




Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 uiteindelijk stond de koe 'droog'.De laatste drie maanden voor hetkalven kon de koe dan haar voergebruiken voor het groeiende kalf.De boer slachtte zijn varken, rooidezijn knollen en plukte de appels ende winter kon komen. Had het ge-zin trek in vers vlees of was er extrageld nodig, dan was de boer blij alshij een eendenkooi bezat. Voor devrouwelijke hennepplanten was inhet najaar maar weinig tijd ge-weest. Voordat ze waren geroot,was al wel het zaad gedorst. Destengels van vrouwelijke plantenwaren te dik om te braken en zemoesten dus geschild worden. '5a-ling of schil hennip' werd dat ge-noemd en meestal stonden ze infebruari nog in de schuur om ver-werkt te worden. En ondertussenbegon dan het kalven van de koei-en en dan was er voor de boer weereen jaar verstreken... In de zestiende en zeventiendeeeuw leverde de verbouw van hen-nep veel op. Er was een enormevraag naar touw en in de stadjesrond de Lopiker- en Krimpener-waard, zoals IJsselstein, Schoonho-ven en Oudewater, waren veletouwslagerijen. De uitbreiding vande hennepteelt blijkt ook uit hetkaartboekje. Er wordt gesprokenvan 'oude henniptuynen' maar ookvan 'nye henniptuynen'. De mees-te hennepwerven lagen dichtbij deboerderijen in verband met hetvervoer en de verwerking van dehennep. De oppervlakte van

dehennepteelt in Lopik bedroeg in1607 ongeveer driehonderd hondof vijftig morgen. Dat is in moder-ne oppervlaktematen 42,5 hectare. Het kaartboekje laat de hennep-teelt op haar hoogtepunt zien. Inde tweede helft van de zeventien-de eeuw was die tijd al voorbij. In Tuin 6 en rechts op de achtergrond tuin 5 bij Lopiker- weg West 51. land in. De koeien konden naarbuiten zodra er genoeg gras groei-de. Er werd een stier bij de koeiengelaten, zodat ze weer drachtigraakten. Eind juli oogstte de boerde mannelijke hennepplanten,maar de vrouwelijke plantenmoesten nog een maand blijvenstaan. De gerooide of gesnedenhennepplanten werden op bossengebonden en in de sloot gelegd omte 'roten'. Dat diende om de hen-nepvezel los te maken van de hou-tige kern van de plant. De boerennamen de bijbehorende stankmaar voor lief: het was tenslottehun inkomen! Voorbijgangersdachten er soms wel anders over.Schout en schepenen van de dor-pen trokken zich ook niets aan vande stank, maar toch waren er welregels. Het was verboden om hen-nep te laten roten in de slotenlangs de wegen om de doorgangvoor de schouwen niet te belem-meren3. Na een dag of tien werdde hennep te drogen gezet tegende knotwilgen of tegen een specia-le stelling. Dan werd de hennepnog eens boven vuur nagedroogd,zodat het kurkdroog werd

voor devolgende behandeling: het 'bra-ken'. Met de braak werden de hen-nepstengels gebroken zodat hout-pijp en vezel werden gescheiden.Het drogen boven vuur en het bra-ken werd in een speciale 'braakhut'gedaan vanwege het brandgevaar.Zo'n braakhut stond namelijk opeen apart erf, zodat het vuur nietnaar de hoeve over kon slaan. In de Detail van kaart 6uit het kaartboekvan de hennepwer-ven van Lopik.'Reyer lan Joostenses tuynen bijthuys endeachter oever devoorste wetering 5akkerbaulants. oorspronkelijke aanwijzende tafelsvan het kadaster van 1832 wordennog braakhutten vermeld in deboerenbuurten. Op de kaartjes inde zeventiende en achttiendeeeuwse kaartboeken staan ze ech-ter niet aangegeven. Om de hout-resten te verwijderen werd de hen-nep na het braken nog door de'hekel' gehaald. Een braak en eenhekel konden door de boer zelfworden gemaakt. Een braak be-staat uit twee planken voorzienvan balkjes die in elkaar vallen. Eenhekel is gemaakt van een houtenbalk waarop spijkers staan. Deboer gebruikte in principe alleeneen grove hekel. Al met al: een be-werkelijke procedure voordat deboer zijn eerste oogst klaar hadvoor de verkoop. Inmiddels was het al najaar gewor-den en de boer zette zijn koeienweer op stal. De melkgift zakte en 70 Oud-Utrecht vereniging jur)i 2001




