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De zwarte moerbei:
een zeer oude cultuurplant
De bomen hebben het bijzonder zwaar gehad deze zomer. Veel platanen
hebben stukken bast, het lijken wel schubben, laten vallen. Westzaan
heeft minstens zes zeer oude bomen, waaronder de fameuze treurbeuk op
de begraafplaats. Voor Kerkbuurt 9 (Angel Face & Great Hair) is een zwarte
moerbei (Morus nigra) te bewonderen die zo’n 135 jaar oud is. Morus
is afgeleid van het Latijnse mora en betekent ‘laat’ of ‘met vertraging’,
evenals ‘moer’. Dit vanwege het laat in blad komen. Nigra betekent ‘zwart’.
‘Bei’ en ‘bezie’ zijn andere woorden voor ‘bes’. Moerbei betekent dus
eigenlijk ‘late bes’. Zowel de vruchten als de bladeren worden graag door
zoogdieren gegeten en de vruchten zijn ook geliefd bij vogels.
De Chinezen kweken al meer dan
5000 jaar moerbeibomen voor de
teelt van zijderupsen. De Chinezen
wisten de zijdeteelt duizenden jaren
geheim te houden. Zijden kleding
werd een belangrijk exportproduct
voor China en via de zijderoute werd
de zijde tot in het Romeinse Rijk verhandeld. In de derde eeuw v. Chr.
werden zijderupsen ook naar Korea
en later naar Japan gebracht.
Halverwege de zesde eeuw n. Chr.
werd een aantal eieren en larven
stiekem door Perzische monniken
naar Constantinopel gesmokkeld, in

de holle delen van een bamboestok.
Hierdoor kwam de zijderups in Europa terecht en voortaan kon het Westen zijn eigen zijdeteelt ontwikkelen,
onder andere op het Griekse schiereiland Peloponnesos. Het eiland werd
indertijd met Morea aangeduid, wat
vrij vertaald ‘moerbeiland’ betekent
en slaat op de kweek van de zijdevlinder.
Vanaf de achtste eeuw n. Chr. werd de
zijdevlinder verder verspreid door de
moslims tijdens hun veroveringstochten. Zo werd de zijdevlinder via Turkije naar westelijk Europa gebracht. In

Europa waren voornamelijk Italië en
Frankrijk belangrijke zijdeproducenten. Door verschillende ziekten van
de rups gingen in de negentiende
eeuw echter grote delen van de Europese zijdeteelt verloren.
De moerbei is een wat kleine boom
die genoegen neemt met droge
grond die niet erg voedselrijk hoeft
te zijn. Bestrating verdraagt de boom
slecht. De op frambozen lijkende
vruchten zijn wit als ze onrijp zijn en
later rood tot paars, soms zelfs bijna
zwart. De vruchten zijn lekker zoet.
De bladeren zijn wat ruw en diep hartvormig van vorm. De zwarte moerbei
heeft een apart staande mannelijke
en vrouwelijke bloeiwijze. Hij blijft
veel kleiner dan de witte moerbei. De
knoppen en twijgen zijn donkerder
gekleurd dan bij de witte moerbei.
De zwarte moerbei is een heel
oude cultuurplant, die vanwege zijn
heerlijke vruchten in West-Azië en
het Middellandse Zeegebied tot in
Noordwest-Europa gekweekt wordt.
Karel de Grote noemde de zwarte
moerbei in 812 al een boom die men
graag bij de bron plantte. Hij draagt
het beste vruchten op beschutte
plaatsen, zoals (in leivorm) tegen
muren van oude kasteel- en moestuinen.
Er is nog maar een klein aantal
oude
monumentale
zwarte

moerbeibomen in de Zaanstreek
over. De meeste worden, nadat ze
zijn scheef gezakt, opgeruimd. Als
solitair groeit hij uit tot een klein
boompje met een korte stam en een
ronde kroon. De op bramen lijkende
vruchten smaken heerlijk, maar zijn
erg zacht en dus slecht te bewaren.
Bovendien waren de vlekken die ze
kunnen veroorzaken op kleding en
bestrating lange tijd reden om de
boom niet meer aan te planten. Toch
is er opnieuw flinke belangstelling
voor, nu het zelf kweken van fruit
weer wordt gepromoot. Vogels
zijn verzot op de vruchten en in het
fruitseizoen in augustus september
vliegen ze af en aan. Een prachtig
schouwspel.

