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Handel in haardas tussen Holland en 

Vlaanderen van 1750 tot 1860

ALFRED BAKKER

In het midden van Holland liggen droogmakerijen die ontdaan zijn van een meters dik veen-
pakket. Gelukkig is het land dat zijn moer verbrandt, werd gezegd. Ook Vlaanderen mocht in het 
geluk delen. De verbrande turfresten bleken een uitstekende meststof voor Vlaamse gronden 
te zijn. Opkopers uit ‘Braband’ betaalden een goede prijs voor de haardas. De opbrengsten 
werden in Holland verdeeld onder de armen. De ashandel was voor beide partijen zo lucra-
tief, dat de handel bleef doorgaan in de tumultueuze periode 1789-1815. Het transport tussen 
Holland en Vlaanderen-Brabant was in handen van opvallend veel Brusselse ondernemers. 
Hun handel, de politieke, economische en militaire verwikkelingen waarmee ze te maken kre-
gen en de inzameling van haardas in ‘Rijnlands Midden’ 1 zijn het onderwerp van dit artikel. 

Alkemade in Rijnlands Midden

In Hollandse steden en dorpen werd eeuwenlang turf gebruikt als brandstof, zowel zakelijk als privé.  
Het privégebruik werd bijvoorbeeld genoteerd in het kohier van het slagturven2 in het Rijnlandse 
ambacht Alkemade in 1651: 

Voor sijn haertbrant
Dirck Corneliszn. Pereboom in omtrent
twee honden vijffentwintich Roeden3

Dirck Pereboom, die zelf turf won met de baggerbeugel, gooide zijn haardas nog op de grote hoop. Een 
eeuw later werd afvalscheiding ingevoerd. Zo vaardigde de heer van Alkemade in 1770 een keur uit. 
Vanaf dat jaar moest alle haardas aan de straat gezet worden om opgehaald te kunnen worden door de 
‘aschman’ die het naar de asschuur bracht. 

Vrijwel gelijktijdig met de eerste Hollandse asschuren, omstreeks 1750, verschenen in Vlaanderen 
ook opslagruimtes. Die dienden als distributiepunten naar de omliggende akkers. 

1 Naar de naam van het Streekarchief Rijnlands Midden in Alphen aan den Rijn.
2 Turf winnen met de baggerbeugel.
3 Honden en roeden zijn oppervlaktematen à respectievelijk circa 1.200 m2 en 12 m2.
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Opkomst van de ‘culture à la Flamande’ 

De opgang van de Vlaamse en Brabantse landbouw wordt gedateerd kort na de door Lodewijk XIV 
gevoerde Spaanse Succesieoorlog van 1701-1713 (Israel, 1995). Verlaten grond werd honderd keer meer 
waard door hem weer te cultiveren en te bemesten (Eenens, 1849). Na de Vrede van Utrecht van 1713 
nam de bevolking toe. Voor de Vlaamse boeren was de ‘Hollandsche assche’ een gewild product voor de 
bemesting van hun akkers. De ‘culture à la Flamande’ had zich aan het eind van de 18e eeuw naar het 
zuiden uitgebreid tot in de huidige departementen Nord en Pas-de-Calais (Delleaux, 2010).

Herkomst van de haardas in het onderzoeksgebied Rijnlands Midden

Alkemade is een van de Rijnlandse ambachten in het onderzoeksgebied. Het gebied wordt begrensd door 
de Oude Rijn, Aar(kanaal), Haarlemmermeer en de geestgronden van Warmond, Sassenheim en Lisse. De 
wilde vervening in het gebied was al eeuwen gaande toen in 1666 de eerste grootschalige aanpak startte: 
de volledige vervening en droogmaking van de Wassenaarsche polder ten oosten van Rijnsaterwoude. 
Hierna volgden meer droogmakingen, zoals de Groote Heilige Geestpolder in 1700 en de Googerpolder in 
1715. De turf werd merendeels afgevoerd naar Amsterdam, Haarlem en Leiden. 

