
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Het verveningsbedrijf in de Vechtstreek Het landschap in de Vechtstreek is in de loop der eeuwen vooral door menselijkeactiviteiten tot stand gekomen. Tot het begin van de Middeleeuwen was de Vechteen vrij-stromende rivier met aan beide zijden uitgestrekte venen, naar het oostenbegrensd door de hoge zandgronden van het Gooi en de Utrechtse heuvelrug. Hetgebied aan de westkant maakte deel uit van het grote Utrechts-Hollandse veenen riviergebied. De streek was heel lang ontoegankelijk voor ontginning op grote schaal. Het incultuurbrengen vond plaats vanuit de bewoningskernen op de hogere stroomrug-gronden langs de rivier, en vanaf de oostelijke hoge zandgronden.Aanleiding vormde een toenemende bevolking en de behoefte aan grond voorlandbouw en veeteelt. Vooral de aanwezigheid van voldoende energiebronnenmaakte dit gebied aantrekkelijk. Vandaar

dat de overheden, hier vooral het bisdomUtrecht, steun verleenden bij het vormen van kleinere bestuurseenheden.In het vorige artikel is reeds uiteengezet dat de aanwezigheid van de hoge venenbelangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de Vechtstreek. Dat dit tot hetontstaan van het nu zo aantrekkelijke landschap heeft bijgedragen is vrij langonbekend gebleven. Hoogveen en laagveen, onderscheid Volgens tegenwoordige opvattingen is laagveen in water ontstaan: ondiepe plassen,dichtgegroeid met waterplanten waarvan de resten laagveen genoemd kunnenworden. Hoogveen daarentegen is op land ontstaan, ook op dichtgegroeide &quot;ver-lande&quot; plassen. Dit hoogveen kwam hier veel voor en bood al heel vroeg eenenergiebron, zoals reeds de Romeinen vermeldden. Heel lang is aan schoolkinderen verteld dat in het westen van ons land alleensprake was van laagveen. De verveners wisten echter wel beter. Afgezien

vanwaterplanten troffen zij in het veen heel andere gewassen aan zoals hei, wollegras,berkjes, elzen, biezen, enz. ook in het veen dat men meters diep onder de opper-vlakte weghaalde. Hun verklaring hiervoor was dat door het overspoelen doorgrote watervloeden en door &quot;boomstortingen&quot; alles op den duur onder de opper-vlakte was verdwenen. Dat het waterpeil geleidelijk is gestegen door het afsmeltenvan het ijs uit de laatste ijstijd en de daling van de bodem ontging de verveners.Pas in de twintiger jaren van deze eeuw is duidelijk geworden dat het grootstedeel van de Hollandse en Utrechtse venen niet uit laagveen maar uit hoogveenbestond. 31



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Droge vervening Overal is de exploitatie van de hoge venen begonnen om te voldoen aan dedagelijkse behoefte aan brandstof. In oude acten wordt gesproken over het &quot;steken,delven en graven&quot; in de venen. Zo ook in de Vechtstreek. Het oudste berichthierover ziet men in een acte van Karel Martel, daterende uit 722 waarin gesprokenwordt over een gebied &quot;Gravingen&quot; bij Maarssen. Blijkbaar is hier al vroeg opvrij grote schaal veen gedolven met de bedoeling er turf van te maken. Met de stad Utrecht zo nabij groeide uiteraard de behoefte aan brandstof. In hetnoordelijke gedeelte van de Vechtstreek was de toestand min of meer vergelijkbaarmet die in het oosten van ons land. Op vele plaatsen werd daar turf gestoken vooreigen behoefte met als gevolg het ontstaan van kleine putten, dikwijls tot op hetgrondwater, waaruit het veen werd gedolven. Dit deed

