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Alles wat je wilt weten over het 

vloeibare goud

‘In januari 2017 ging ik op bezoek bij een nieuwe olijf-

olieleverancier op Kreta. Hij nam me mee naar een 

bijzondere plek: het Olijfoboommuseum van Vouves. 

Direct naast het bescheiden museum prijkt, in al zijn glorie, 

de boom die als oudste olijfboom ter wereld wordt beschouwd. 

Zijn precieze leeftijd kan niet met zekerheid worden vastge-

steld, maar zit waarschijnlijk tegen de 3000 jaar aan. Hij draagt 

nog steeds olijven. Ik werd er helemaal stil van. Zo mooi! Ik 

herinner me nog dat ik er veel foto’s van maakte. De stam is 

hol, en de plekken waar je door kunt kijken lijken op griezelge-

zichtjes. Het museum was gesloten, maar werd speciaal voor 

ons geopend. Daar zag ik een foto van de Olympische Spelen 

van 2004 in Athene, met daarop de winnaars getooid met een 

krans van olijftakken van de boom van Vouves. Dat vond ik nog 

eens bijzonder! 

De boom olijfboom van Vouves wordt ook wel de Olympische 

boom genoemd, om de vier jaar krijgen de winnaars van de 

Olympische Spelen een krans van olijftakken van de boom van 

Vouves. Deze ene boom symboliseert de rijke geschiedenis van 

zijn soortgenoten als geen ander. Olijfbomen zijn oeroude plan-

ten.  Ze bestaan al duizenden jaren. Beschavingen kwamen op 

en gingen ten onder, maar deze planten groeiden en bloeiden 

onverstoorbaar verder.

Naar de eerste sporen van olijfbomen is het moeilijk zoeken, 

diep in de plooien van de tijd. Fossielen van pollen en bladeren 

van de wilde olijfboom, de Oleo Oleaster, zijn teruggevonden 

op het eiland Santorini. Ze zijn maar liefst 50.000 a 60.000 

In haar boek Olijfolie deelt olijfoliesommelier Wilma 
Van Grinsven-Padberg haar kennis over en liefde voor        
olijfolie. Ze gaat op zoek naar antwoorden op alle vragen 
die ze ooit kreeg. Hoe wordt olijfolie gemaakt en hoeveel 
soorten zijn er? Bestaat er zoiets als olijfolie-fraude? 
Hoe moet je olijfolie proeven en gebruiken? 
Hoe herken je een goede olijfolie? En een slechte?
Het boek wordt aangevuld met enkele verrassende 
recepten. Hieronder enkele fragmenten.
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jaar oud en liggen nu te pronken in het Museum van de Olijf 

en de Griekse Olijfolie in Sparta. De wilde olijfboom - overigens 

eerder een struik dan een boom - groeide voorspoedig in het 

warme, droge klimaat van het hele Middellandse Zeegebied. Ar-

cheologen hebben hier overal hoopjes olijvenpitten opgegraven, 

wat wil zeggen dat de prehistorische mens ze al verzamelde om 

op te eten of olie uit te persen.’

Onze Olea Europaea is de gedomesticeerde variant van de 

wilde olijfboom. Waar en wanneer mensen die veredelden en 

de eerste olijfgaarden aanlegden, is onduidelijk. Waarschijnlijk 

gebeurde dat in de Vruchtbare Sikkel - het mythische gebied 

tussen de Tigris en de Eufraat - en langs de Nijl waar mensen 

voor het eerst aan landbouw deden. De vroegste sporen van 

landbouw dateren van 8500 v.C.

Mythologie
Ook in Athene waren mensen en goden dol op zuivere olie. 

Volgens een Griekse mythe streden Athena en Poseidon op een 

bepaald moment om de heerschappij over Athene en het omlig-

gende Attica. Wie het nuttigste geschenk gaf aan de stad, werd 

de winnaar. De jury bestond uit  voltallige godendom. Poseidon 

sloeg met zijn drietand op de Akropolis en liet een zoutwaterbron 

ontspringen. Athena stampte met haar voet op de grond en liet de 

eerste olijfboom ontspringen.

Vanaf dat moment was de godin de beschermheilige van de stad 

en had de olijfboom een voetje voor bij goden en gewone sterve-

lingen. De olijfboom werd een heilige boom die symbool staat 

voor vrede en voorspoed. Olijfbladeren tooiden vanaf toen de  

Griekse munten. De winnaar van de Spelen kreeg een krans van 

olijftakken en liters olie uit heilige olijfbomen. 

Ook in de verhalen van Homerus kreeg olijfolie een glansrol. Zo-

als in het verhaal waarin Odysseus na een schipbreuk  aanspoelde  

en door koningsdochter Nausikäa werd gewassen en ingesmeerd 

met olijfolie.

Hoe gezond is olijfolie?
De Amerikaan Ancel Keys stelde kort na WOII vast dat er op-

vallend minder hart- en vaatziekten voorkwamen in de Italiaanse, 

Spaanse en Griekse ziekenhuizen dan in de VS. Hij legde al snel 

de link met het soort vet dat beide bevolkingsgroepen aten: onver-

zadigd vet )voornamelijk plantaardige olie) versus verzadigd vet 

(voornamelijk van dierlijke oorsprong).

Ondertussen is de Wereldgezondheidsorganisatie er duide-

lijk over: het mediterraan dieet heeft een positief effect op het 

algemene sterfterisico en wordt in verband gebracht met het wat 

gezondheidsvoordelen.

•  kanker: het mediterraan dieet vermindert  het sterfterisico 

door kanker, in het bijzonder bij borstkanker, darmkanker, 

maagkanker, prostaatkanker.

•  dementie: het dieet vermindert het risico op Alzheimer en 

Parkinson, en vertraagt of stopt de ontwikkeling van deze 

ziekten als ze toch opduiken.

•  hart- en vaatziekten: een mediterraan dieet met extra noten 

kan het sterfterisico van hart- en vaatziekten, hartinfarcten en 

beroertes verminderen met 30 procent.

•  diabetes 2: het mediterraan dieet werkt preventief bij gezonde 

mensen, anderzijds zorgt het ervoor dat de bloedsuikerspiegel 

beter onder controle blijft bij diabetespatiënten.

Mail &
Win

Stuur voor 1 april een mail 
met je gegevens naar info@
maasland.com m.v.v. ‘Olijfolie’ 
en maak kans op een exemplaar. 
(Geldt alleen voor abonnees)

Olijfolie, het naslagwerk

Wilma Van Grinsven-Padberg
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