Transportwegen waren ruim voorhanden: door het gebied loopt sinds de 13e eeuw een belangrijke 
binnenlandse vaarroute van Spaarndam naar Gouda. De route via het Aarkanaal is sinds het graven van 
de Nieuwe Vaart in 1657 een variant.

Eerste contacten

In de plaats Oude Wetering aan de vaarroute Haarlem-Gouda kocht ene Jan Dansaert in 1752 een voorma-
lig ‘bouhuys’. De naam van de koper was ongebruikelijk in Rijnland. Dat gold ook voor Paulus Dillewijns 
die in 1753 een contract sloot in Nieuwkoop voor de afname van haardas. De herkomst van de kopers wordt 

  Onderzoeksgebied en door-
gaande vaarwegen op een detail 
uit de kaart ‘Bataafse Republiek 
in 15 departementen’ (1799).
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duidelijk in 1780. Dan wordt met ‘Monsieur Johannes Dansaert, Coopman en Schipper te Brussel’ een 
contract gesloten voor de koop van een tweede asschuur in Roelofarendsveen, vlak bij Oude Wetering. 

Armbestuur

De baljuw van een ambacht stelde, namens de lokale heer, uit de religieuze gezindten armmeesters 
aan. Het aldus gevormde armbestuur beheerde de armenkas. Geld kwam binnen via schenkingen, de 
opbrengst van loterijen, verhuur van huizen en land. De verkoop van haardas was de grootste inkom-
stenbron. Het contract met de opkoper van haardas werd opgesteld in het bijzijn van de baljuw, schout 
en/of ambachtsbewaarders. De verdere administratie en organisatie waren in handen van het armbe-
stuur, zoals de betaling van de aslieden, aanschaf en reparatie van materieel, bouw en onderhoud van de 
asschuur en correspondentie met de opkoper. 

Het batig saldo werd verdeeld onder de gereformeerde, katholieke en (in Oude Wetering) remon-
strantse arme huisgezinnen.

Inzameling en opslag in asschuren

De autoriteiten in de Rijnlandse plaatsen verplichtten hun burgers om as (zonder bijmengingen) aan 
de straat te zetten. Aslieden haalden de as per kar of vaartuig (bok of praam) en soms per slee op en 
deponeerden de as in een schuur. Brandgevaar en bereikbaarheid bepaalden de locatie van de schuur die 
daarom altijd buiten het dorp en aan het water stond.

Enkele asschuren stonden aanvankelijk aan een poldersloot, bereikbaar voor de aspraam. De arm-
besturen van Rijpwetering en Nieuwe Wetering lieten later nieuwe schuren bouwen aan dieper water. 
Want bereikbaarheid met een binnenvaartschip voor de Brabantse opkoper was wel zo handig. Enkele 
armbesturen (Hazerswoude en Langeraar) boden aan om op eigen kosten de as te transporteren van 
de lokale asschuur aan de rand van het dorp naar een plek aan het diepe vaarwater van de Oude Rijn. 
Hazerswoude liet uiteindelijk een nieuwe asschuur aan de Hoge Rijndijk bouwen. 

De asschuur was een simpel, functioneel gebouw van steen, voorzien van een pannen schilddak. In 
de gevel aan de waterkant bevonden zich ruime deuren. Soms was de kopgevel uitgevoerd als topgevel. 

Het was essentieel dat de as droog bleef. De vloer van de schuur moest daarom (grond)waterdicht 
zijn. Natte as leverde minder geld op. Als de opkoper te laat verscheen, zodat de schuur vol raakte en het 
overschot aan as in de buitenlucht gedeponeerd moest worden, was het verlies aan natte en verwaaide 
as voor zijn rekening. 

De as mocht niet te hoog opgetast worden in de schuur in verband met de zijdelingse druk op de 
muren (Vis, 1996) die soms voorzien werden van steunberen (Lisse en Sassenheim) of uitgevoerd als 
schuine muur met pilasters (Gouda). De dorpshistoricus van Woubrugge noemde de lokale schuur ‘een 
groot steenen gevaarte’ (Van Hemessen, 1936). 

