
DE ELZENMARKT 

In zijn arti'kel over het Maria-Magdalena-Conv~nt deelt de heer 
J. H; . .Carlier-mede, dat een deel der Turfmarkt te Gouda "Elsen
~arkt'' h~ett~. Er werd in vroeger tijden ve'el ~eer elzenhout ge
bruikt dan tegenwoordi'.g , Niet alleen ,deed het dienst als brand
hou, maar het werd ook gebruikt ·voor ,hekken, sc.hoeiingpalen, en 
zelfs bouwde men er schuurtjes van. Bovendien was het een der 
weinige houtsoorten, die in onze waterrijke omgeving gedijen 
wilde. 

In het jaar 1333 wordt vermeld: 
,.Dit sijn tsgraven renten uten Broeke te_ Mordrecht: 
Op sente Symon ende Juden dach (28 October) ... wort vercoft · 

een stucke houts, hiet 't Elstbroek ... Des is ghemeten vierdalve 
morghen een half hont ende cochte Daniël Coppaerdas, elk 
morghen om 28 st. 1) ". 

In 's ,graven bosch te Moordrecht, dat vakkundi,g geëxploiteerd 
werd, zooals uit de verschillende rekeningen blijkt, was dus een 
oppervlakte van ruim 3 Hektaren bekend als het Elsboek. . . 

Graaf Willem VI gaf . in 1409 voorschriften voor de turf-
graverij 2). 

Daarin wordt o.m. gezegd: 
,,dat een igelyck, die een ,hondt landts delft off meer, weder een 

hon<lt landt min of meer binnen jaers miet eist bepoten sal." 
En in 1540 wordt 'bevolen: 3) 
In de weer, waar hij ( de vervener) delft, moet de grootste helft 

na 2 of . 3 jaar tot bruikbaar land ·gemaakt ,worden... of met 
16 elzen · per roe . bepoot worden. _ . Zij moeten op 2 ½ voet of 
78.5 cè~tim~ter afstaQd . gez~t worden. · 

·De Informacie ~an 1514 vermeldt 4) 
"Ende die van Nyeuweveen (onder Haag-ambacht) hebben 

omtrent 25 huysen, die wat ge-meerdert zijn in 10 jaeren, maar het 
zijn huysen van cleynder waerden, van elsenhout upgeworpen. 

De heer Blok vestigde mijn aandacht op het gebruik van dit 
hout bij het maken van een kademuur om den tuin van het 
Mauritshuis in den Haag. 
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In het bestek }~est men ... · ende sal in . yder roede 33 Els'e paelen 
worden geheyt van 5, 6 en 7 duym swaer 5). 

Het is dus begrijpelijk, dat in het oude Gouda een plaatsje 
voor het veel gebruikte elzenhout werd ingeruimd op de kade der 
Turf markt. 

P. VAN BALEN 
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