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K.A.H.W. LEENDERS

INLEIDING
In onze moderne maatschappij worden nieuwe technische ontwikkelingen in korte tijd op mondiaal nivo bekend. Een frappant voorbeeld
is het bereiken van elektrische supergeleiding bij temperaturen boven
die van vloeibare stikstof, in februari 1987. Binnen enkele weken
werd dit experiment over heel de wereld herhaald en nog voor de
schoolvakanties begonnen, was het fenomeen al op middelbare scholen
in Engeland en de Verenigde Staten gedemonstreerd ( 1). Het fundamenteel onderzoek, dat aan deze nieuwe ontwikkeling ten grondslag
lag, werd inmiddels reeds met de Nobelprijs bekroond!
In de middeleeuwen konden technieken op lokaal nivo ontwikkeld
worden zonder dat daar een verdere verbreiding op volgde. Een voorbeeld is mogelijk de windmolen in de moerassige weiden bij Sint
Omaars. Deze mo len, die al in 1332 vermeld werd, hielp waarschijnlijk bij de afwatering van die streek en was dus een heel vroege
"polder"- molen (2). Toch duurde het tot in de 15e eeuw eer de in
Ho lland ontwikkelde poldermolen furore maakte. Pikant is dat men
in 1425 vanuit Sint Omaars in Holland informatie ging halen over
dit molentype (3). De verspreiding van de windmolen is overigens
een bekend voorbeeld van de geleidelijke verbreiding van een techniek in de m iddeleeuwen (4).
In dit artikel schetsen we de verbreiding van een andere techniek :
die van de grootschalige turfproduktie in de periode 1150-1950 in de
Nederlanden (5). Allereerst wordt ingegaan op de eerste ontwikkeling
van deze techniek. De eerste sprong naar buiten het oorsprongsgebied wordt vervolgens uitvoerig beschreven, gevo lgd door een meer
globa le aanduiding van de verdere penetratie in de Nederlanden. Te
gelijkert ijd evo lueerde de techniek : bestaande e lementen eruit werde n verbeterd, nieuwe vindingen werden toegevoegd en sommige oude
methoden verla t e n. Ook hieraan wordt schetsmatig aandacht besteed.
Binnen het best e k van dit art ike l kan het diffusie - proces niet ten
vol le worden uitgedie pt : daarvoor is nog veel primair onderzoek
nodig. Hopelijk biedt deze bijdrage een aanzet om de grootschalige
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turfproduktie ook eens te benaderen als een techniek die over grote
delen van de Nederlanden verbreid en tevens geleidelijk verbeterd
werd (6).
DE EERSTE GROOTSCHALIGE TURFPRODUKTIE
In de 12e eeuw was het graafschap Vlaanderen (7) het meest verstedelijkte en geÏndustrialiseerde gebied in Noordwest-Europa. De
grote hoeveelheid hout die nodig was voor huizenbouw en als brandstof betekende een toenemende bedreiging voor de Vlaamse bossen
die ook al door de voortgang van de landbouwontginningen verklei~d
werden. Tegen het einde van de 12e eeuw vaardigde de graaf van
Vlaanderen behoudsmaatregelen uit, hoofdzakelijk om zijn jachtgenot
veilig te stellen (8).
Om het aldus ontstane gebrek aan brandstof op te vangen, kwam een
meer grootschalige turfproduktie op gang. Tot dan was er op het
platteland meestal voor eigen gebruik turf gestoken. Nu moest de
turfproduktie zodanig opgevoerd worden, dat export naar de steden
m?gelij~ werd. De veengronden behoorden evenwel tot 's graven
w!lderms. Het was daarom de graaf die de veengronden verkocht en
er de eerste opbrengst van genoot. Dit betekende een sterke stimulans om venen te verkopen, met name als de schatkistbodem in
zicht kwam. Gedurende heel de )lliddeleeuwen zien we daarom golven van dergelijke verkopen, welke golven met de financiële behoeften van de graaf samenhangen (9). Eenmaal verkocht, droegen de
venen gedurende geruime tijd bij in de turfproduktie, die daardoor
een veel gelijkmatiger verloop kende.
De eerste turfproducenten waren kloosters. Tot ca 1200 lagen de
eerste turfgraverijen in de lage kuststreek van Vlaanderen : in of bij
de Vlaams-franse Moeren ( 10), maar vooral in de streek ten noorden
van. Brug~e ( 11) en Gent ( 12). Vervolgens gingen ook andere religieuse mstelhngen, vooral de stedelijke hospitalen, aan de turfproduktie
deelnemen. Later in de 13e eeuw voegden zich rijke burgers bij hen.
Het gezamelijk jachtgebied besloeg heel de noordrand van het graafschap Vlaanderen ( 13).

kloosters, instellingen en partikulieren in zijn land in korte tijd grote
oppervlakten veengronden verwerven. Daar werden talrijke turfvaarten
en uitvoerhavens aangelegd. Er ontstond een ware "Goldrush" : in de
korte periode 1260- 1300 ontstonden tal van nieuwe nederzettingen,
waarvan Steenbergen en Zevenbergen het tot een stedelijk aanz ien
brachten. Binnen veertig jaar bereikte de turfproduktie hier haar top.
De streek leverde toen mogelijk een kwart van de hele turfproduktie in de Nederlanden. Noord-Vlaanderen produceerde in die tijd vermoedelijk een vergelijkbare hoeveelheid turf.
Rond 1300 werd deze veenkoloniale periode afgesloten. Ondernemers
uit de streek zelf namen de moernering in handen en de Vlam ingen
trokken zich geleidelijk terug. De nieuwe moerlieden breidden het
veenbedrijf verder uit .over het noordwesten van het hertogdom Brabant. Zij groeven hun vaarten weldra door tot hoogten van 12 tot
17 meter boven O.P en tot lengten van 10 tot 20 kilometer. Niettemin nam de turfproduktie na 1300 toch trendmatig af. Alhoewel we
ons in dit artikel tot de turfproduktie beperken, is het toch goed
er op te wijzen dat het veen niet alleen voor de brandstofvoorziening
ontgonnen werd. Men won er ook zout. Tevens werd het veen in de
Antwerpse Polders al vanaf de 11e eeuw agrarisch ontgonnen. Wat
later gebeurde dat ook in de omgeving van Geertruidenberg, terwijl
heel het Holland-Utrechtse veengebied agrarisch ontgonnen werd
( 14).
De periode 1250-1350 mag voor het noordenwesten van het hertogdom en het aansluitende deel van het graafschap Holland (Zevenbergen e.o.) als de belangrijkste middeleeuwse ontginning- en expansiefase beschouwd worden, waarin vele dorpen en steden werkelijk uit
de grond gestampt werden. De Vlamingen die er heen trokken, waren
afkomstig uit de kuststrook en uit de omgeving van Gent en Brugge.
Ze kwamen vooral in enkele zwaartepunten t erecht : Steenbergen,
Zevenbergen, Etten, Roosendaal en Huijbergen. Daarmee startte een
diffusieproces, dat de turfwinning op commericële schaal dwars door
de Nederlanden zou introduceren. Alvorens dit inter-regionale diffusieproces te beschrijven, laten we eerst de zwaartepunten van de
Vlaamse expansie in het Brabantse de revue passeren als illustratie
van de wijze waarop dit proces op intra-regionale schaal verliep.