De inhoudsmaat waarmee de as verhandeld werd, was de ton (circa 95 liter). Zowel de asophaler als de 
asopkoper werden afgerekend per ‘afgestreken harington’. De eerste ontving 2½ stuiver per opgehaalde 
ton. De opkoper betaalde een prijs van 4 à 22,5 stuivers, afhankelijk van plaats, tijd en conjunctuur.4

De opkoper verscheen meestal drie keer per jaar: in het voorjaar, ’s zomers en in de herfst. Als er veel 

4 Zie ook Van Iperen (1770), pp. 45-120.
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  De verspreiding van asschuren in Rijnlands Midden 
op de Topografische Militaire Kaart van 1849-1850.

  De asschuur van Sassen-
heim in 1996 (bron: Stichting 
Oud Sassenheim).
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haardas was ontstaan, kwam hij een vierde keer, zoals in 1802 in Oude Wetering, toen zich na de winter-
maanden een voorraad van 1280 tonnen haardas opgehoopt had:

Voor de inmeting van de hoeveelheid as in de schuur had de verkoper (het armbestuur) een onafhan-
kelijke persoon aangesteld, zodat er geen onenigheid kon ontstaan met de koper. Die persoon bepaalde 
de hoeveelheid by de afgestreeken Haring-Ton, een vertegenwoordiger (schipper) van de opkoper was 
daarbij aanwezig. Hierna kon de knecht van de koper de in kruiwagens gestorte as over de loopplank 
naar het asschip overbrengen. De gebeurtenis werd afgesloten met een glas jenever.

Contacten, prijzen, betaling en contracten, prijzen en betaling

De contacten tussen de armmeesters en de opkoper verliepen meestal via de schipper van het asschip. 
Het gebeurde zelden dat men uit Brussel overkwam. Mogelijk kwam Jean Baptiste Dansaert Engels 
(1763-1832) persoonlijk naar Rijnsaterwoude in 1810 voor een lening van ƒ 1.000 aan het armbestuur voor 
de bouw van een asschuur aan de mond van de haven aan het Braassemermeer.

Aan zijn fraaie handtekening, die contrasteerde met de krabbels van de Rooms-Katholieke arm-
meesters Aris Wassenaar en Kors Strijk, is te zien dat François Vertonghen overkwam vanuit Brussel 
naar Hoogmade. Hij betaalde zeven stuivers per ton in de periode 1817-1824.

De contracten werden gesloten voor de duur van een half, twee tot wel twintig jaar. De prijs per ton 
lag vast voor die periode. De vaste prijs kon gunstig uitpakken voor de koper of de verkoper, afhankelijk 
van de conjunctuur. Het armbestuur van Oude en Nieuwe Wetering ontving in de periode 1780-1791 
relatief weinig. In 1791 moest de kas voor de ondersteuning van de armen aangevuld worden met de 
opbrengsten van een obligatie. Vanaf 1792 kon de prijs verhoogd worden van 4 naar 6½ stuiver per ton. 

Oudshoorn bij Alphen kon in 1810 een goede prijs bedingen: zeven stuivers en zes duiten per haring-
ton gedurende vijf jaar 1810-1814 inclusief drinkgeld voor ieder afgeladen schip. Rijn sa ter wou de ving in 
1810 zeven stuivers per harington van Dansaert Engels voor een periode van tien jaar (Blaazer, 2008). De 
hoogste prijs betaalden de Brusselse gebroeders Annemans in Alphen: 9 ½ stuivers in de jaren 1821-1825.

De betalingen konden plaats vinden per wissel. Dansaert Engels stuurde een missive de dato 25 
Augustus jongstleden [1828], met de daar bij ingesloten wissel op de Heeren Jan Hagel & Zoons waar voor wij 
den comptanten Penningen in ordre ontvangen hebben ter somme van Twee Honderd Vier en negentig Guldens 
en drie-en Zeventig Cents. Heberlé, die steen leverde aan de Hondsbossche Zeewering, gaf zijn schippers 
een vrachtbrief mee, waarin de overeengekomen vrachtprijs was vastgelegd. De betalingen geschiedden 
met wissels op personen in Amsterdam of Rotterdam. Heberlé liet zijn schepen als retourvracht haardas 
transporteren (Aten, 2005, p. 11). De gebroeders Annemans moesten voor de haardas uit Alphen echter 
met ‘klinkende muntspecie’ betalen in de periode 1821-1825.

