
49. Voedsel in Israël 13. Fruit

De profeet Amos zag in een droomgezicht een mand met rijp fruit.

Wat zouden dat voor vruchten zijn geweest? Het wordt niet verteld,

maar in de Bijbel worden verschillende soorten fruit genoemd. Denk

maar eens aan de verspieders. Toen zij in het land Kanaän waren, pluk-

ten ze onderweg druiven, granaatappels en vijgen. Druiven en vijgen

ken je wel, maar granaatappels zijn niet zo

bekend. Ze zijn lekker fris zoetzuur. Een gra-

naatappelboom was een kostbaar bezit. Alles

van de vrucht was bruikbaar. De schillen zijn

niet eetbaar, maar waren een goed middel

tegen wormen. Van de bloem werd rode kleur-

stof gemaakt, en met de gele binnenste schil kon je leer verven. Als

spit voor het lam, dat voor het Paasfeest werd gebraden, werd een

granaatappeltak gebruikt. Het hout is erg vochtig en verbrandt daar-

om niet zo snel. Gouden granaatappeltjes werden gebruikt als versie-

ring in de tempel en voor de kleding van de Hogepriester.

In de zomer was alle fruit rijp. Niet alles werd meteen opgegeten.

Druiven, vijgen en dadels werden gedroogd. Rozijntjes, gedoogde vij-

gen en dadels waren voor de winter. Van vijgen en dadels werden ook

heerlijke koeken gemaakt. Maar, hoor ik je

denken, dadels worden toch niet genoemd in

de Bijbel ? Dat klopt, maar uit onderzoek is

bekend, dat met een ‘palmboom’ een dadel-

palm werd bedoeld. Toen de Israëlieten in

de woestijn bij palmbomen kwamen, waren

ze heel blij; want ze hingen vol dadels. Een lekkernij die ze lang niet

gegeten hadden. Wat zullen ze gesmuld hebben! Dadels hoorden toen

en nu, net als brood, bij het dagelijks voedsel. Het ontbijt bestond uit

brood of dadelpap. Dadelhoning was een heerlijk zoetmiddel, dat je

nog steeds kunt kopen. Maar ook citrusvruchten, zoals de citroen was

in Bijbeltijd al bekend. Op tekeningen, vooral die van het Loofhutten-

feest, is dat goed te zien. Ze kenden nóg een kleine, lekkere vrucht.

Op rotsachtige plekken groeien in het wild eetbare bloemknoppen, die

wij kappertjes noemen. Wij eten ze uit een potje; zij aten, en eten ze

nog steeds, gedompeld in zout of zure melk. In de mand die Amos zag,

kan dus veel verschillend soorten fruit gezeten hebben.
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