OP ZOEK NAAR VEEN BUITEN VLAANDEREN
De ~teden groeiden, de vraag naar turf nam toe en de eerste produktiecentra raakten uitgeput : er moesten nieuwe venen aangesneden worde~. Om in de brandstofbehoefte van hun steden ook op langere ter~tJn te ku~nen voorzien, gingen de Vlamingen, nadat zij de
moeren m noordeliJk Vlaanderen in produktie gebracht hadden, in
andere streken venen kopen omwille van de exploitatie op korte of
langere termijn van de daar aanwezige turfvoorraden. Mede geholpen
door een acute geldnood bij de heer van Breda, konden Vlaamse
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DE VLAAMSE "VEENKOLONIËN" IN HOLLAND EN BRABANT
Willem, de schout van IJ zendijke, heeft de eer de eerste Vlaamse
moerkoper te zijn die in westelijk Noord- Brabant bekend is. In 1263
kocht hij 252 ha moer in het Halsters Laag (15). Deze moer bleef
nog lang "IJ zendijke" heten, evenals het turfhoofd dat aan het einde
van de vaart, de Vlaminkvaart, ingericht werd. Hiermee werd tevens
voor dit gebied een traditie van de migratienamen ingezet. Dankzij
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die traditie kunnen we ook nu nog relaties met Vlaanderen terugvinden, waarvan de basisdokumenten verloren gingen. Eén daarvan is
het goed van Koeveringe, dat mogelijk pal naast dat van Ij zendijke
lag en denkelijk zijn naam aan Koeveringe bij Vrasene ontleent. De
uitgifte van Koeveringe kan min of meer gelijktijdig met Ij zendijke
zijn. In 1263 werd nog een derde moer bij Halsteren uitgegeven :
22 ha aan de abdij Rozendaal in Brabant (16). Tien jaar later nam
daar de abdij van Onze Lieve Vrouw te Middelburg nog 65 ha moergronden in ( 17). In deze uitgiftegolf zijn mogelijk ook de moeren uitgegeven die we later terug vinden als de goederen van Sijsele,
Zwijnaarde en Giste!. Kopers van deze twee laatste komplexen waren
mogelijk Jan van Zwijnaarde en Jan van Giste I. Op de Westberg bij
Steenbergen was in 1337 nog ene Van Assenede gegoed (18).
In deze perJode werd Steenbergen gesticht, een plaats die tot 1460
sterk op de veenexploitatie gericht was. Met name legde men zich
toe op de zoutproduktie en -handel. De inwoners van deze zoutstad
hadden kennelijk al voordat ze in 1272 hun "oude Keure" kregen ( 19)
een eigen recht (20). Brekelmans analyseerde het recht van de Oude
Keure en vond sterke overeenkomsten met de rechten van Ter Piet,
een inmiddels verdronken plaatsje niet ver van Biervliet en •••
Ij zendijke (21 ).
Dat recht van Ter Piet was in 1266 uitgevaardigd door de Sint Pietersabdij te Gent, die er de grondheerlijkheid bezat. Deze abdij
kocht in 1267 van Wouter van Zwijnaarde en twee compagnons een
moer van 258 ha te Zonzeel. Het drietal had dat moer kort tevoren
van de heer van Breda gekocht (22). Daarbij was bepaald dat in deze
moer het recht van Steenbergen zou gelden.
De koop van de moer bij Zonzeel was de voorbode van verdere
Vlaamse aankopen in het naburige Zevenbergen. Net als bij Steenbergen treffen we ook Zevenbergen plots als een uitgebreide nederzet~
ting in de oorkonden aan en ook hier is er een band met Vlamingen
(23). Bovendien blijkt dat er al moeren verkocht zijn en er meer
volgen, tot een totaal van minstens 273 ha. De kopers zijn alle
Bruggelingen : het klooster Zoetendale, het St. janshospitaal en het
H. Geesthuis, Paulus de Calkere en Willem Bette. Dit lijkt nog maar
de start, want in 1296 werd een lijst van 18 wanbetalers uit Brugge
en omgeving opgesteld (24), terwijl een volledige lijst van in de kasseirij van Brugge gevestigde gegoeden in de Zevenbergse Moer uit
1306 niet minder dan 36 personen en instellingen vermeldt! (25) Als
die alle gemiddeld evenveel moer rijk waren als de eerste vijf, dan
zou deze Brugse Moer te Zevenbergen alleen al 2000 ha groot zijn!
De overheersende aanwezigheid van Vlamingen hier blijkt ook uit
het feit dat de heer van Striene, toen hij in 1290 de heer van Zevenbergen machtigde om voortaan geheel zelfstandig moeren uit te
geven, daarbij alleen de Vlamisngen met name als kopers noemde :
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"siin si ut Vlaenderen of uyt wat anderen lande ••. " (26).
Het Sint J anshospitaal en het Heilig Geesthuis van Brugge kochten
in 1297 gezamenlijk ca 920 ha moer en land in het westen van Etten. Paulus de Calkere uit Brugge nam voor l/7 in de onderneming
deel (27). Voor de kopers was deze moer aantrekkelijk omdat ze te
Zevenbergen reeds een steunpunt hadden. In eerste instantie lijkt de
Ettense Moer geëxploiteerd te zijn door de monniken van Ter Doest,
een abdij nabij Brugge die bij Klundert al een uithof bezat. Zij
pachtten de moer van beide Brugse godshuizen (28) en legden er vermoedelijk de infrastruktuur van vaarten, wegen en losplaatsen aan.
De moer werd "Monnikenmoer" genoemd; de naam "Munnikenheide"
herinnert er nog aan (29).
De grote man in het moergebied ten oosten van Roosendaal was
Gerard de Spikere uit Brugge, naar wie nog steeds een weg in dit
gebied vernoemd is (30). De Spikere verkreeg in of kort voor 1287
een ongeveer 870 ha groot moergebied van de heer van Breda en
ging delen daarvan zelf verder uitgegeven. Kopers waren o.a. de abdij van Drongen bij Gent, de begijnen van Gent, de St. Ándries-abdij
bij Brugge, Jan van Risingen, de heer van Watervliet, het St, J anshospitaal van Brugge, Paulus de Calkere, W. Mussin, Cl. Bollard en
de abt van Veurne. In deze moer waren vanaf het begin ook anderen
gegoed. Toch waren de Vlaamse bezittingen zo dominant dat het
noordelijke kwart van de moer de "Brugse Neminge" genoemd werd
en het volgende kwart de "Gentse Neminge" (31). Zelfs is denkbaar
dat de oude naam voor Roosendaal, "Havixdonk" vanuit de omgeving
van Gent naar hier kwam (32).
In Huijbergen is de Vlaamse invloed op de beginnende moerexploitatie minder duidelijk. In 1264 werd het gebied van Huijbergen door de
heer van Breda voor 15 jaar uitgegeven aan Willem Bollard, die de
opdracht kreeg er een nederzetting te ontwikkelen (33). Kort voordat het kontrakt afliep, droeg de heer van Breda dit goed in 1277
over aan de Wilhelmieten, die er een kloostertje moesten stichten.
Zij kregen daarbij in de loop der jaren via meerdere uitgiften de
beschikking over zowel land als moeren. Toen er in 1349 grenstwisten met de abdij van Tongerlo (Kalmthout-Essen) waren, beweerde
men dat er in Huijbergen vroeger Vlamingen en Zeeuwen woonden
(34). Het is daarom mogelijk dat de eerste Wilhelmieten van Huijbergen uit het Wilhelmietenklooster bij Biervliet kwamen.
Natuurlijk hadden de Vlamingen in deze streek geen monopolie op
de veenontginning, ook niet in de beginfase die we hier behandelen.
Maar de door Vlamingen gekochte moeren besloegen 75 tot 80 procent van de verkochte oppervlakte en ze werden, in tegenstelling
tot de andere moeren, direct aangesneden en in produktie gebracht.
Dat betrof alleen al tot het jaar 1300 tussen 3100 en 4900 hektare
veen (35). Een hele schare instellingen en partikulieren uit Vlaande201