De 6 Maart 1802 1280 ton

De 12 Mey             504 ton

De 14 August        497 ton

De 24 November 571 ton

Dus te zamen 2852 ton a 6 ½ st p ton f 926:18.  
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Bijzondere contractbepalingen; civiele hobbels 

De prijzen voor haardas in Rijnlands Midden en 
enkele plaatsen daarbuiten zijn in een grafiek ver-
werkt. Opvallend is de lage prijs aan het eind van 
de 18e eeuw. De prijs in Mijdrecht was gedaald tot 
twee stuivers per ton in 1798. In Katwijk was het 
ophalen van de as in 1797 zelfs niet meer lonend.

De ‘baisse’ is te wijten aan exportbeperkingen, 
waar Johannes le Francq van Berkhey al voor ge - 
pleit had. In november 1796 kwam bij de eerste Na- 
tionale Vergadering een missive binnen, waarin 
Amsterdam verzocht om een uitvoerverbod op 
haardas. In 1804 was het dan zover. De Bataafsche 
Republiek verbood de uitvoer van secreetmest en 
belastte de export van haardas met 8% per wet van 
4 mei 1804. De Amsterdamse firma Sieburgh & Van der Aa zag zich gedwongen om de prijs te verlagen van 
zeven naar zes stuivers per ton. Drie jaar later bood de firma honderdduizenden tonnen as aan in de stad 
en omliggende plaatsen voor vijf stuivers. Of afzet via de gebruikelijke wegen slaagde, is de vraag. In 1811 
was Sieburgh & Van der Aa failliet (Van Melle, 2003, p. 31).

Hoe men dit op dorpsniveau oploste, is te lezen in de administratie van de Gemeene Armen in Oude 
en Nieuwe Wetering uit 1805, die een langlopend contract hadden met Dansaert Engels uit Brussel. Bij 
een Nota Bene staat: Dan alhier wordt genoteeerd, dat met approbatie van den Raad der Gemeente van Alkemade, 
ter gemoetkoming van de belasting op uitvoer der Haardasche door het Gouvernement der Bataafsche Rebubliek 
bij Publicatie van dato 4 mei 1804 gesteld op ieder honderd Ton, is toegegeven 8 Ton. Zoo blijkt dat de ladingen res-
pectivelijk zijn geweest, den 8: Julij 1805 800 Tonnen, en 24: october 1805 864 Tonnen. De schipper van Dansaert 
Engels vertrok dus met een fictief hogere lading, die pro memorie werd vastgelegd.

Militaire operaties  

Geïnspireerd door de Amerikaanse en Franse revolutie (en patriotten boven de Moerdijk) begon het in de 
Oostenrijkse Nederlanden te rommelen vanaf 1789. Na wisselende krijgskansen veroverden de Fransen 
het gebied. De Franse ‘sans culottes’ namen in 1793 Willemstad in, van waaruit zij in maart weer verdre-
ven werden door Britse hulptroepen. Hierna brak tot aan de zomer van 1794 de zogenaamde Postenoorlog 
uit in de Zuidelijke Nederlanden. De afzet van as lijkt er geen hinder van ondervonden te hebben.

Pas in een Oudshoorns contract wordt geanticipeerd op een eventuele oorlog in ‘Braband’: Ingeval 
door den oorlog off ander zints de uytvoer van assche uyt dit koningrijk off den invoer den zelven in Braband in den 
Jaare 1809 off 1810 mogt worden belet, zal dit contract met ult December 1810 koomen te [vervallen], dog ingevalle 
zulks mogt koomen gebeuren in de volgende 3 jaaren, zal dit contract effect sorteeren tot ultimo december 1814.

Op 31 juli 1809 landde een grote Britse troepenmacht in Zeeland in een poging om Antwerpen te 
veroveren. Scheepvaart over de Schelde was geblokkeerd tot de terugtrekking op 24 december 1809.  

