
41. Voedsel in Israël 5. Dorsen en wannen

Dorsen ging vroeger heel anders dan

nu. Rijke mensen gebruikten een

dorsslee. Een houten bord, met aan

de onderkant metalen of stenen pun-

ten of wieltjes. Een ezel trok de slee,

de boer zat er boven op. Jongens

mochten er vaak bij komen zitten, dat

vonden ze erg leuk. Hoe zwaarder de slee, hoe beter het dorsen ging.

Ze bleven net zo lang rondjes over het koren rijden tot alle graankor-

rels eruit waren gevallen en het stro heel fijn was. Als ze klaar waren

lag er zo’n 3 cm haksel met graankorrels er tussen op de dorsvloer.

Arme boeren lieten hun vee over het uitgespreide koren lopen. De

graankorrels werden zo uit het koren gestampt. De boer moest de

dieren steeds door laten lopen en meteen hun poep opruimen, anders

zouden de graankorrels niet meer te gebruiken zijn. In het boek Deu-

teronomium staat: “U mag een rund bij het dorsen niet muilkorven”.

Dat zou ook gemeen zijn. Het dier moest steeds maar rondjes lopen

over het koren, en had af en toe wel zin in een lekker hapje. Als hij

steeds een hapje nam, bleef het ook beter doorlopen.

Om de graankorrels uit het haksel te halen,

moesten ze wannen. Daar was veel wind voor

nodig. Soms moesten ze daar weken op wach-

ten. Al die tijd moest iemand op de dorsvloer

de wacht houden. Met een wan, een soort gro-

te zeef, gooide men een flinke hoeveelheid

van het gedorste mengsel omhoog. Graankorrels zijn zwaar en vallen

recht naar beneden. Het lichte stro dwarrelt een eindje verder neer.

Kaf is heel licht, net veertjes, en werd door de wind een heel eind

meegenomen, daar was de harde wind dus voor nodig. De graankorrels

werden weer opgevangen in de wan en veilig opgeborgen in schuren of

kelders. Het stro werd bij elkaar geveegd om als veevoer te dienen.

De harde stoppels die dan nog overbleven werden gebruikt als brand-

stof, of met klei gemengd om er stenen van te bakken.

Het kaf was waardeloos. Wat deden ze daar dan mee? Johannes de

Doper zei van Jezus: ”De wan is in zijn hand … maar het kaf zal Hij

verbranden in onblusbaar vuur”. Weet jij nu wat er met kaf gebeurde?
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