ren haalde turf uit westelijk Noord-Brabant. De sterke Vlaamse aanwezigheid in deze streek, juist in een periode waarin deze over de
hele linie een sterke ontwikkeling doormaakte, . moet in hoge mate
bepalend geweest zijn voor de verdere ontwikkeling. Stroop (36)
meende op taalkundige gronden dat er in het namenmateriaal van
de 13e eeuw een sterke Vlaamse invloed is. Dat is nu heel wel
verklaarbaar!
Voor 1300 namen dus vooral Vlamingen het initiatief wat betreft de
turfwinning. Vanaf 1300 trad hierin een grote verandering op, die
zich in het laatst van de 13e eeuw al aankondigde. De moerkopers
kwamen niet langer in hoofdzaak uit Vlaanderen : ze kwamen nu
vooral uit de streek zelf. Voor het eerst doken tegen het einde van
de 13e eeuw "inheemse" moerlieden-families op. Het verschijnen van
de lokale moerneerdersfamilies wil niet zeggen dat de Vlamingen
ineens vertrokken waren. In hun moeren werkten zij gewoon door.
Bovendien kocht de abdij Ter Duinen in het midden van de 14e eeuw
nog belangrijke moeren ten zuiden van Wouw en Roosendaal (37).
De niet-VIaamse abdijen van Middelburg en Tongerlo kochten grote
moeren tussen Terheijden en Breda (38). Maar hiermee hebben we
de voornaamste moerkopen van kerkelijke zijde in deze periode wel
genoemd. De moernering kwam voor het overige geheel in handen
van leken. Bij de moerkopers vonden we allerhande lieden : poorters
van Antwerpen, Bergen op Zoom en Steenbergen; een Sint Pietersman van Leuven die poorter was van Bergen op Zoom (39), ridders
en knapen, drossaarden en schouten, maar ook Lombarden en personen waar we verder niets van weten. Er behoorden dus duidelijk
ook leden van de hogere standen van die dagen tot de moerkopers
en we vinden er zelfs lokale adel en hoge ambtenaren onder. Kennelijk investeerden zij in de turfproduktie. Enkele (niet-adelijke) moerlieden kwamen tot opmerkelijke welstand. Zij beschikten zelfs over
grote en stenen huizen. Dit moet rond 1330 in deze streek nog uitzonderlijk geweest zijn.
Deze lokale moerkopers gingen vaak gezamelijk te werk en vormden
dan wat later een "compagnie" zou heten. Deze bundeling van krachten en het feit dat de moerexploitatie vaak gedurende enkele generaties binnen de zelfde familie werd voortgezet waartoe onderlinge
familiebanden extra borg stonden, schiepen de mogelijkheid om toch
vrij grote moeruitgiften te accepteren.
We kunnen dus terecht spreken van een overname van de moernering
door mensen en kapitaal uit de streek zelf. Dit laatste wordt als
het ware onderstreept door de wijzigingen die het Steenbergse recht
onderging. Dit was zoals we zagen van Vlaamse oorsprong, maar
werd in de loop van de veertiende eeuw in Brabantse zin herschreven (40). Stroop meent bovendien dat in de 14e eeuw de Brabantse
invloed op de taal van de streek sterk toenam (41). Dit alles duidt
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erop dat de Vlaamse invloed vooral in de grote aanvangsgolf van
belang was en in de 14e eeuw door een Brabantse afgelost werd.
Het proces dat zich hier voltrok was niet alleen een geografische
uitbreiding naar een volgend gebied met waardevolle grondstoffen.
Reeds na enkele decennia werd het initiatief overgenomen door de
streek zelf, terwijl rechts- en taalgewoonten van de aanvankelijke
kolonisatoren gedeeltelijk behouden bleven. Anderzijds trad ook een
verrijking op, door de introductie van de "compagnieën", een technisch verdere uitbouw van de turfvaarten en de introductie van
"vaart- en moergerechten" : juridische vormen die wel wat lijken op
waterschapjes en vooral belast waren met het goed doen funktioneren van moeren en vaarten.
VERDERE PENETRATIE IN DE NEDERLANDEN
Terwijl de turfproduktie in het Brabantse veengebied afnam, nam ze
in de noordelijke Nederlanden toe. Het marktaandeel van Brabant
daalde daardoor snel tot onder de 5 %. Gelijktijdig verséhoof ook
het economische zwaartepunt in de Nederlanden van Vlaanderen
over Brabant naar Holland. Zoals het noorden van Vlaanderen, het
noordwesten van Brabant en het uiterste zuiden van Holland de turf
leverden voor de Vlaamse en Brabantse Gouden Eeuwen, zo leverde
later noordoostelijk Nederland de turf voor Holland's Gouden Eeuw.
Als overzicht van dit inter-regionale diffusieproces, breiden we hier
de tabel uit, die De Zeeuw gaf van de oppervlakten veen die van
eeuw tot eeuw in vier veengebieden in Nederland vergraven werden.
TABEL I : Vergraven volume rauwe moer per jaar per regio (42)
(x 1000 m 3/jr) .
HOOGVEEN
periode
van
tot
1200
1300
1400
1500
1550
1600
1700
1750
1800
1850