Aan het eind van 1813 was de handel over de Schelde weer door oorlog gestremd. De Zeeuwse eilan-
den bleven tot mei 1814 in Franse handen (Colenbrander, 1927). Ashandelaar Heberlé kwam hierdoor 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1780 18591800 1825 1850

Oude en Nieuwe 
Wetering
Rijnlands 
Midden e.o.

  Prijzen per afgestreken harington in cent in de 
perio de 1780-1859. 



150  ALFRED BAKKER

in ernstige moeilijkheden. Twee van zijn schepen lagen geladen met as vast in Amsterdam (Aten, 
2005, p. 11).

De perikelen na de Belgische Opstand van augustus 1830 vormden de laatste belemmering in de 
ashandel. Onder generaal Chassé en kapitein-luitenant Koopman was de Schelde bij Antwerpen 
geblokkeerd (Prud’homme van Reine, 2016). Op 8 augustus 1831 nam de ‘Hollandse’ marine schepen 
bij Dendermonde in beslag, waaronder de Mon Repos van koopman-reder Dansaert Engels. Het schip 
was overigens geladen met boomschors bestemd voor Engeland, waaruit de horizonverbreding van de 
Brusselse reders blijkt. 

De handel met België kwam stil te liggen, waardoor de asvoorraden zich opstapelden. In Aar-
landerveen had men daarom in juli 1832 het plan om in aanvulling op de asschuur uit 1775 een tweede 
schuur te bouwen. De armmeesters in Rijnsaterwoude zagen de bui van zich ophopende as ook han-
gen. Op 19 februari 1832 schreef J. Kiebert een verzoek via de postmeester om het adres van Dansaert 
Engels te achterhalen. Vanwege het conflict tussen Noord en Zuid ging de correspondentie met 
Brussel via Aken. De armmeesters gingen ervanuit dat de Haard Asch binnen Rhijnsaterwoude vallende 
na 20 jaar nog steeds aan Dansaert Engels verkocht zou kunnen worden. De politieke (en economische) 
omwenteling in België had de verhoudingen echter definitief veranderd. De ‘heer Dansaert Engels’ 
had namelijk na de Brusselse ‘operette-opstand’ in augustus 1830 zelf een legertje geformeerd dat het 
opnam tegen broer Frederik van de Prins van Oranje. Kort daarop adviseerde hij de provisionele rege-
ring in Brussel. De medeoprichter van een maritieme verzekeringsmaatschappij taalde niet meer naar 
het opkopen van haardas. Dansaert Engels overleed aan de cholera tijdens een epidemie in Brussel in  
augustus 1832.

De armmeesters in Rijnlands Midden lazen ongetwijfeld de Leydse Courant en/of de Oprechte 
Haarlemsche Courant. Zij plaatsten daar immers hun advertenties in voor verpachting van de haardas. 
Maar of ze via de krant weet hadden van de heroriëntatie van hun afnemers na de politieke omwen-
teling in België? Armmeester J. Kiebert schreef op 19 februari 1832: Men zegt ons dat de correspondentie 
op Brussel niet dan over Aken aan het addres van den Heer Postmeester bij gemis van anderen addres kan plaats 
hebben. De Haard Asch binnen Rhijnsaterwoude vallende verkopen wij sints twintig Jaren aan de Heer Dansaerd 
Engels te Brussel woonagtig.

Landbouw en politieke economie 

De geschriften uit het eind van de 18e eeuw staan bol van pleidooien om de kostbare haardas binnen de 
‘Nederlandse’ grenzen te houden. Zo zag Francq van Berkhey van nabij hoe askarren naar de stedelijke 
asschuur of asbelt in Leiden reden. Daar werd de as verzameld om ze vervolgens voor een al vry hoogen 
prys te verkopen. Vrijwel alle as werd naar Brabant vervoerd om daar verhandeld te worden (Francq van 
Berkhey, 1771, p. 614).

