van de vloerbedekkingen ontstaan.
Langs de Nauernasche Vaart stonden toen bijna dertig hennepklopmolens.
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Hennep, een zeer veelzijdige
plant
Graag kom ik op de hennepmolen De Paauw in Nauerna. Hennep
(Cannabis sativa) werd eeuwenlang
gebruikt om canvas van te maken
voor zeilen en tenten. De term ‘canvas’ is dan ook afgeleid van ‘cannabis’. De Zaanstreek groeide uit
tot wereldleider op het gebied van
de zeildoekindustrie. In de 17e en
18e eeuw werden in Krommenie
en Assendelft hallucinerend grote
hoeveelheden zeildoek van hennep
geproduceerd. In het topjaar 1725
werd ruim 1100 kilometer, oftewel
een retourtje Zaandam-Parijs geproduceerd. Later is uit de zeildoekindustrie onder andere het bedrijf Forbo

spinners en wevers. Het zeildoek
werd op rollen gezet en door een
rolreder (handelaar en fabrikant
tegelijkertijd) verhandeld aan onder
meer de VOC. Met de komst van
stoomschepen in de 19e eeuw stortte de industrie in.
De laatste hennepklopper van
Nederland, De Blauwe Arend,
stond in Zaandam en werd in 1913
gesloopt. Met De Paauw, geopend
in 2018, heeft Nauerna nu de enige werkende hennepmolen ter
wereld. Alfons van Schijndel, lid
van de maalploeg, volgde nauwgezet de bouw en fotografeerde

In Groningen vindt grootschalige hennepkweek plaats.

elk detail van de hennepverwerking, zoals het roten. Dat is het
blootstellen aan vocht. Veel kennis is verloren gegaan, volgens
Alfons, en we proberen stukje bij
beetje deze kennis terug te winnen.
Als je even tijd hebt, kom dan naar
de hennepklopper. Het is een alleraardigst museum geworden, met
veel verborgen schatten. Hier kun
je uitgebreid zien en beleven hoe
divers het product hennep is. Kom
een keer langs. Zie www.molendepaauw.nl.

Hennep in molen De Paauw. Foto Fred Eerenberg.

Hennep maakt al langer dan 10.000
jaar deel uit van onze cultuur. Hennep is één van de sterkste en meest
duurzame vezelplanten op aarde.
Het is één van de oudst bekende
gecultiveerde gewassen, vermoedelijk afkomstig uit zuidelijk of
centraal Azië. Het werd gebruikt
voor papier, brandstof, olie, medicijnen, bouwstenen, behuizing,
plastic, touw en zelfs als voedsel. Zie plaatje. Vooral in Tweede
Wereldoorlog was hennep, naast
linnen en katoen, een belangrijke
vezel voor het vervaardigen van
kleding. Een interessant weetje is
dat hennep zelfs beschouwd werd
als wettig betaalmiddel (geld). Zo’n
200 jaar geleden konden mensen
in Amerika hun belasting met hennep betalen. Het was zo kostbaar
dat boeren soms beboet of zelfs
gevangen gezet werden indien ze
geen cannabis kweekten. Wetenschappelijk beschouwd zijn industriële hennep en marihuana (wiet)
dezelfde planten met de geslachten soortnaam Cannabis sativa.
Ze bezitten echter een verschillend genetisch profiel. Het is jammer dat hennep en marihuana zo
vaak met elkaar verward worden.

In Oude Pekela zijn twee bedrijven
gevestigd die hennepvezels verwerken, HempFlax en Dun Agro. In
zijn ruwe vorm wordt hennepvezel
gebruikt als bodembedekking in
dierenhokken. Hoewel de vezel licht
is, kan hij behoorlijk wat water en
geurtjes absorberen. Het is bovendien slijtvast, waardoor er in de hokken geen papperige brij ontstaat.
Henneptouw is erg sterk en wordt
zowel in de landbouw als op molens
en schepen nog steeds gebruikt.
Hennepvezel wordt ook gebruikt
voor het afdichten van de verbindingen van (water)leidingen, door om
de schroefdraad vezels te wikkelen.
Bij het nat worden zetten de vezels
uit en zorgen zo voor een goede
afdichting. De houtachtige delen
van de hennepplant kunnen in combinatie met kalk gebruikt worden
voor het bouwen van woningen. Dat
noemen ze hennepbeton. Hennep
wordt van oudsher ook gebruikt als
veevoeder voor herkauwers. Ook in
België zijn er enkele boeren die de
gehele plant hakselen en voeren
aan koeien, met goede resultaten.
Verder onderzoek moet uitwijzen
of hennep een eiwitrijk alternatief is
voor hakselmaïs.

Afscheid van Peter Huisman
De Historische Vereniging wenst iedereen een mooi,
gezond en liefdevol 2021 toe. Na onze oproep in De
Wessaner van december dat wij op zoek waren naar
een secretaris hebben we een aanmelding ontvangen waar we heel blij mee zijn. Binnenkort hopen wij
u hier meer over te kunnen vertellen.
Peter Huisman is per 1 januari gestopt als secretaris
omdat hij samen met zijn vrouw Hilly binnenkort naar
het oosten van het land vertrekt. Wij zijn als bestuur
van de Historische vereniging Westzaan dankbaar
voor wat Peter in de afgelopen drie jaar voor de vereniging heeft gedaan. Hij was ook de trekker voor
de werkzaamheden in het stadsarchief. Samen met
het team werden wekelijks alle stukken die wij heb-

ben mogen ontvangen, benoemd en geredigeerd en
ingebracht in het computersysteem van het gemeentelijk archief. Wij wensen Peter en Hilly een hele mooie
toekomst toe met heel veel woongenot, en vooral
genieten van alles wat er is.
Bestuurslid Arthur zal een groot deel van de taak in het
stadsarchief van Peter overnemen. Hopelijk mogen
wij nog heel veel stukken betreffende de geschiedenis van Westzaan in ontvangst nemen, zodat wij deze
nalatenschap veilig kunnen redigeren en onder het
juiste klimaat kunnen opbergen. Dat is een belangrijke taak, waarvan de werkzaamheden door corona
op dit moment vrijwel stilliggen.
Wilt u meer weten over deze taak of onze activiteiten of wilt u graag deelnemen aan het enthousiaste

archief team, dan
kunt u bellen met
de voorzitter Ingrid
Jahn 06-1717 1793
of 075-6153 348 of
mailen naar voorzitterhvw@westzaan.nl.
Voor het geringe bedrag van € 10,- (meer mag ook)
kunt u lid worden van onze vereniging. U steunt daarmee het in stand houden van de geschiedenis van ons
dorp. Stuurt u dan een e-mail naar secretarishvw@
westzaan.nl. Als u stukken bezit die het archief van
Westzaan kunnen verrijken, dan kunt u die ook daar
aanmelden. We zorgen dan dat de overdracht zorgvuldig gebeurt.
Ingrid jahn
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