1299
1399
1499
1549
1599
1699
1749
1799
1849
1949

Gron.
0-Dr.
0
560
1120
1690
2250
7500
5620
4690
6260
15940

LAAGVEEN

W-Dr. Holl.
fr.Ov. Utr.

LAAG &
HOOGVEEN
fries!. NWNoord TOOverys. Brabant Vlaand. TAAL

0
750
750
750
3380
4500
4500
3000
3000
2810

0
280
280
560
1500
2250
2250
3000
3000
3000

0
1350
2700
3600
9000
9000
6750
4500
2250
1120

190
900
660
760
560
340
80
10
0
0

500
500
500
250
0
0
0
0
0
0

690
4340
6010
7610
16690
23590
19200
15200
14510
22870
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Aan deze cijfers zijn de produktie in noordwestelijk Noord-Brabant
en het westen van de Kempen en een schatting van die in NoordVlaanderen toegevoegd.
Vergelijkbare cijfers voor Noord-Vlaanderen zijn niet beschikbaar,
doch Augustijn (43) publiceerde cijfers over de turfproduktie in de
moeren van Beveren en in die van de graaf van Vlaanderen nabij
Beveren. Daaruit valt een produktie af te leiden van 12.500 last per
jaar voor beide moergebieden samen, in de periode 1365-1500. Dit
komt overeen met 525.000 m 3 rauwe moer per jaar. In een eerdere
periode waren vooral westelijker gelegen moeren in produktie. Daarom houd ik in tabel 1 een volume van 500.000 m3 per jaar aan,
aflopend naar nul tegen 1550.
Uit tabel 1 kan afgelezen worden dat de veenexploitatie in het Brabantse zo'n twee eeuwen eerder plaatsvond dan in Noord-Nederland
(1250-1750 i.p.v. 1450-1950), maar later dan in Vlaanderen. Met
name in de middeleeuwen waren Vlaanderen en Brabant daardoor belangrijke producenten. In de 14e eeuw was het marktaandeel ruim
20 %. Naarmate de andere veengebieden tot ontwikkeling! kwamep,
nam dat aandeel af, maar tot 1550 bleef het toch 10 %. Diepenveen wees er op dat in de 16e eeuw veel turf vanuit Holland naar
Brabant verscheept werd. Dat blijkt juist in de tijd te zijn dat het
Brabantse marktaandeel snel terugviel, ondanks een hoge lokale produktie. Het is de overvloed aan Hollandse turf en de toenemende
vraag in Antwerpen (44) die de door Diepenveen vermelde export
begrijpelijk maakt (45). juist in de periode 1583-1609, toen de turfproduktie in de streek van Roosendaal-Kalmthout-Zundert stil lag
ten gevolge van de verwoestingen van de Tachtig jarige Oorlog,
dook te Delft voor het eerst de naam "Brabantse Turfmarkt" op
(46). Vermoedelijk kreeg de Pontenmarkt deze nieuwe naam toen de
Brabanders daar massaal Hollandse turf kwamen kopen.
Het economisch zwaartepunt van de Nederlanden verschoof na de
val van Antwerpen ( 1585) snel naar de Hollandse steden, waardoor
daar de turfbehoefte snel steeg. Voor de Hollandse turfbaggeraars
was dit een gunstige ontwikkeling, want zij kwamen nu vanzelf te
midden van een ring van grote turfafnemers te zitten. Dit verminderde de transportafstanden en -risico's aanzienlijk (47).
De grote turfbehoefte van Antwerpen in de 16e eeuw trok niet alleen
nieuwe leveranciers aan (Hollanders), maar leidde ook tot initiatieven
vanuit Antwerpen, Gilbert van Schoonbeke, een vroege kapitalist uit
Antwerpen, wist in 1550 venen in de Gelderse vallei te verwerven.
Uit de aktiviteiten van de hiertoe opgerichte compagnie zou de
plaats Veenendaal ontstaan zijn.
De aanleg van de infrastruktuur stond onder leiding van Wouter
Moermans uit Bergen op Zoom. Via hem kan technische kennis uit
Roosendaal naar Veenendaal overgebracht zijn (48). In dezelfde tijd
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en vallei, meer aan de kant van Rhenen, werd vanuit die stad en
Utrecht nog een turfgraverij opgezet. Ook deze zette turf af op de
Brabantse markt en bewerkstelligde daar kennelijk zelfs een negatieve, druk op de turfprijs (49). In de compagnie die in 1551 te Heerenveen turf begon te produceren, waren twee van de drie stichters uit
Utrecht afkomstig (50). Volgens Van Schaik (51) investeerden de initiatiefnemers van de turfgraverij bij Rhenen in 1605 middels de
Stichtse of Rheense Compagnie ook in de Groningse venen. In Groningen kwam het vanaf 1600 tot net zo'n Goldrush-achtige ontwikkeling als in de late 13e eeuw in westelijk Noord-Brabant (52). In
enkele decennia werd daar een groot aantal veenkoloniën gesticht,
maar nu van uit de Hollandse steden (53). Iets later en nog wat
verder naar het oosten begon een dergelijke ontwikkeling in Oostfriesland. De eerste veenkolonie werd daar in 1631 bij Papenburg
gesticht en in de volgende 3 decennia volgden er nog 9. Net als in
Groningen en Drenthe was de turfproduktie een proces met lange
adem : in de 18e en 19e eeuw werden hier nog 13 veenkoloniën gesticht (54). De in het midden van de 19e eeuw begonnen turfgraverij in De Peel op de grens van Noord-Brabant en Nederlands Limburg vormt de laatste episode in de geschiedenis van de grootschalige turfproduktie in de Nederlanden.
Als aanvulling op de eenvoudige verschuiving van de turfproduktie
door de Nederlanden die uit tabel 1 blijkt, vinden we nu dus een
doorlopende lijn van op elkaar voortbouwende turfgraverijen. De Vlamingen begonnen ermee en trokken in de late 13e eeuw naar Brabant. De Brabanders namen vanaf 1300 het initiatief over en sprongen in 1550 naar de Gelderse Vallei, waar ook Utrechters turf aan
