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In het woudrijke Holland der vroege Middeleeuwen gebruikte
men, zooals van zelf spreekt, uitsluitend hout als brandstof.
Toen echter de bevolking begon toe te nemen en allerwegen het
bosch verdween tengevolge van de talrijke ontginningen, moest
men naar een brandstof omzien, die als aanvulling o'p het hout
gebruikt kon worden. Die vond men in het veen, ·w aarvan iedere
boer wist, dat het brandbaar was. Dat veen bedekte het grootste
deel van Holland en het Nedersticht. Alleen langs de rivieren
was het met klei bedekt.
In de 13e eeuw, misschien ook vroeger, werd algemeen naast
brandhout turf gestookt.
·
De bewoners der hoeven hadden oudtijds het recht turf te
steken op het gemeene land van hun ambacht. Zij mochten dit
overal doen, doch niet verder dan tot de grens van hun ambacht.
Ook was het hun verboden verder te gaan delven dan ter halverafstand van het bezit der buren. De boer had niet alleen het recht
turf te steken voor eigen gebruik, hij ~ocht ook binnen zijn
land gedolven turf verkoopen. Had hij zelf geen lust een flinke
hoeveelheid turf voor den verkoop te steken, dan kon hij zijn
recht ook aan een ander overdoen. De kooper kwam dan met
· zijn knechts de turf zelf steken, drogen en vervoeren. Deze
brandstof heette oorspronkelijk dagveldsturf, omdat de kooper
slechts één dag mocht delven. Langzamerhand werd aan deze
laatste voorwaarde niet meer de hand gehouden; doch d e naam
bleef. Somtijds schonk een heer het recht om turf te delven aan
de bewoners van een klooster, of aan eenige mannen, die van
het turfsteken en den handel in deze brandstof hun beroep
maakten.
Heer Dirck van V oorne schonk in 12 20 aan den abt van het
" waar desgewenscht
klooster Ter Does bij Brugge landerijen,
"gemoerd", d.i. turf ten behoeve van zoutwinning, gegraven
kon worden. Het zouthoudende veen moest daartoe van onder
de kleilaag weggedolven worden. De turf werd dan verbrand
en in de asch bleef het zout over.
,,De Nieuwe Fragmenten van de Dordtsche Rekeningen"
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door J. L. van Dalen, in Bijdragen en Mededeelingen van het
Historisch Genootschap (deel 24 blz . .2ll~I4) vermelden:
"van torve te draghen en hout" (A0 1.285~86). In 13.20 gaf
de graaf van Holland aan de abdis en het convent van Loosduinen "een sticke veens, leghend .... , omme hare barninghe
daer uyt te delven".
Vast staat dat in de 14e eeuw het gebruik van turf als brandstof algemeen ingang had gevonden, ook te Gouda. In deze
stad had zich een belangrijke industrie gevestigd: het bierbrouwen. De brouwers vonden hier bevaarbare rivieren, waardoor
de grondstoffen gemakkelijk aangevoerd en het bier verzonden
kon w~rden, zuiver water, voor goed bier onontbeerlijk, en dan
nog een schier onuitputtelijke hoeveelheid brandstof. Ten w esten
van de Gouwe lagen uitgestrekte v enen. De dorpen droegen
dan ook vaak namen, die op de aanwezigheid van veen of moer
duidden.
Moordrecht · heette vroeger Moerdrecht. Noordelijker b evond
zich Moerkapelle. Dicht daarbij lagen de ,;\Vilde Venen" en
en ten noorden daarvan Hoogeveen; beide grensden aan Waddingsveen. Slechts langs de Gouwe en te Zevenhuizen was het
veen ontgonnen tot bouw land; overigens was het wildernis . Het
noordelijk deel der Wilde Venen heet nog op de kaart van 1610
,,'s Graven Wildert". Het veen lag veel hooger dan thans het
geval is en de wateren de Gouwe en d e Rotte "stroomden"
langzaam naar het zuiden. De bovenste lagen van · de bodem
bevonden zich boven het grondwater. Men kon hier dan ook
spr eken van hoogveen. Als men de plantengroei en de laag teelaarde of humus verwijderde, kon men d e turven zóó uitsteken.