men ook in het Gooi en aan de randen van dat gebied. De manier waaropdit gebeurde wordt door de historicus Lambertus Hortensius in 1539 als volgtbeschreven: &quot;De eerste turf, boven afgestoken, bestond uit zode in maniere vanturven. De tweede soort, van geene waarde, heette vullinghe, met grote stukkengeworpen in de uitgedolven putten om die te vullen. Dan volgde witte turf, bij de brouwers veel gebruikt. De derde specie is geheetenLeije, was harder en zwarter; daaronder de goede en zwarte turf, die te Utrechtgold 30 of 60 stuivers de schouw&quot;. In dit randgebied van het Gooi is op deze manier het Munniksveen onder Korten-hoef ontstaan. Hetzelfde geldt voor de uitgebreide Kerkelanden ten zuiden enwesten van Hilversum. De laatste staan ook bekend onder de naam &quot;Vullinghlan-den&quot;, omdat ze na &quot;gevuld&quot; te zijn geschikt waren om te gebruiken als bouw- ofweiland. Vanaf de vroege Middeleeuwen

werden vanuit de Vecht vaarten en weteringengegraven terwille van het ontwateren van de venen en het vervoer van de turfnaar de Vecht. De merkwaardige verkaveling van de Vechtdorpen herinnert daarnog aan. Ook de ontsluiting van het Loosdrechtse hoogveengebied vond op dezewijze plaats. Als richtlijn voor de verkaveling werd de Drecht, de natuurlijkeafwatering van het veen aangehouden. Het veen werd steeds belangrijker als energiebron voor de bevolking; hoe desituatie was is op te maken uit de talrijke geschillen over de grenzen die daaraanvanaf de 13de eeuw werden gesteld. Voor die tijd waren de hoogvenen ontgonnenzonder enige beperking - het waren &quot;wilde irreguliere&quot; verveningen waarvan slechtelandbouwgronden als rest achterbleven. Vanaf de 13de eeuw echter kwam hierinverandering door het besef dat op deze wijze het hele land te gronde zou gaan.De oudste buur-ordonnantie op het gebied van de

vervening in Loosdrecht dateertvan 1465, en er zouden nog vele volgen. Alleen al in dit dorp zijn tot 1614 96ordonnanties over het turfgraven en trekken van turf verschenen. Tot ca. 1500 iser nog alleen sprake van turf delven, - graven of - steken. 32



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Over veenbaggeren, slagturven of moeren wordt dan nog nergens gesproken; dez.g. natte vervening was toen nog niet op gang gekomen. De behoefte aan brandstof nam steeds toe door de zich in die periode ontwikke-lende nijverheden met als gevolg dat men zich zorgen begon te maken en eenenergie-crisis vreesde. Het is interessant uit de verschillende acten te lezen hoede overheid hier tegenover stond en welke maatregelen er werden getroffen. Inde 15de eeuw kwamen er van die kant klachten dat het land sterk afgedolvenraakte. In het Gooi werd al in 1444 een uitvoerverbod van Gooise turf naargebieden buiten het Gooi uitgevaardigd. De Staten van Holland verboden in 1550de uitvoer van Hollandse turf naar andere gewesten; een verbod dat de Loosdrech-ters (toen ressorterende onder Holland) in de problemen bracht omdat zij veelturf naar Utrecht exporteerden. De

overheden beseften dat door de export de&quot;eigen grondt ende eijgen lichaem&quot; werd uitgevoerd. Natte vervening De dreiging van een energiecrisis aan het eind van de 15de eeuw verminderde inhet begin van de 16de eeuw doordat men toen overging op de &quot;natte&quot; vervening:men ging veen baggeren en daarvan op het land turf bereiden. De gebruikelijketerm hiervoor was &quot;slagturven&quot;, ook wel &quot;moeren&quot; of &quot;veentrekken&quot; genoemd.Volgens de historicus Diepenveen zijn er geen aanwijzingen te vinden dat dit&quot;slagturven&quot; in Holland al voor 1530 plaatsvond. Overigens was deze methode buiten de grenzen, in Engeland al sinds de 13deeeuw bekend. Op de z.g. Ronde kaart van Gooiland waarop ook de hele Vecht staat afgebeeld(toestand ca. 1530) komen verscheidene plaatsen voor waar droge vervening isaangegeven. Veenwallen en turfhopen bij Laren, Blaricum, Kortenhoef en