het graven waren. Deze waagden vervolgens de sprong naar het
noorden, eerst Heerenveen en later Groningen. Terwijl in Groningen
de een na de andere veenkolonie gesticht werd, kwam in het nabij
gelegen Oostfriesland een zelfde beweging op gang. Het is hoogst
waarschijnlijk dat men daar weer op Groningse ervaringen heeft
voortgebouwd.
EVOLUTIE VAN DE TECHNIEK
Het interregionale diffusie -proces behelsde niet alleen een geografische verschuiving van de activiteit, maar die van een samenhangend
geheel : organisatie, produktie, vervoer en afnemers. We mogen
vermoeden dat er tevens interregionaal verrijking optrad : men
leerde van zijn voorganger en vond zelf nieuwe technieken uit die
weer doorgegeven konden worden aan de volgende. Hierop gaan we
nu nader in.
Voor grootschalige turfproduktie was een omvangrijke infrastruktuur
nodig. Het meest opvallend zijn de turfvaarten : scheepvaartkanalen
die toelieten om de turf, een goedkoop mas~aprodukt, op efficiënte
wijze bij de afnemers te brengen. Tevens waren zij van belang voor
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de afwatering van de venen. In Vlaanderen moet de Eeklose Watergang al kort na 1188 aangelegd zijn (55). Vele vaarten volgden en
uiteindelijk ontstond er een netwerk dat aan de zuidzijde naar de
steden Gent en Brugge leidde en aan de noordzijde eindigde in enkele havens van waar uit ook turf naar elders geëxporteerd kon worden. Tussen beide uiteinden ontsloten deze vaarten en hun zijkanalen
de Vlaamse Moeren. Daarbij moest men hoogten tot ca. 10 m + OP
overwinnen.
In Brabant ontstond eveneens een vaartennet. Vanuit een negentiental uitvoerhavens, die deels tevens als turfmarkt dienst deden, liepen
evenzovele vaartstelsels het land in. De hoofdvaarten bereikten een
gezamelijke lengte van meer dan 300 kilometer. De lengte van de
zijvaarten kan niet geschat worden, omdat de meeste ervan niet
meer herkenbaar zijn. Er moeten 300 tot 400 sluisjes geweest zijn.
Deze sluisjes waren noodzakelijk omdat de vaarten grote hoogteverschillen moesten overwinnen. Sommige reikten tot 18 m + OP. Het
aantal schuiten dat hier in de weer was beliep lange tijd meer dan
150. Her en der in de moeren werden waterreservoirs aangelegd om
de vaarten op ieder gewenst moment van het nodige water te kunnen
voorzien. De vaartennetten ontstonden in Vlaanderen en Brabant niet
volgens een bepaald plan. Men ontsloot nieuwe turfproduktiegebieden
door naar het meest nabije bevaarbaar water (rivier of turfvaart)
een stuk vaart aan te leggen. De verkoopsvoorwaarden garandeerden
een vrije vaart, ook op reeds bestaande kanalen.
In Holland was de turfproduktie geheel in handen van talloze onderling niet georganiseerde boeren, die er een bijverdienste aan hadden.
Het transport vond plaats over de van ouds bestaande talrijke watergangen, zodat hier niet van specifieke turfvaarten gesproken kan
worden. In de Gelderse Vallei kwamen maar enkele vaarten tot
stand, met Amersfoort en Rhenen als uitvoerhaven. In het Noorden
daarentegen ontstond een zeer uitgebreid net van turfvaarten. In de
jaren 1550-1670 werd daardoor 44.000 ha veengebied ontsloten en
nadien nog eens 26.000 ha (56). Deze grootschalige ontsluiting vond
plaats volgens een vooraf vastgesteld plan, waarbij de stad Groningen
een belangrijk aandeel had (57). De werkwijze in Oostfriesland was
van de Groningse afgeleid, al ontbrak het centrale gezag om er een
samenhangend geheel van te maken (58). We ervaren hier het Groningse systeem als een climax in de ontsluitingssystematiek.
De sluisjes in de Brabantse vaarten waren van een eenvoudig type,
met een enkelvoudige waterschutting. Wanneer een schip of konvooi
schepen zo'n "spui" paseerde, liep tevens het bovenliggende vaartvak
leeg in het volgende vak : de schepen namen als het ware hun eigen
vaarwater mee. De Groningse vaarten waren uitgerust met de bekende schutsluizen met een dubbel stel deuren. Wanneer en waar deze
innovatie in de turfvaarten werd ingevoerd zou nader onderzocht
moeten worden.
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Een voorbeeld van een uit Vlaanderen ontvangen en weer doorgegeven techniek is het slagturven. Bij het slagturven haalt men, staande
op de kant o f op een schuit, onder water het veen weg door middel
van een baggerbeugel. De kluit bagger wordt op een "legakker" of
"bank" geworpen. Daar wordt de bagger uitgespreid en door aantrappen of slaan ("slagveld") verdicht. Na het drogen wordt de laag turf
versneden tot hanteerbare blokken.
Vermoedelijk werd deze techniek al rond 1300 bij Waarschoot toegepast (59). Zeker is dat dit in 1465 in Etten het geval was (60). Wanneer even later de Hollanders turf komen brengen op de Antwerpse
turfmarkt, hebben zij mogelijk deze techniek overgenomen. Weldra
zou deze een grote vlucht nemen in het Hollandse binnenland, waar
de bodem zich veel me~r leende voor grootschalige slagturverij dan
in Brabant of Vlaanderen. Het slagturven zou er rond 1530 ingevoerd
zijn. In 1548 werd in Holland reeds 75 procent van de turf gebaggerd. Ook het varen in konvooien, dat in Brabant regel was op de
turfvaarten, werd al rond 1300 in Noord-Vlaanderen voorgeschreven
(61).

