
43. Voedsel in Israël 7. Olijven

De olijfboom is één van de oudste bomen die we kennen. In Genesis

lezen we dat Noach na de vloed een duif uit de ark laat en dat ze te-

rug komt met een jong olijfblad in haar snavel. Dat is een typisch ken-

merk van de olijfboom: na een vloed of brand komt hij als één van de

eerste bomen weer tot leven. Een olijfboom groeit heel langzaam en

kan wel 700 jaar oud worden. Hij doet alles op zijn gemak. Pas in het

tiende jaar komen er voor het eerst enke-

le vruchten aan. Elk jaar worden het er

dan meer, en pas als de boom 40 jaar oud

is, zit hij helemaal vol vruchten; tot wel

250 kilo! Het oogsten gebeurt in septem-

ber of oktober. Vroeger schudde men heel

hard aan de boom en dan vielen de vruch-

ten er wel uit. Tegenwoordig gebruikt men

plukmachines, die geen olijf in de boom laten zitten. Dat is heel erg

voor de arme mensen. Zij mochten altijd de bovenste vruchten uit de

bomen halen, zoals in de wet van Mozes staat: “En wanneer u bij de

olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u

wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen.”

De meeste olijven werden gebruikt om olie van te maken. De heilige

zalfolie, olie om de huid mee in te smeren, olie om wonden te verzor-

gen, lampenolie of olie voor het bereiden van voedsel. De olijven wer-

den eerst gedroogd en daarna bleven ze nog 14 dagen op een hoop lig-

gen. Ze gingen dan gisten, waardoor er

meer sap in de olijven kwam en dus meer

olie. Na het gisten werden de olijven ver-

morzeld in een olijvenmolen met twee zwa-

re maalstenen. Die lagen die niet plat op

elkaar, zoals in een graanmolen. De onder-

ste was groot en plat, vaak zo groot als een

eettafel, de bovenste stond rechtop. De boer moest die bovenste

steen rondduwen, wat heel zwaar werk was. Rijke mensen hadden daar

dieren voor, meestal een os. De olijven werden dan een soort pap. Die

werd in een bak gelegd, met enkele zware stenen erop. Zo werd de olie

eruit geperst, die via een gootje werd opgevangen. De pulp die over-

bleef werd gebruikt als brandstof. Er ging dus niets verloren!
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