  Advertentie voor de verpachting van haardas in 
Hazerswoude (bron: Leydse Courant, 20 mei 1774).
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Een anonieme auteur zag in 1778 met lede ogen De menigvuldige As-schepen, die men dagelyks uit 
Holland naar Braband en Vlaanderen [ziet] vertrekken. Volgens Francq van Berkhey (1779) zochten de stede-
lijke asbazen of opzienders de Brabanders en Vlamingen op, niet omgekeerd. De steden verpachtten de 
ashandel. Leiden verdiende er ƒ 4.000 per jaar mee. De baljuws op het platteland merkten de winstge-
vendheid van de handel: de verklaring voor asschuren overal.

Ashandelaren in de Brusselse Rivage

De Zuidnederlandse handelaren in as concentreerden zich in het noordwesten van Brussel, waar van 
oudsher de Mestback lag. Daar begon de in 1560-1561 gegraven vaart naar Willebroek bij het in 1564 gefor-
meerde St. Katalijnedok.5 Het dok en de kaden ontwikkelden zich tot een levendige handelswijk, de 
Rivage (Darchambeau, 2011).

Langs de vaart was in 1730 al sprake van stofoverlast bij het verladen van as (Mehauden en Van wel-
ken huyzen, 1998). De verkoop van haardas op schepen werd in 1812 verboden. De handel mocht voort-
aan alleen in de asmagazijnen gebeuren. Dansaert Engels gaf aan de Rijnlandse armmeesters als adres 
op Vaart 786, oftewel de Quai au Bois 786, waar Jean Baptiste Dansaert en Anne Marie Engels woonden 

5 Het St. Katalijnedok was een restant van de oorspronkelijke stadsgracht dat in 1564 tot haven omgevormd werd.

  Advertentie over de verkoop van Francois Vertong-
hens asschuur in Brussel (bron: Algemeen Handels-
blad, 1 augustus 1844).

  De Rivage op de kaart van Ferraris (1777).
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in 1812.6 Er woonden meer ashandelaren aan de Quai au Bois: P.J. Claesens en Père Annemans.
Brusselse handelaren als Dansaert Engels en de ‘famille Annemans’ verlegden hun horizon, ze 

werden internationale reders (Delporte, 2005). Met de verlenging van het kanaal van Willebroek naar 
Charleroi (1827-1831) hadden de kaaien afgedaan. Brussel verloor zijn positie als entrepot voor haardas.

De gebeurtenissen van 1830-1832 versnelden het proces: alleen Francois Vertonghen bleef aan de 
Vieux Marché-aux-Cochons zijn handel in haardas bestieren vanaf (minimaal) 1812 tot zijn dood in 
1844.7 In dat jaar werd zijn huis met asmagazijn op de Oude Verkensmerckt 11-13 en het gaffelschip te 
koop aangeboden. Het symboliseert het einde van Brussel als entrepot voor haardas.

De oude dokken werden één voor één gedempt in de periode 1858-1911 (Mardaga, 1994).

6 Antoine Massin (1997/2015), Bruxelles; qui est qui en 1812 op www.bruxelles1812.org letter D (geraadpleegd 29-01-2017).
7 Antoine Massin (1997/2015), Bruxelles; qui est qui en 1812 op www.bruxelles1812.org letter V (geraadpleegd 17-02-2017).

Large parts of the inland peat areas in Holland had 
been excavated from the Middle Ages onwards to be 
used for fuel (turf). The residue of the burned turf pro-
vided an excellent fertilizer for fields in Flanders and 
Brabant that were re-cultivated after the War of the 
Spanish Succession (1701-1713). An active trade emer-
ged between the counties in the 18th century, which is 
examined in this article. Traders from Brabant bought 
and transported the ash from Holland. Many of these 

traders resided in the northwestern district of Brus-
sels, the so-called Rivage, which served as a tranship-
ment port for the ash trade. In Holland, the collection 
and storage of ash were organised and the revenues 
of the ash trade were distributed among the poor. For 
both sides, therefore, the ash trade was profitable. It 
even continued during the turmoil of 1789-1815. Eventu-
ally, the ash trade disappeared around 1860-1870, when 
new fuels (coal) and fertilizers were introduced.

Ash trade between Holland and Flanders 1750-1860
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