Niet altijd werd een techniek doorgegeven : in Vlaanderen werden
afgeveende gronden veelal ontgonnen voor land- of bosbouw (6 2). In
Brabant was dat maar op enkele plaatsen het geval. Veel vaker
waren de turfgravers helemaal niet gelnteresseerd in ontginning om
de eenvoudige reden dat zij alleen het veen e n niet ook de ondergrond gekocht of gepacht hadden. Van Schoonbeke richtte zich in de
Gelderse Vallei eveneens alleen op turfproduktie. Pas de "heren" van
Heerenveen lijken weer het idee opgevat te hebben dat hun onderneming belangrijk aan rendabiliteit zou winnen wanneer turfsteken en
ontginnen haast tot één activiteit zouden versmelten. Op die basis
zijn verder alle veenkoloniën van het Noorden ontwikkeld (63). Vorming van dalgronden om de landbouwkundige waarde van afgeveende
grond te verhogen, lijkt een innovatie die men eerst in het Noorden
invoerde. Sporen van dalgronden of dalgrondvorming werden in
Vlaanderen of Brabant niet gevonden. De middeleeuwse Vlaamse methode van ontginning na verwijdering van de veenlaag behe lsde juist
de verwerking van de onderste restveenlaag in de zandgrond en niet
die van de bovenlaag, zoals bij dalgronden gebruikelijk was (64).
De organisatievorm voor de turfproduktie in de grafelijke domeinmoeren, zoals die in Vlaanderen in de 14e-16e eeuw bestond (65),
vinden we elders niet terug. In westelijk Noordbrabant en de Noorderkempen verkochten of verpachtten de plaatselijke heren hun moeren; de hertog van Brabant had er geen moeren van enige betekenis.
In het Noorden kochten de compagnieën de venen en was er evenmin
sprake van rechtstreekse exploitatie van domaniale moeren. We stellen dus vast dat deze optie uit de Vlaamse exploitatiestruktuur elders niet overgenomen werd.
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De "compagnie" is een met de turfgraverij van na 1550 haast onlosma)<elijke organisatie. Het is de associatie van enkele, soms vele
beleggers en ondernemers die samen de turfwinning en latere exploitatie van de betrokken gronden en kanalen ter hand namen (66). De
wortels van de compangieën liggen in Brabant en Vlaanderen. Samenwerking tussen moerkopers uit het Brugse die gegoed waren te Zevenbergen kwam reeds in 1296 voor. Het bestaan van aandelen
blijkt reeds het jaar daarop, bij de koop van de Monnikenmoer te
Etten in 1297. Daarbij waren er 3 delen voor het St. Janshospitaal,
3 voor H. Geesthuis en 1 voor Paulus de Calkere, allen te Brugge.
Wanneer de Brabanders vanaf 1300 het initiatief overnemen, worden
heel wat moeren aan groepen kopers uitgegeven. Wat ons uit die
vroege tijd vrijwel ontbreekt zijn de gedetailleerde afspraken die
tussen die lieden gemaakt werden en die vanaf 1550 wel bewaard
bleven. We kennen slechts betrekkelijk uitvoerige voorwaarden van
de Vierendelen ten zuiden van Oudenbosch uit1301. De opzet van
de vroegste ( 13e eeuwse) compagnieën lijkt op die van sommige inpolderingen uit de zelfde periode. Enkele investeerders brengen het
benodigde kapitaal samen en krijgen als vergoeding eigendomsrechten
in verhouding van hun investering in het nieuw gewonnen gebied,
vaak vermeerderd met lage heerlijkheidsrechten (ambachten). Vaak
ontstond hieruit een waterschap waarvan de funktionarissen vergelijkbare namen en funkties hebben als de funktionarissen in de moeren
(67).
De turfproduktie was dus een technisch en organisatorisch ingewikkeld
proces, dat de aanwezigheid van een behoorlijke vakkundigheid veronderstelde. De kennis van het moerbedrijf werd in eerste instantie
in Vlaanderen opgebouwd en vervolgens elders verrijkt en - zoals we
zagen - soms ook verarmd. Daar de turfwinning noordelijker in de
Nederlanden hoofdzakelijk later was dan in Vlaanderen, is het denkbaar dat de aldus vermeerderde kennis in later tijd weer naar het
noorden geëxporteerd is.
Roosendaal ontwikkelde zich in de 16e eeuw tot een belangrijk produktie en kenniscentrum. Roosendaalse moerlieden werden om advies
gevraagd, zowel binnen de streek (68) als daarbuiten. Dit laatste
bleek uit de vondst in Veenendaal in de Gelderse Vallei van een
Roosendaalse keur op de turfvaarten (69). Kennelijk heeft men in de
moeren van Schoonbeke es. gebruik gemaakt van Roosendaalse "know
how" en zijn adviseurs uitgenodigd en reglementen gekopieerd.
De verschuiving van afzetgebieden was mede bepalend voor de snelheid van het opvolgingsproces. De grootschalige turfproduktie ontstond pas toen de steden in de 12e eeuw een markt voor turf gingen vormen. De benodigde investeringen in nieuwe turfgraverijen
werden gedaan vanuit de steden waar de turf geconsumeerd zou worden. Eerdere pogingen om in de Gelderse Vallei op grote schaal turf
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te produceren liepen op niets uit wegens politieke strubbelingen (70).
Kennelijk oversteeg het economische belang van de moeren nog niet
het politieke, mogelijk omdat Holland nog een onvoldoende afzetgebied was en de relatie met de wel bestaande grote markten van
Brabant en Vlaanderen ontbrak.
SAMENVATTING
Het begin van de grootschalige turfgraverij lag in Vlaanderen, waar
in de tweede helft van de 12e eeuw venen die niet te ver in het
veengebied lagen als eerste aan snee kwamen. Vaarten werden aangelegd om de turf te vervoeren en geleidelijk trok men dieper de
venen van Noordvlaanderen in. Hier moeten tal van technieken en
organisatievormen ontwiK:keld zijn. We kunnen deze streek daarom
als het kerngebied van de diffusie van de techniek van de grootschalige turfproduktie beschouwen.
Ongeveer een eeuw later richtten de investeerders in de turfwinning
hun aandacht verder. In het huidige Noord-Brabant, toen deels behorend tot het graafschap Holland en deels tot het hertogdom Brabant,
ontstond een reeks Vlaamse veenkolonieën, welke mede de ontwikkeling van deze streek gestimuleerd moeten hebben. Na 1300 kon daar
de turfproduktie met initiatief en kapitaal uit de streek zelf voortgezet worden. Inmiddeld had men er tal van Vlaamse technieken
overgenomen. Mogelijk werden er ook toe gevoegd, waarbij we denken aan de eerste sporen van compagnies-gewijze organisatie, kort
voor 1300. We konden zelfs de personen aanwijzen die deze diffusie
van technieken gedragen hebben.
Toen zowel de Vlaamse als deze jongere "Brabantse" moeren uitgeput begonnen te raken, verschenen de Hollanders op de Brabantse
turfmarkten. Daar leerden ze mogelijk de techniek van het slagturven kennen, welke ze vervolgens in hun eigen gewest op grote
schaal toepasten. Dat leverde veel goede turf op, maar het leidde
tevens tot ernstig landverlies. De turfhonger van Antwerpen was
daarmee nog niet verholpen : Gilbert van Schoonbeke maakte de
sprong naar de Gelderse Vallei, waar hij konkurrentie kreeg van
Utrechtse ondernemers. Technische en organisatorische kennis werd
uit Roosendaal (N. Brab.) in de Gelderse Vallei ge"fmporteerd.
Vanuit deze vallei werd al in het midden van de 16e eeuw de sprong
naar Friesland (Heerenveen) gemaakt.
Als de Hollandse Gouden Eeuw aanbreekt en de steden van Holland
een belangrijke turfmarkt worden, is in feite de weg naar het veen
van noordoostelijk Nederland al gebaand. In de eerste 4 decennia van
de 17e eeuw werd daarin heel veel ge'ï'nvesteerd, waarna de turfvoorziening van het westen gegarandeerd was. Door geleidelijke uitbreiding van de veenkoloniën, konden ze tot in de 19e eeuw in de
behoeften voorzien. In het Moorden kwamen weer nieuwe technieken
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tot ontwikkeling. Het belangrijkst was wellicht de nauwe koppeling
tussen het turfsteken en de agrarische ontginning. Hierdoor ontstonden in het Noorden, in plaats van onvruchtbare afgeturfde vlakten
die tot heide vervielen, uitgestrekte landbouwgebieden.
Op grond van wat ons thans bekend is, komen we tot de vo lgende
veronderstelling : de grootschalige turfproduktie, die gedurende zo
lange tijd (1150-1950) bestaan heeft in de Nederlanden, zich geleidelijk door het land verplaatste en steeds weer eigen verschijningsvormen had, was een samenhangend proces. Nieuwe winningsgebieden
kwamen als het ware voort uit oude en technieken werden doorgeven.
Sommige technieken raakten wellicht in vergetelheid maar er werden
ook weer nieuwe ontwikkeld. Zowel in geografische zin als wat de
bestreken periode betreft breiden we hiermee de reeds door Van
Schaik (71) gegeven schets van het diffusie-proces belangrijk uit.