Loos-drecht geven dit weer. Op deze kaart komen ook het Naardermeer en de Horster-meer voor; echter nog geen veenplassen. Het veenbaggeren met de baggerbeugel waarbij de veenmassa op stroken land (deleg-akkers) werd gestort leidde al spoedig tot landverlies. De leeggebaggerde trek-gaten, ook wel dobbes genoemd waren meters diep en konden voor geen enkelnuttig doel worden gebruikt. Dit betekende verloren gaan van toch al schaarselandbouwgrond met als gevolg een verlies aan inkomsten voor de overheid. Voorde bevolking betekende het een toenemende armoede. Vandaar dat overal in hetland, ook in de Vechtstreek, aan dit bedrijf beperkingen werden opgelegd zoalsde toegestane breedte van leg-akkers en trekgaten. Verder een verbod om de vande leg-akkers afkomstige bovengrond in het water te storten. Ook het vervenendicht bij de wegen werd verboden. Voor het veenbaggeren werd &quot;consent&quot;,

toe-stemming van de overheid vereist.Het grote aantal ordonnanties geeft aan dat men niet veel succes had daarmee. 33





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 b.v. bij Demmerik of benoorden Ankeveen waar het veen teveel hout bevatte.Men kon dit hout overigens goed gebruiken. Heel wat boerderijen in de Vechtstreekzijn voorzien van daken met panlatten van veenhout. Industrieel gebruik van turf Naast het gebruik van turf voor particulier gebruik deed ook de industrie zijnvoordeel met deze brandstof. Het industrieel gebruik nam vooral vanaf het beginvan de 16de eeuw enorm toe. Behalve de ontwikkeling van de steden Utrecht enAmsterdam had ook de uitbreiding van de bedrijvigheden in de Zaanstreek eengrotere vraag tot gevolg. Uit de Vechtstreek werden aanzienlijke hoeveelhedenturf naar deze gebieden uitgevoerd. Daarbij kwam nog de doorvoer van turf uitde Gelders-Utrechtse veenderijen, waarvoor een stapelplaats in Nigtevecht wasingericht. De manier waarop de turf gewonnen werd verschilde. In de

Gelders-Utrechtseveenderijen is dit heel lang gebeurd d.m.v. de droge vervening; de natte vervening,het slagturven heeft hier in mindere mate plaatsgevonden dan in het Utrechts-Hol-landse gebied. Exacte cijfers over de omvang zijn echter niet te geven. Naderonderzoek van de impost registers waaruit blijkt wat er aan belastingen moestworden betaald kan hierop waarschijnlijk meer licht werpen. Grootverbruikers waren er vele. Men denke bijvoorbeeld aan de talrijke steen-en pannen bakkerijen langs de Vecht waar tot in deze eeuw per oven duizendenturven per dag nodig waren. Ook instituten zoals bij voorbeeld weeshuizen haddeneen grote behoefte aan brandstof. Alleen al het Huiszitten Aalmoezeniershuis inAmsterdam beschikte over drie grote turfschuren. In de &quot;Tegenwoordige Staat&quot;(1740) lezen wij hierover: &quot;Men getuigt dat er jaarlijks tegen de honderdduizendmanden Turf in gelegd wordt&quot; Deze werden aan

arme Amsterdammers uitgegeven. Vrijwel alle bedrijven die brandstof nodig hadden voor hoge temperaturen gebruik-ten turf. Hout was schaars evenals steenkool. Deze laatste werd pas belangrijk inde 19de eeuw. In 1833 verscheen een nieuwe wet met het &quot;Reglement aangaandeden aanpeil van Turf&quot;, waarin de accijns per ton werd vastgesteld. Een ton wastoen twee hectoliter. Afhankelijk van soort en afmeting gingen hierin 200 tot 300turven. Maar niet alle bedrijven waren verphcht deze accijns te betalen. Vrijdomgenoten merkwaardigerwijs; &quot;Beenzwart of dierlijke koolf abrieken          Graandrogerijen Boezelfabrieken                                         Koffij stroopf abrieken Brandspuitmakerijen                                  Mineraalblauwfabrieken Buskruidmolens                                          Soda-potasch-fabrijkenGarenkokerijen&quot; 35