Historische Vereniging zoekt onderdak

De zomer ligt achter ons. In
september was de Historisme
Vereniging Westzaan actief op
de Zaanse Erfgoedmarkt in de
Oostzijderkerk, waar we met een
presentatie aanwezig waren. Op
de Dag van Westzaan waren we
aanwezig in het schaatsmuseum.
Op 15 oktober doet de Historische Vereniging mee met de Grote
Zaanse Geschiedenis Quiz in het
Zaantheater. Hebt u veel kennis van
of over de Zaanstreek en wilt u met
ons meedoen? Dan wordt u hartelijk uitgenodigd ons team te komen
versterken. Er zijn nog drie mensen
nodig. U kunt zich opgeven bij Ingrid
Jahn: voorzitterhvw@westzaan.nl of

06-1717 1793. Zet alvast in uw agenda
de lichtjesavond ‘In memoriam’ die
op 2 november door de Historische
Vereniging wordt georganiseerd. De
lichtjesavond vindt plaats op de algemene begraafplaats aan de Dolphijnstraat. De leden ontvangen hiervoor
nog een uitnodiging. Niet-leden zijn
van harte welkom en kunnen op de
avond zelf aansluiten.
Om de begraafplaats sfeervol uit te
lichten zijn veel grote glazen potten
nodig voor de lichtjes. Helpt u ons
daarmee en weekt u de etiketten
er vast af. Inleveren kan kort voor 2
november. Even een e-mailtje en we
stemmen af waar.
Huisvesting voor het archief
Per december is de ontvangstruimte
aan de Allanstraat 175a niet meer
beschikbaar. De Historische Vereniging is in onderhandeling met de
gemeente en Stadsherstel over permanente ruimte in het voormalige
pand van Siffels onder de hoogspanningskabels. Het is nog onduidelijk

of deze ruimte beschikbaar komt en
tevens of dit voor december rond
komt.
Voor de archiefstukken zijn we
in gesprek met het stadsarchief
om ze daar onder te brengen. Ze
zijn dan onder geklimatiseerde
omstandigheden goed gearchiveerd.
De Historische Vereniging blijft
eigenaar. Voor het archiefdeel dat
nog moet worden gerubriceerd is
er tijdelijke opslagruimte nodig.
Droog en zo mogelijk verwarmd. Het
gaat om een ruimte waar een aantal
kasten en een tafel komen te staan.
De ruimte is nodig tot een definitieve
oplossing is gevonden. De ruimte
moet ook beschikbaar zijn (al dan niet
na afspraak) om werkzaamheden aan
het archief te verrichten.
Hebt u ruimte beschikbaar, meldt u
dat dan bij de voorzitter of het secretariaat:
voorzitterhvw@westzaan.
nl of secretarishvw@westzaan.nl. U
helpt ons er enorm mee.
De komende periode is er veel te
doen om zaken van het archief te

ordenen en te labelen. Het moet
naar het Stadsarchief worden
overgebracht met een duidelijke
indeling. Dat is een forse klus. We
plaatsen de oproep voor helpende
handjes niet voor het eerst. Laat u
alstublieft weten dat u daaraan wilt
meehelpen.
We sluiten af met een dank aan
iedereen die ons hielp de ledendatabase op orde te brengen. Het
bestand is geschoond (dat is een
permanent aandachtspunt) en van
bijna iedereen is een e-mailadres
(een belangrijk communicatiemiddel) beschikbaar.
Bent u nog geen lid? Voor het
bescheiden bedrag van (minimaal)
10 euro kan dat. Aanmelden kan via
de hierboven vermelde e-mailadressen. U helpt daardoor mee om de
geschiedenis van Westzaan vast te
leggen en te bewaren.
Peter Huisman,
secretaris Historische Vereniging
Westzaan
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