NOTEN

I

I.
2.
3.
4.
5.
6.

I

J<

..

" ...·

....·--. 1.-"'

/

'

tf:

...'
. ·~. ""' .. ··.

7.

......

8.
9.
10.

,.. '......
- .......

.

... ..

"'

. -··:..

·.

11.

KAART I.
Indikatie van de diffusie van de grootschalige turfgraverij.
lndication of the diffusion of the large scale peatdigging.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
210

New Scientist, 7 mei 1987, 37 en 30 juli 1987, 36.
Derville, 1980.
Derville, 1980; Notebaert, 1972.
Notebaert, 1972.
Voor meer details : Van Schaik, 1969.
Van Schaik, 1969 en Stol, 1986 (l) beperken zich tot het huidige
Nederland. Voor een adequate behandeling van het diffusie-proces
is dat een te beperkt gebied, zoals wij aan de hand van in de
laatste jaren gepubliceerde gegevens willen laten zien.
Met Vlaanderen, Holland, Brabant enz. bedoelen wij in dit artikel
de middeleeuwse graafschappen en hertogdommen •
Verhuist, 1964, blz. 42, 78.
Gottschalk, 1984, blz. 546, 547 .
1166 uitgifte van nader te lokaliseren moeren aan abdijen Ter
Duinen en S!:.. Niklaas te Veurne •
Moer van Aardenburg, Moer van Oostburg, Moer van Gistel :
Augustijn & Thoen, 1987, blz. 106.
Bij Wachtebeke, Kalve : De Reu, 1960-61, blz. 42; bij Ertvelde,
Mendonk : Gottschalk, 1984, 37 -40; bij IJ zendijke en St. Kruis
Gottschalk, 1955, blz. 34.
De Reu, 1960-61; Augustijn, 1986; Augustijn & Thoen, 1987.
Van der Linden, 1955.
Tussen Halsteren en Wouw. 1263 mrt : Taxandria. Tijdschrift
voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde XLII ( 19 35)
49.
1263 sep 16 : Goetstouwers, 1956, nr. 43.
1272 mei 23 : De fremery, 1901, nr. 166 en 1274 feb
De
fremery, 1901, nr. 172.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