Na droging waren zij voor brandstof geschikt. D e ze turven
werden aangeduid met de naam "spetelink" d.i. uitgespitte turf.
Zij is te vergelijken met de z.g. Friesche turf uit het noordoosten van ons land. Zij br andde gemakkelijk en gaf ,een flink
vuur, juist wat de brouwers, de pottenbakkers en de steenbakkers
noodig hebben.
In plaats v an de kleine veenbazen, die eenige dagvelden turf
bij den boer kwamen steken, traden langzamerhand kapitaalkrachtige personen op, die gezamenlijk een groote uitgestrektheid
land gingen vervenen.
In 13,,p gaf graaf Willem aan Hanne Coenecoop _en zijn · gezellen, poorters van Gouda, verlof om 35 morgen veenland te
vervenen. Daarenboven kochten twee particulieren hun v een-
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land aan deze vennooten. Al dit land was gelegen in Coenecoop,
het zuidwesten van het ambachtWaddingsveen. Voor dit octrooi
moesten zij den graaf betalen: 1 2 denieren H oll. per morgen en
per jaar. Buitendien van een hondt spetelings (waarschijnlijk
100-tal (elk van 200 turven) 6 denieren en voor corte of z,varte
turf 12 denieren. Deze soort turf bevond zich in den bodem onder
de speteling. Verbouwde men een gewas op het afgegraven
land, dan eischte de graaf daar zijn tiend va,n. De verveners
mochten gebruik maken van de land- en ,vaten.vegen, doch de
polderlasten moesten zij voor hun gansche veenland betalen.
In 1386 gafWillem van Egmond verlof aan eenige Gouwenaars
tot het delven van turf in zijn ('ambacht Zevenhuizen. Opvallend is het volgende in dit con{ract: ,,De stad Gouda waarborgt de betaling van de morgengelden (polderlasten) die door
haar vervenende inwoners verschuldigd zijn. Aanzegging tot
betaling dier gelden zal in de parochiekerk der stad afgekondigd
worden." De stad stelde zich hier garant voor de betaling. Dit
bewijst, dat de veenderij te Gouda werd beschouwd als een
stadszaak. De stad werd in die dagen feitelijk door de bierbrouwers geregeerd, want dat waren de rijkste en daardoor
aanzienlijkste burgers. En juist deze nijveren hadden behoefte
aan een massa turf. Een oppervlakte van ruim 100 morgen,
waar hier sprake van is, kan heel wat vrachten turf opleveren.
Het moet een groote onderneming gewees.t zijn, wellicht door de
bewoners gefinancierd.
Reeds in de 14e eeuw waren de graaf van Holland en het
bestuur van Rijnland bevreesd, dat het turfdelven tot schade
van Holland zou kunnen strekken. Er werden daarom drie voorschriften uitgevaardigd. Ten eerste was de vergraving van
vruchtdragend teelland verboden. Ten tweede mochten per
morgen land slechts enkele dagvelden turf per jaar gestoken
worden. Ten derde mocht de turf niet buiten het graafschap
vervoerd worden. Zoo scherpte graafWillem van Holland de
poorters van Leiden, Gouda en andere steden in, dat zij zich
0
nauwkeurig aan deze regels te houden hadden (A 1357).
In 1390 hadden de Gouwenaars een "misdaad" begaan in de
turfdelverij. Zij kwamen n.l. ,,gewapenderhand" en hadden met
geweld weggevoerd al zulk goed, ,,als daer door onzen schout
en gerecht met v~nnis ghewijst, ghepant ende gheëyghent was".
