
40. Voedsel in Israël 4. Zaaien en oogsten

Zaaien werd op twee manieren gedaan. Sommige boeren liepen met een

zaadbuidel over het land en strooiden het zaad overal gelijkmatig uit.

Zo had je de meeste kans dat het goed werd verdeeld. Maar de mees-

ten deden het wat makkelijker: zij zaaiden terwijl ze ploegden. Ze

hingen dan een buidel met gaatjes aan de ploeg. De zaadjes die eruit

vielen werden er dan gelijk ondergeploegd. Er waren ook boeren die

een zak met gaatjes vol met zaad op de rug van de os legden. Door het

schommelen van de os viel er zaad op de grond en werd de akker be-

zaaid. Op sommige plekken veel op andere helemaal niets.

Als het koren rijp was begon de oogst. Het maaien gebeurde met de

zeis of met de sikkel. Als er veel stenen in de grond lagen was de sik-

kel beter. Bij maaien met de sikkel moest de

boer diep bukken of knielen. Bij de zeis kon hij

rechtop blijven staan. Een zeis is een soort sik-

kel aan een lange steel. Werken met de sikkel

ging langzamer dan met de zeis, maar er vielen

minder korrels uit de aren. De oogst was dus

veel groter. De oogst moest snel gaan, anders vielen er teveel de kor-

rels uit de aren. Het hele gezin, ook kinderen moesten dan meehelpen

om de oogst binnen te halen. Tijd om dan thuis te eten of te slapen

was er niet. Er werd een hut of tent gebouwd op het veld en het hele

gezin woonde, samen met knechten, in de oogsttijd op het veld.

De hoeken van het land werden niet gemaaid en de gevallen aren liet

men liggen. Dat was voor wie niets hadden. In de Bijbel lezen we:

“Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de

rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen, maar laat het

liggen voor de armen en de vreemdelingen”. Ook tegenwoordig wordt

dat in Israël nog gedaan.

Na het maaien werd het koren in bossen gebonden en op de rug van

een ezel geladen. Omdat de bossen niet zo zwaar waren, werd de ezel

zo volgeladen dat je hem bijna niet meer zag. Het was net of er een

grote berg koren aan kwam lopen. De ezels werden met muziek en zang

naar de dorsvloer gebracht. Elke plaats had zijn eigen grote dorsvloer.

Iedereen had daar een eigen plekje waar hij zijn geoogste koren op

kon slaan. Knechten hielden daar dan dag en nacht de wacht, want er

lagen heel wat rovers op de loer.
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