1337 mei 18 : Beze mer, 1897, nr. 43.
1272 dec 20 : Be zemer, 1897, nr. 1.
1267 jan : Ceru t ti, 1956, nr. 38.
Brekel mans, 1965.
1267 ja n : Ce rutti, 1956, nr. 38 e n 1267 feb 20 Van Lokeren,
1868, nr. 652.
1287 mei : Gysseling, 1977, nrs. 722, 723, 724.
1296 jul 1 : Gysseling, 1977, nr. 1509.
1306 jul 3 : OCMW - Brugge, ST J, eh. 311.
1290 sep 17 : Van den Bergh, 1873, nr. 740.
1297 apr 15 : Gysseling, 1977, nr. 1599.
OCMW-Brugge, STJ, rek. 31a (1308/9), 33a (1311), 39a (1318),
41a (1320).
Zie over deze moeren nog Leenders, 1979/80.
Spiekestraat, postkode NL 4735 SV en ST Zegge.
GABoZ, ARRI 597, ao 1359. "Neminge" van in-nemen, in bezit
nemen, hier meer speciaal : het kopen van een veenlaag.
Havexdonch, Avixdonc, was ca. 1300 de naam van een vierschaar
in het Land van Waas; thans Haasdonk. Van der Haegen & Van
Werveke, 1906, 16, regel 28.
1264 apr 9 : Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsahe geschiedenis en volkskunde XI ( 1904) 155.
1349 dec 30 : Erens, 1948-52, nr. 942.
De exacte oppervlakte veen in de 13e eeuwse uitgiften is niet
te bepalen. Daarom zijn voor de afzonderlijke uitgiften minimale
en maximale veenoppervlakten geschat, welke na sommatie deze
uitkomst geven.
Stroop, 1983.
1354 mei 9 : SMBR 1913; GABoz, ARRR 80 (2 charters).
1324 jan 6, Cerutti, 1956, nr. 119 en o.a. 1340 jul 24 : Erens,
1948-52, nr. 850.
zie over St. Pietersmannen : Kappelhof, 1977.
Van Ham, 1986.
Stroop, 1983.
De cijfers van De Zeeuw, 1978 zijn omgerekend naar hoeveelheden rauwe moer per tijdvak, zodat ze vergelijkbaar zijn met onze cijfers. Bij deze omrekening zijn De Zeeuw's cijfers voor de
dikte van het "rated" veen per regio aangehouden.
Regio's in tabel 1 :
Hoogveengebied van Groningen en oostelijk Drente
I
II Hoogveengebied van westelijk Drente, Friesland en Overijssel
III Laagveengebied van Holland en Utrecht
IV Laagveengebied van Friesland en Overijssel
V Laag- en hoogveengebied in het NW van de Kempen en het
aangrenzende deel van Holland
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43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.

VI Laag- en hoogveengebied van noorde li jk Vlaanderen.
De gegevens voor I t/m IV zijn ontleend aan De Zeeuw.
Augustijn, 1977.
Soly, 1977, 251; Diepenveen, 1950, 141.
Diepenveen, 1950.
GAD, geref. lidmatenregister, 1602; Nader zoekwerk leverde
geen oudere vermelding op. Deze turfmarkt heette voordien
neutraal "Pontenmarkt", naar de pontons waarop de turf aldaar
werd aangevoerd.
De Zeeuw, 1978, 25.
Soly, 1977, 251-256, noemt deze Moermans als enige van wie hij
geen achtergronden kent.
ARAG, NDH1018f20, F88, 1557, feb 19 : de heer van Elderen,
een turfmagnaat uit het Zundertse, klaagt hierover.
Hartgerink-Koomans, 1952.
Van Schaik, 1969, 156.
Van Schaik, 1969, 156.
Keuning, 1933.
Peyke, 1985, 5-6.
Gottschalk, 1955, 34. Deze vaart liep van Aardenburg naar het
oostzuidoosten en boog dan af naar Eeklo. Bij Aardenburg is
een gedeelte in verlande vorm in het terrein bewaard gebleven.
De Zeeuw, 1978, 10.
Keuning, 1933, 83.
Peyke, 1985, 15-16.
Gottschalk, 1984, 222.
Renes, 1983.
Gottschalk, 1984, 225-226.
Augustijn & Thoen, 1987.
Keuning, 1933, 59-61; 1979, 193.
Augustijn en Thoen, 198 7.
Gottschalk, 1984, 290ev, 350ev, enz.
Soly, 1977, 251-256; Hartgerink-Kooman, 1952; Keuning, 1933,
83.
1301 juni 24 : ASB eh 251; Leenders 1985, 60-62.
geval Dongen : ARAG, VTH 1643, achterzijde, ao 1517.
GAV, archief van het waterschap genaamd "Het heemraadschap
der Geldersche en Stichtsche Veenen", AV 495 : Keuren en ordonnatien gehouden bij de gemoerden in Roosendael. Met hartelijke dank aan drs. T. Sto l, die zo vriendelijk was ons dit document te wijzen.
De Bisschop Davidsg ift, 1473- 8 1, Van Schaik, 1969, 162; St ol,
1986(2), 227.
Van Schaik, 1969, 143-148.
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ARCHIEVEN WAARNAAR VERWEZEN WORDT

DIEPENVEEN W.j ., De vervening in Delfland en Schieland tot het
einde der zestiende eeuw. Leiden, 1950.

ARAG Algemeen Rijksarchief te Den Haag
NOH Nassau Domeinraad na 1581, inv. Hingman.
VTH Verzameling Topografische kaarten, inv. Hingman + verv.
volgen.
ASB
Archief abdij St. Bernaards aan de Schelde.
GABoZ Gemeentearchief Bergen op Zoom
ARRI Archief Raad- en Rekenkamer, inv. Van Ham, 1980b, inventarisnum mer
ARRR Archief Raad- en Rekenkamer, inv. Van Ham, 1980b, regestnummer
GAD
Gemeentearchief Delft
GAV
Gemeentearchief Veenendaal
OCMW Brugge archief van het OCMW te Brugge
ST J
archief van het St. J anshospitaal
eh : charter
rek : rekeningen
SMBR Archief van het groot Seminarie te Brugge
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