Waarom zij hun goed, waarschijnlijk een groote partij turf, ont.:
eigend zagen, meldt de historie niet. Doch de graaf kon dat

De man link,1 Jlaat op een plank, die een (niet zichtbaar) vlot met het
lanJ verbinJl. Hij ba_qgerl "Jlik" met een "trekbeugel". De man recbt<1
vermengt het in Je bak ge<1lortte <1lik. met water. Hij gebruikt daarbij
een , ,mengklauw".

Het <1lik wordt opgemeten. D e man link,1 beeft in Je band een roelat
en rie{je,1 om Je _9emeten ajotanden af te zetten. De man recblo id Je
vervenerpalroon of "veenbaad''. Op Je achtergrond <1laat zijn rijtuig le
wachten.

eigengereid optreden der Gouwenaars niet gedogen l Eigenlijk
hadden de misdadigers "lijf ende goed teghens ons verbeurt",
meende de graaf.
Gelukkig schonk hij hun het leven en liet ze hun goederen
behouden. De stad moest hem 5000 Dordtsche guldens betalen,
en voor zijn zoon, den graaf van Oostervant, verlangde hij er
nog 500. Na deze boeten betaald te hebben, kreeg Gouda kwijtschelding van alle tekortkomingen, maar wat een poorter persoonlijk misdaan mocht hebben, dat zou op hem verhaald worden.
Hier treedt weder het stadsbestuur officieel op om de boete
der turfdelvers te betalen.
In 1405, toen graaf Willem van Oostervant graaf Willem VI
van Holland was geworden, schreef deze heel vriendelijk en
inschikkelijk aan "onser ghetrouwen steede van der Goude:
Alle poorters mogen "horen moer ende veen vrij delven, zonder
daerin van yemant ghehindert te zullen worden".
De betrokken ambachtsheeren behielden ook na de vervening
hun tiendrecht op het graan, dat zeker niet meer uitgezaaid zou
worden.
Deze grafelijke "vriendelijkheid" was te danken aan het feit,
dat de stad alle bedragen, die de graaf hun_ schuldig was, had
kwijtgescholden!
· In 1416 maakte het stadsbestuur van der Goude end~ gemeene
poorters een verdrag met Hendrik van Naaldwijk over het
delven van turf in zijn ambacht van Groenswaert en in zijn
Thienden van Polyen, beide gelegen in Noord-Waddingsveen.
Voor een last turven moesten zij drie comans-groot geven, te
betalen op Waddingsveensche kermisse, dat is op 29 Juni. Zoo
breidden de Goudsche ondernemers het terrein hunner werkzaamheid steeds verder. uit.
Waar land in water veranderde, deden zich ongekende moeilijkheden voor. De polderlasten moesten ook betaald worden van
de ontstane plassen. Hoewel .deze voorwaarde uitdrukkelijk be~
dongen werd in de overeenkomsten tot vervening, werd zij niet
altijd nagekomen. Zoo ging het ook met de "bede", een grafelijke belasting. Want, waren de plassen eenmaal uitgeveend,
dan was de vennootschap d~r delvers ontbonden en was niemand
meer aansprakelijk.
In de 15e eeuw werd men beducht voor de gevolgen der steeds
toenemende vervening. Men vreesde voor doorbraken. Daarom
was het ten strengste verboden de kaden der polders of de land-
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scheidingen tusschen Rijnland, Delfland en Schieland te na te
komen bij het vervenen. Zoo werd een zekere Aelwin Henricksz,
poorter van Gouda, die een kade doorgegraven had in Waddingsveen, streng gestraft.
In 1409 beval graaf Willem VI, dat degene, die een hondt
(honderd vierkante roeden) of meer dolf, ook een even groote
oppervlakte binnen het jaar met elzen moest bepoten. Aldus
kweekte men nieuwe brandstof. Ook werd voorgeschreven, dat
de delvers voor elke morgen land, die zij "vernietigden", een
andere morgen moesten vruchtbaar maken.
Langzamerhand verdween het veen dichtbij de oppervlakte.
