten komen, werd de trap niet

aan de buitenkant tegen het huis gebouwd maar ook weer in de binnenhof.

Zelfs een wc ontbrak niet. Het was een soort houten kist met een pot erin.

Aan de kant van de binnenhof werden vaak extra vensters gemaakt, zodat er

veel licht naar binnen kon komen. Met houten luiken konden ze gesloten wor-

den. Het werd dan wel erg donker in huis, maar ze hielpen goed tegen kou en

warmte. Voor de veiligheid werd de binnenhof afgesloten met een stevige

houten deur. Heel rijke mensen bouwden in de binnenhof extra gastenkamers.

Soms was er zelfs nog een bovenverdieping. Denk maar aan eens aan Petrus,

die naar Joppe moest gaan. Daar woonde Dorcas, een gelovige vrouw die veel

voor arme mensen deed. Zij werd ernstig ziek en stierf. We lezen dan in Han-

delingen: “Ze werd gewassen en in het bovenvertrek opgebaard”.

De rijken lieten de muren van hun kamers prachtig beschilderen. Op de vloe-

ren werden mooie mozaïeken van kiezelsteentjes en geslepen steentjes ge-

maakt. Het leken hierdoor vaak wel

paleizen. In de arme huizen was geen

meubilair. Had je het iets beter, dan

kon je een eenvoudig bed en soms een

stoel kopen. Maar de rijken hadden

tafels en mooie stoelen met voeten-

bankjes. Zij sliepen niet op de grond

maar in prachtige bedden met kleurige

kussens en heerlijk warme dekens. Wat

een groot verschil tussen rijk en arm.

Wat vind je van jouw huis, vind je dat een arm of rijk huis? N.D.

Wist je dat?
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