
Het dagelijks leven in de Bijbel 12. Herberg

Overnachten in een hotel is heel fijn. Je hoeft niets te doen. De bedden zijn

al opgemaakt en in de ochtend is er een heerlijk ontbijt. Dat was in de tijd

van de Bijbel wel anders. Reizigers waren lang onderweg. De afstanden over

land moesten lopend worden afgelegd, tenzij je een kameel of ezel had. Na

een dagreis (ongeveer 32 km) moesten veel reizigers onderweg overnachten.

Overal werden wel kamers verhuurd, maar als er niets vrij was moest je op

zoek naar een ander onderkomen.

Op de handelsroutes stonden herbergen. Gezellig en comfortabel waren die

niet. Het waren vierkante gebouwen, die van buiten op een fort of vesting

leken. Dat was ook wel nodig, want handelsreizigers hadden vaak kostbare

lading bij zich en rovers lagen overal op de loer. Door een grote poort kwam

je op een ruime binnenplaats met mooie hoge palmen. Die palmen staken een

eind boven de muren uit, zodat reizigers al van verre konden zien waar de

herberg stond. Op de binnenplaats was een overdekte bron. Daar kon je je

waterzakken weer vullen en je dieren volop laten drinken. Rondom de binnen-

plaats waren overdekte vertrekken voor de dieren. De herbergier verkocht

wel stro en voer voor de dieren, maar had niets voor de reizigers. Zij moes-

ten dus alles zelf meenemen. Voor heel veel geld wilde de herbergier nog wel

voor eten zorgen. Dat was nog niet zo eenvoudig. Een herberg lag ver weg van

de bewoonde wereld. Hij kon dus niet even snel inkopen doen. De barmhartige

Samaritaan bracht eens een zwaargewonde man naar zo’n herberg. Maar hij

moest de volgende dag verder en vroeg de herbergier voor hem te zorgen.

Hij betaalde er goed voor. Hij zei: “Zorg

voor hem, en als u meer kosten moet ma-

ken, zal ik u die op mijn terugreis vergoe-

den.” Zonder geld zou er niet voor hem

gezorgd worden. Boven de stallen waren

meestal twee verdiepingen. Daar waren

eenvoudige kamertjes om te overnachten.

Meubilair was er niet, meestal alleen een

slaapmatje. De kamertjes waren erg klein en donker. Als het lekker weer was

gingen de gasten daarom gezellig met elkaar op het platte dak zitten. De her-

bergier zelf woonde boven de poort. Zo kon hij alles goed in de gaten houden.

Je hoefde niet veel te betalen om te ovenachten; wel verwachtte de herber-

gier een flinke fooi. N.D.

Wist je dat?
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