Toen begon men dieper dan één . meter te graven. Om de ontstane "dobbe" of put voor overstrooming te vrijwaren, legde
men er een kade · omheen. Het grondwater werd weggeschept.
Waarschijnlijk paste men deze bewerking ook toe voor grootere
oppervl?-kten. Wilde men het veen op diepere plaatsen weghalen, dan moest men gaan baggeren. De opgehaalde veenmodder werd over het land uitgespreid om te drogen. Na een paar
dagen kwamen de veenmeiden of veem-v ijven. Met plankjes
onder de klompen begonnen zij turf te trappen, ,,zijdelings gaande".
Daarna had met de veenspade of "graaf" het "riemen" plaats.
Ter breedte van een turf werd de modder in de lengte van het
veld afgestoken. Na het drogen volgde het afsteken in de br-eedte.
Aldus werd de geheele ineengetrapte baggermassa in vierkantjes
verdeeld, want de turven kwamen op hun kop te staan, met
een der kleine eindvlakken boven. Daarna werd de turf geraapt
en luchtig opgestapeld om te drogen. Van tijd tot tijd werden
· zij gekeerd. Regende het, dan legde men er rietmatten over.
Tenslotte stapelde men de droge turf onder riet op tot een groote
hoop. 's Winters bewaarde men ze in schuren.
Door het baggeren, vroeger "slagturven" genoemd, ontstonden plassen en meren van 2 à 3 meter diep. Die leverden voo~tdurend gevaar op voor de oevers, die gemakkelijk vernield werden door de sterke golfslag. Waarschijnlijk bestonden er al
heel wat van deze plassen tegen het einde der 15e eem,v , waar
het land verveend was.
De Enqueste van 1494 vermeldt dan ook steeds dezelfde
klacht van de dorpen ten westen der Gouwé, o.a. Moordrecht,
Capelle, Kralingen, enz .. . ..
De autoriteiten van Zevenhuizen zeggen, ,,dat zij in heur
ambacht ende dorp hebben 3060 mergen landts, ende dat zij wel

De turf wordt gekeerd (,,Joorge<JLagen"), waarbij Je nalle
lurven boven en Je droge er onder · worden f;epLaa {<Jt. Op Je
achter_9rond enige "turf<Jteupeli'.

Hel op "<JteupeL" z etten van Je turf.
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wouden, dat iemandt · de 2000 mergen, (die al verdolven ende te
neyte gegaen zijn) mitten laste van de onderhoudenisse van den
dijck _(langs de Nieuwe Maas) van Cralyngen ende ander annemer wilde, ende zij hemluyden toegeven zouden mogen 1000
R.gld."
Te Waddingsveen zeggen de plaatselijke autoriteiten o.a., dat
zij . geen geld hebben opgenomen op hun dorp, ,,overmidts dat
zij geen gelooff en hebben ende nochtertijt en hadden". Dit alles
grootendeels tengevolge van het verdelven hunner landerijen.
In 1514 bericht de Informacie, dat in deze zelfde plaats bijna
de helft verdolven land is. Dat verdolven lant dat leyt ~oir 't ongeit (belastingen) ende es niet (s)waert in huyre noch in coope .
Het is te brijpen, dat de regeering herhaaldelijk placcaten
uitvaardigde tegen het slagt:urven.
De vervener moest cautie stellen of zijn goederen verbinden
voor het betalen van tienden, polderlasten en verdere ongelden.
De dijkgraaf en de hoogheemraden van Rijnland en die van
Schieland zouden toezicht houden op het vervenen. Als iemand
een weer (dat is een stuk) land bezat, mocht hij slechts het
kleinste deel verdelven, doch het grootste moest hij tot bruikbaar land maken of met elshout bepoten.