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Een indruk over de omvang van de vervening geeft de &quot;Rekening van den Impostop de ontgrondingh der Stichtsche Turf over den Jaare, ingegaan 1 Mei 1801&quot;.We kunnen hieruit opmaken dat bij voorbeeld in Kortenhoef in dat jaar 10194roeden werden verveend, in Ankeveen 703, in Nederhorst den Berg 8137., inTienhoven 18250, in Maarsseveen 11480, in Breukelerveen 17316 en in Westbroek12634. Wat het Utrechtse deel betreft voor dit ene jaar ca. 78000 vierkante roeden,ca. 110 hectare gespreide bagger. In 1852 wordt voor Nederland een productievan 33945630 ton turf opgegeven (nog steeds tonnen van 2 hectoliter). Enormehoeveelheden dus. Handel en transport Het spreekt vanzelf dat het transport en de handel in dergelijke hoeveelheden ookeen grote organisatie vergden. Ook hier moesten schippers en handelaren zich richten naar de door de

stedenvastgestelde keuren. In 1689 waren in het gilde in Amsterdam 360 turfdragers, 57turfraapsters, 207 turfvulsters aangesteld, ieder met zijn nauwkeurig omschreventaak. Zo bestond het werk van turfhevers uit niets anders dan het tillen van demanden op de schouders van de turfdragers. In Juni en Juli werden dagelijks 60tot 100 schepen met turf gelost. Het transport ging zomer en winter door; warenrivieren en kanalen bevroren dan bracht men vanuit Loosdrecht de turf wel metwagens en sleden naar de Zaanstreek. Het hele turfbedrijf was seizoenarbeid die eind April begon en in Augustus eindigdeomdat er nog tijd nodig was voor het drogen. Men kon niet het risico lopen datde nog natte turf zou bevriezen want eenmaal bevroren werd deze na ontdooienen weer drogen stoffig en viel hij snel uit elkaar. Dit noemde men de Stoovelaarof Stuivehng, een turf van geringe waarde. Naast de steekturf uit de hoge venenwas de baggelaar of

sponturf, gewonnen door natte vervening, het belangrijksteproduct. Sociale gevolgen van de natte vervening Het veenbaggeren heeft ook in de Vechtstreek tot grote armoede geleid. Veelland verdween, het werd vaak geabandonneerd met als gevolg een groot waarde-verlies. De veenarbeiders verarmden. Men heeft overal getracht deze mensen tehelpen met heffingen op het vervenen: stuivergeld, roetaalgeld (bedrag gehevenover iedere roede veen) enz. Er werden mogelijkheden geschapen voor spinnerijen.Bekend is ook de Loosdrechtse dominee De Mol die in dit kader een porseleinfa-briek stichtte en er werkelozen te werk stelde. Het veenbedrijf werd gedeeltelijkuitgevoerd door gastarbeiders afkomstig veelal uit West-Duitsland, zoals de &quot;Bo-venlanders&quot; uit Oldenburg, en de &quot;Velingen&quot; uit Westfalen. Een groot aantal ishier blijven hangen en vele familienamen herinneren daar nog aan. Het achteruit- 36



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 gaan van de productie in het Gelders-Utrechtse bracht een toevloed van mensenuit die streek. Vandaar de talrijke namen die op een afkomst uit dit gebied wijzenzoals Van Ee (= van Ede), Van Leersum, Van Ekris, Van Walderveen, VanMaanen en Van Schalk (= Schalkwijk). Kortenhoef 1987                                                                                     J. Daams 37




