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Als we wachten tot het vijf
over twaalf is, worden de
kosten vele malen hoger
Waar moet het heen met het veen?
regio
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Bijna 150 nieuwe coronagevallen in een weekend, aantal besmettingen door de grens van 2000

Zaanstreek-Waterland dieprood
Robert Jan van der Woud
r.van.der.woud@mediahuis.nl

Zaandam n Met 143 nieuwe coronabesmettingen in ZaanstreekWaterland binnen 48 uur blijft de
regio donkerrood gekleurd.
Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt alarm geslagen als er per 100.000 inwoners
zeven coronagevallen worden bijgeschreven. Dat waren er het afgelo-

pen etmaal twintig (in totaal 68 gevallen), tussen vrijdagmiddag en zaterdagmiddag nog meer: 75 nieuwe
geregistreerde besmettingen.
Inmiddels is de grens van 2000 besmettingen sinds het uitbreken van
de pandemie in maart overschreden. De teller stond zondagmiddag
op 2020 besmettingen en 320 ziekenhuisopnames vanwege het virus. Voor zover nu bekend overleden
106 inwoners van Zaanstreek-Waterland aan de gevolgen van COVID-19.
Met name in de gemeente Zaanstad houdt het virus huis, met 33

nieuwe vastgestelde besmettingen
tussen zaterdagmiddag en zondagmiddag. Die gemeente overschreed
de 1000 coronabesmettingen sinds
begin maart: het virus werd tot nu
toe bij 1009 inwoners vastgesteld.
Wederom moesten drie inwoners
van die gemeente in het ziekenhuis
worden opgenomen. Een dag eerder
werd het virus ook al bij 28 inwoners
vastgesteld.
In Purmerend kregen tussen zaterdag- en zondagmiddag elf inwoners hun test positief terug, en een
etmaal ervoor waren dat er 17, wat

het totaal aantal besmettingen sinds
de uitbraak op 417 brengt. Eén Purmerender moest met coronaverschijnselen naar het ziekenhuis.
Edam-Volendam zag er dit weekeinde maar liefst 21 coronabesmettingen bijkomen: de dagteller stopte zaterdagmiddag op 15 en in het etmaal erna kwamen er nog eens zes
bij. Inmiddels zijn 246 inwoners besmet geraakt. Ook in die gemeente
ging er een inwoner naar het ziekenhuis met verschijnselen van COVID-19. Voor de gemeente Waterland zijn de druiven zuur met elf

nieuwe besmettingen. Sinds het begin van de pandemie testten tot nu
toe 94 inwoners positief.
Oostzaan registreerde negen
nieuwe coronagevallen, dat zijn er
58 sinds de uitbraak in maart. In
Landsmeer kwamen er sinds vrijdagmiddag zeven testen positief terug van het laboratorium, wat het
totaal op 79 brengt. Beemster zag
het aantal besmettingen met het coronavirus met vier toenemen tot 43.
In Wormerland komt het aantal besmettingen met twee nieuwe gevallen dit weekeinde uit op 72.

Hallucinerende hoeveelheden hennepvezel
José Pietens

Nauerna n Voor de Zaanstreek is
hennep een bijzonder prettig plantje geweest. In de zeventiende en
achttiende eeuw werden in Krommenie en Assendelft hallucinerende
hoeveelheden zeildoek van hennepdraad geproduceerd. In topjaar 1725
ruim 1100 kilometer, oftewel een retourtje Zaandam-Parijs.
De rol van hennep in de Zaanse economie en het huidige gebruik van
de industriële variant van de pretplant zijn onderwerp van het nieuwe museumpje in molen De Paauw.
Zaterdag was de officiële opening
voor genodigden, vanaf 3 oktober is
de presentatie ook voor publiek toegankelijk.
Conservator Gerbrand Korevaar
van het Amsterdamse hennepmuseum stelde de tentoonstelling samen.
Het hennepmuseum is geïnteresseerd in alle kanten van de cannabisplant, zegt hij, en is ook de oprichter
van Hempflax, teler van industriële
hennep die onder andere in De
Paauw wordt gebruikt. Hennep is
het lego onder de planten: je kunt er
van alles mee maken. Van kleding en
muziekinstrumenten tot auto-onderdelen en meubels.

Zeildoek
De Zaanstreek maakte er vooral zeildoek van en groeide uit tot wereldwijde marktleider in de zeildoekindustrie. Langs de Nauernasche Vaart
stonden bijna dertig hennepklopmolens en de zeildoekweverij bood
werkgelegenheid aan duizenden
spinners en wevers. De zeildoek
werd op rollen gezet en door rolreders verhandeld aan onder meer de
VOC. Met de komst van de stoomschepen in de 19de eeuw stortte de
industrie in. De laatste hennepklopper van Nederland, De Blauwe
Arend in Zaandam, werd in 1913 gesloopt.
Met De Paauw, geopend in 2018,
heeft Nauerna de enige werkende
hennepklopmolen ter wereld. Al-

Gerbrand Korevaar geeft uitleg aan een bezoeker van het hennepmuseum in De Paauw.

Museum over
hennep in molen
De Paauw
fons van Schijndel volgde de bouw
van de molen op de voet en fotografeerde elk detail. Nu is hij een van de

molenaars van De Paauw. Hennepkloppen is een vergeten ambacht,
zegt hij. „De kennis ging over van
vader op zoon, er staat nauwelijks
iets over op papier. Wij zijn met elkaar aan het uitvinden hoe alles precies in zijn werk ging en welke gereedschappen daarvoor werden gebruikt.”
Zaak is de vezels los te krijgen van
de houten kern van de plant, alle
viezigheid eruit te halen en ’zachte’
vezels over te houden. De molenaars

willen elke stap van plant tot eindproduct in kaart brengen. Die ontdekkingstocht is aan molenaar Jaap
Bes uit Bleiswijk wel besteed. Hij
werkte op ’s werelds enige snuiftabak producerende molen en zette
daarvoor zelf ’het hele productieproces op poten’. Fraai detail: zijn
stamboom telt drie generaties rolreders uit Westzaan.
Molenaar in opleiding Ab Alberts
– tevens aardrijkskundeleraar én
sluiswachter van Krommenie – be-
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leeft ook veel lol aan het herontdekken van oude technieken. Het hennepafval van De Paauw gaat binnenkort naar molen De Schoolmeester,
zegt hij. „Zij gaan er voor Hempflax
papier van maken.”
Uiteindelijk hopen de molenaars
een paar maal per jaar met spinners
en wevers demonstraties te geven.
Alberts: „We willen het héle proces
laten zien. Om dat compleet te maken, zouden de boeren in de buurt
hennep moeten telen.”