Door gebrek aan de noodige controle hielpen alle maatregelen
weinig en het toezicht van Rijn- en S chieland bleek zeer onvoldoende. Er bestond ook geen kadaster en- er waren geen kada. strale kaarten, waarop ieder perceel land zijn eigen letter en
cijfer heeft. Toch werden er wel pogingen in die richting gedaan,
al betrof dat geen vervening. Er bestaat b.v. in het Stedelijk
Museum te Gouda een kaart van het Land van Stein, waar
alle perceelen van een cijfer voorzien zijn. Doch van de veenlanden bestonden dergelijke kaarten niet. Het was daardoor
ondoenlijk na te gaan, hoeveel en welke perceelen men verveend
had. D e autoriteiten w aren blijkbaar met den toestand verlegen
en wenschten niet, dat het publiek zou weten, hoe erg het wel
met de ver veningen gesteld ·was. De kaart van Rijnland door
Floris Balthasarsz. v. Berckenrode, vervaardigd tusschen 1610
en 1615, en die van Schieland vertoonen bijna geen veenplassen.
Slechts de vervening ten w esten der Bakwetering van NoordW addingsveen op de grens van Hoogeveen is aangeduid als plas.
Schieland vertoont alleen het Wollefoppe- of IJselmeer, dat
waarschijnlijk geen veenplas was. Daar staat tegenover de
geloofwaardige getuigenis van de autoriteiten van Zuid-Wad-

dingsveen van 1514, dat bijna de helft van het land verdolven
wasl
Als deze toestand bestond in 1514, hoe zal het dan vvel met
de uitgeveende plassen een eeuw later geweest zijn!
In het midden der 17e eeuw begon het stadsbestuur van Gouda
zich ook ongerust te maken over de steeds toenemende" vervening in de omgeving. Vooral in Moordrecht breidde de watervlakte zich sterk uit in de richting van de Gouwe, waar een
kadedoorbraak niet fot de onmogelijkheden behoorde. Ook ten
noorden der stad, in het ambacht Sluipwijk, schijnt men in die
tijd met vervenen te zijn begonnen. De magistra at van Gouda
wendde zich daarom tot de Staten van Holland en verkreeg
octrooi de 2osten Januari 1653 behelzende het verbod om binnen
<ie 800 Rijnlandsche roeden (± 3 kilometer) rondom de stad te
vervenen.
Een kaart in het Stedelijk Museum te Gouda vertoont een
cirkel om de stad, doch deze heeft een straal van 900 roeden
(.3.384 km) van de wallen der stad uit gemeten. Deze kaart werd
vervaardigd door Gerret Dircksz, ,,gheswoore Landmeter, bij
<len Hoove van Holland geadmitteerd, resideerende ter Gouda,
zich noemende Landmeter van der Gouw''.
De cirkel snijdt o.a. het ·dorp Sluipwijk en Moordrecht. Merkwaardig is deze kaart v ooral om de oude namen. Zoo heet de
Platteweg b .v . ook Groenlanhvech. De Vrijehoef draagt de
naam "De hoeff'' met bijvoeging: de hoffstede van Mr. Adriaan •
Cool.
Aan de Gouwe, iets dichter bij Gouda dan de tegenwoorduge
R.K. kerk te W addingsveen, staat aan de oostzijde: ,, Huys de
grote horn''. Aan de weg de Oude Gouwe een hennipmaal
(molen) van P. Dirksz de Wit, enz.
Omstreeks het midden v an de 17e eeuw sch een de voorraad
speteling, de licht brandbare turf voor de steenovens langs d e
IJsel en voor de pottenbakkerijen te Gouda, waar de pijpmakers
hun product lieten bakken, uitgeput te r a ken in het gebied ten
,,;resten van de Gouwe. Baggerturf w as er nog in overvloed,
<loch om speteling te krijgen, schijnt men toen reeds met turfsteken begonnen te zijn ten oosten van de Gouwe. De inundatie
om de Fransche legers t e stuiten, die in 1672 va n Woerden uit
den Haag poogden te bereiken, maakte het arme land nog slechter
dan h et reeds uit zich zelf w as. Toen d e polders w eer droog
waren, was de grasgroe i verdwenen. Dit minderw aardige land
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zou belangrijke sommen afwerpen, · indien men het verveende.
De eerste maal wordt van vervening te Sluipvvijk gerept in
1672. Hiermede is volstrekt niet bewezen, dat men in dit jaar met
turven begonnen was. Blijkbaar vond men hier slechts weinig
speteling, wat te verklaren is door inklinking van den bodem
(d.i. in elkaar zakken of lager worden door onttrekking van
water). Betrekkelijk kort na 1672, en wel in 1699, wordt van
z.g. Friesche turf gewag gemaakt, die uit het noordoosten van
ons land naar Gouda gevoerd werd, waar de turfschepen een
ligplaats vonden in de singelgracht, die voortaan de Turfsingel
genoemd zou worden.
In het ambacht Sluipwijk werden eerst de blokken Sluipwijk
en Ravensberg verveend, die naast elkanç:ler lagen buiten de
cirkel, die Gouda moest beschermen. Waarschijnlijk werden na
1795, toen de rechten der stad in de omgeving geannuleerd
waren, de overige blokken verveend. Tot in onze dagen toe komen
er schuitjes met turf naar Gouda uit Sluipwijk en Reeuwijk
('s-Gravenbroek). Men liet van de landerijen, smalle, lange
strook.en onverveend liggen, de z.g. legakkers, waar de veenmodder werd uitgestort en tot turf verwerkt. Deze reepen -land
braken ook de golfslag, waardoor de oevers behouden bleven,
waarbij de bescherming daarvan door steenglooiingen en het
planten van riet niet verzuimd mocht worden.
Bovendien moest de vervener langs wegen en kaden stukken
land onverveend laten, de z.g. damhoofden of kleunen. Doch
ook deze brokkelden op den duur af door golfslag. Men vergelijke hiervoor de kaartjes van Elfhoeven.
Overal in het ambacht Sluipwijk vond men een vrije plasvervening. · Ieder deed met zijn eigen land, wat hij wilde. In
Rijnland was iedere vervener verplicht te zorgen voor een fonds,
waaruit het leggen van een ringdijk rond de vervening en later
het droogmaken der plassen betaald werd. In Reeuwijk en
Sluipwijk golden deze verordeningen niet.
Er ontstonden ten oosten van de Gouwe nog eenige verveningen, waarvan de turf meest te Gouda verkocht werd.
In 1734 gaf het bestuur van Rijnland consent aan schout en
schepenen van de polder de Tempel tot vervening van ruim
250 ha land. Na insteking volgde verslagturving, bedijking en
eindelijk droogmaking, die voltooid werd na het inwerkingstellen van een stoomgemaal.
In de langgerekte polder Middelburg begon de vervening in
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1802, doch het duurde tot 1868 eer de droogmaking van de
veenplas voltooid was.
Eindelijk volgde de . polder Broekvelden en V ettenbroek,
waar in 1870 nog geturfd werd.
De kleinste vervening treft men ten westen· van de Gouwe
aan, vlak bij de splitsing van de spoorlijnen naar Rotterdam,
den Haag en Boskoop. Het is die van ,,'t W eegje", waarvoor
in 1892 consent gegeven was. Er ,verd een veenderijfonds gevormd om later het leggen van een ringdijk en de droogmaking
te bekostigen. Dit fonds is thans nog in beheer bij Schieland,
want de plasveenderij is nimmer voltooid. Uit de voorbijsnellende
trein kan me~ thans nog de ingestoken~ maar niet geheel verveende landen, zien. Dit is de laatste vervening in de omgeving
van Gouda. Vlak er bij ligt de ringdijk van de Zuidplas, op de
plaats, waar in de 14e eeuw de Gouwenaars hun eerste turf
uitspitten. In 1839 was deze geweldige plas drooggemalen en
werd de grond in perceelen verkocht. Na ruim een eeuw is het
een der vruchtbaarste droogmakerijen gebleken. Eerst land,
toen water en thans weder land, een wonderlijke gang van
zaken.

DE TURF IN DE STAD.
De turfscheepjes: ,,bokken, ponten, aelmans en damloopers"
voeren naar de stad langs de Gouwe, welk water zij bereikten
door een der drie schutsluisjes te W addingsveen. Andere voeren
binnendoor en bereikten door het Moordrechtsche (of Moordsche) Verlaat de Turfsingel. Later kwamen de schuitjes met
. turf uit de veenderijen langs Breevaart en Karnemelksloot naar
de singelgrachten van Gouda. Zij vonden hun verplichte ligplaats
in het water van de Turfmarkt, vroeger genoemd Hontscopersgraft. Na de verkoop der-turf "sullen si scieten deer die V uylstegebrugge of op die nuwe haven", heet .het in het Eerste Keurboek der stad, dat op het laatst der 15de eeuw geschreven werd.
De ledige turfschuitjes moesten dus plaats maken voor de nog
te lossen scheepjes.
In 1566 bleek de Turfmarkt te klein v oor de groote turfaanvoer. De ordonnantie zegt: ,,daerom mede te leggen (n.l. de turfschuiten) upten raem".
De inwoners der stad kwamen meest in Augustus en Septem-
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ber. om hun turf voor den winter aan te schaffen. Dan begon
de verkoop van uit de schuiten.Was de koop met den turfschipper
gesloten, dan kwamen de beéedigde turftelsters, later turftonsters
genoemd, (zie 4de V erz. blz. 75), en gingen aan het werk. Het
tellen werd n.l. vervangen door de verkoop per ton, waardoor
de arbeid vlugger van de hand ging. Deze vrouwen moesten de
gevulde turftonneri hveemaal stooten op de plecht of de bodem
van het vaartuig, zoodat de tonnen werkelijk geheel gevuld waren.
Dë ·kooper en de turfschipper kozen elk een turftonster "die
t scrift bewaeren sel". Dat schrift bestond uit één streepje per
ton, vereenigd tot een hekje voor 5 ton T'fl.l.. Dit betrof betrekkelijk kleine hoeveelheden.Werd de turf in het groot, per
last, verkocht, dan werd dit lastgoed getaxeerd door· twee beeèdigde mannen (turfmeters). De turfdragers brachten de huisbrand per zak naar het opgegeven adres.
Ook waren er loermans (leurders), die kleine hoeveelheden
turf langs de huizen verkochten. Geen telling of tonning was
nodig voor dagveldturf 'van over Rijn, die men bij den hoep
(hoop) kcicht, alsmede, ,, vincken". Waarschijnlijk lijkt het mij, dat
men hier met onregelmatige stukken turf te doen had, de een
veel grooter dan de ander.
De brandstof lag eindelijk netjes opgestapeld in de schuur of
op zolder. Dat werk kon ook door een turftonster verricht worden:, die de naam "platser" en "stuwster" droeg .
. Eindelijk belandde de turf in turfkist en turfbak. In de huizen
van de meer welgestelden waren turfzolders met stortkokers,
·w aardoor de turf in de kisten naast de haard terechtkwam, o .a.
Oosthaven 69. Dan vlamde een vroolijk vuurtje onder de open
schoorsteen. Later kwam de asch in de aschpot terecht. De
aschman haalde de asch op en vervoerde ze naar de aschstaal.
In de aschschuur op de Vest, het gebouw met zijn zware muren
rustte de geelwitte stof en wachtte op den boer, die haar zou
uitstrooien over zijn land, teneinde dat vruchtbaar te maken.
Zoo keerde het overschot van de turf naar de natuur terug.

De eerste zes bij dit artikel geplaatste afbeeldingen zijn reproducties van aquarellen uit het begin der 19de eeuw, in Goudsch
particulier bezit.
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