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Afb. 1 Ligging van de Pakhuisbrug in Hoorn binnen West-Friesland (boven) en op de kadastrale 
kaart (onder).
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1. Inleiding

Op 17 juni 2016 is door Archeologie West-Friesland een archeologische waarneming uitgevoerd 
bij de herstelwerkzaamheden aan de kade van Onder de Boompjes in Hoorn (afb. 1). Het 
veldwerk is verricht door senior-KNA-archeoloog C.P. Schrickx, archeoloog en houtspecialist 
D.M. Duijn en veldtechnicus M. Kossen.
De vervanging van de kademuur is (op 10-2-2015) archeologisch vrijgegeven omdat geen 
archeologische waardevolle resten werden verwacht. De bestaande kade dateert uit de 20ste 
eeuw en aannemelijk is dat bij de bouw resten van een oudere kademuur of beschoeiing 
zwaar zijn verstoord. Onvoorzien was dat voor het slaan van de damwand ter hoogte van de 
Pakhuisbrug palen onder water moesten worden getrokken. 

Afb. 2 Boven: de Pakhuisbrug tijdens de werkzaamheden, onder: een duiker doet onderzoek 
onder water voor de plaatsing van de damwand.
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2. Historische achtergrond van de onderzoekslocatie

2.1 De brug van het Catharinaklooster
De Muntstraat en de Pakhuisstraat dateren uit het einde van de 16de eeuw. Op de oudste 
stadsplattegrond van Hoorn, gemaakt door Jacob van Deventer omstreeks 1560, bestaan 
beide straten nog niet (afb. 3). Opmerkelijk is dat wel twee bruggen over de Turfhaven staan 
getekend. Van de meest westelijke brug weten we dat deze bij het Mariaklooster hoorde.1 De 
zusters hadden via deze brug vanuit hun klooster toegang tot hun land aan de overzijde van dit 
water. De scheiding van beide bezittingen was tot stand gekomen bij de aanleg van de eerste 
stadsgracht (later Turfhaven) in 1426. 

Aannemelijk is dat bij de oostelijke brug eenzelfde situatie het geval is: deze brug was van het 
Catharinaklooster. Uit historische gegevens valt af te leiden dat aan de overkant van het water 
het brouwhuis van de zusters stond (nu hoek Pakhuisstraat en Buurtje).2 Na opheffing van het 
klooster verhuurde de stad deze brouwerij vanaf 1579.3 In 1599 verkocht het stadsbestuur 
de brouwerij met bijbehorende wal, put, turfschuur, mouterij en erf aan Ghijsbert Hubertsz. 
Brouwer.4 De locatie staat gespecificeerd als “ten oosten vanden Turfhaven bijde brugge neffens 
de Muntstraet over”. Verder werd vastgelegd dat de lege plaats tussen de put en de brug leeg 
moest blijven “omme de brugge nijet te benauwen”.

1 Schrickx 2009, 39-40.
2 Schrickx 2015, 214.
3 WFA, toeg.nr. 0348, inv.nr. 91, fol. 100r.
4 WFA, toeg.nr. 0348, inv.nr. 151, 140r-140v.

Afb. 3 Stadsplattegrond van Jacob van Deventer omstreeks 1560. De Muntstraat en de 
Pakhuisstraat (rode stippellijn) bestaan nog niet. Binnen de gele cirkels de Catharinakapel en 
de brug over de Turfhaven.
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2.2 Aanleg Muntstraat
In 1572 werden de kloosters opgeheven en werden de kloostergebouwen afgebroken of 
kregen nieuwe functies. Op de stadsplattegrond van 1582 bestaat de Muntstraat nog niet en 
op de volgende plattegrond uit 1596 wordt de straat voor het eerst weergegeven (afb. 4). 
Kroniekschrijver Velius meldt bij het jaar 1594 dat: “Des gelijk werd de Munt-straet (die al 
eenige jaren te vooren deur het S. Cathrynen Klooster heen geleyd was, en haer naem van de 
Munte voerde) ter selver tijd voort met huysen betimmert.”5 Het precieze jaar waarin de straat 
is aangelegd, wordt uit zijn tekst niet duidelijk. 
In de boekhouding van de voormalige kloostergoederen staat onder de rubriek van het 
Catharinaklooster in het jaar 1585 dat “Die huijsingen (C en D) die zijn offgebroocken tot die 
straet” (afb. 5).6 Deze nieuwe straat heette toen nog geen Muntstraat maar Katrijnenstraat, 

5 Velius 1740, 493.
6 WFA, toeg.nr. 0348, inv.nr. 1979.

Afb. 4 Stadsplattegrond 
van Guicciardini uit 1582 
(noorden onder). De 
bebouwing is op deze 
kaart zeer schetsmatig 
weergegeven. De Muntstraat 
en de Pakhuisstraat bestaan 
nog niet. Binnen de rode 
cirkel de brug over de 
Turfhaven.

Afb. 5 Aantekening uit 1585 waaruit blijkt dat de straat, die nu de Muntstraat heet, is aangelegd.
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Afb. 6 Stadsplattegrond van Utenwael uit 1596 (noorden onder). De Muntstraat en de 
Pakhuisstraat zijn aangelegd. In geel de panden die met zekerheid afkomstig zijn van het 
Catharinaklooster en door de stad werden verhuurd. In groen panden die nieuw zijn gebouw 
op het voormalige kloosterterrein.
A Patershuis
B Hoekhuis
C en D Afgebroken
E en F Hoekhuis met achterkeuken
1 Twee woningen waarin Munt gevestigd (voormalige refter)
2 Twee woningen waar de predikanten woonden
3 Drie woningen in de voormalige kapel
4 Huis waar de assajeur van de Munt woonde
5 Brouwerij
6 Huis (verkocht door stad)
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genoemd naar het Catharina (Katrijnen)klooster. In het memoraalboek van de burgemeesters 
van Hoorn lezen we op 24 december 1585 voor het eerst deze straatnaam. Ene Jan Arentsz 
Boendermaker kreeg toestemming een deel van een huis af te breken aan de zuidzijde van 
de ‘katrijnenstraet’ en daarvoor in de plaats een nieuw huis te bouwen.7  Op 8 maart 1586 
wordt deze straat opnieuw genoemd. Pieter Jacobsz Timmerman had de hooischuur van het 
Catharinaklooster gekocht en kreeg toestemming deze te verplaatsen en te maken met stenen 
wanden en een stenen gevel aan de ’katrijnstraet’.8 Hierna vernemen we deze straatnaam niet 
meer. De straat heette voortaan de Muntstraat, genoemd naar de in 1586 opgerichte Westfriese 
Munt die zich hier vestigde.9 De naam Muntstraat duikt op in 1591 toen het stadsbestuur 
besloot dat de St. Catharinakerk verbouwd zou worden tot twee, drie of meer woningen “tot 
cieraet vanden muntstraet”.10 Uit een ander bron blijkt overigens dat drie woningen in de kerk 
zijn getimmerd.11

De naam Pakhuisstraat bestond in deze tijd ook nog niet. Deze heette toen de Oostindische 
Steeg of Oostindische Pakhuissteeg, genoemd naar de pakhuizen van de VOC.

2.3 Situatie in 1596
Op de stadsplattegrond van Utenwael uit 1596 zijn verschillende voormalige kloostergebouwen 
goed te herkennen (afb. 6), namelijk het patershuis (A), een hoekhuis (B), een hoekhuis met 
een achterkeuken (E en F), woningen waarin de Munt was gevestigd (1), twee woningen waar 
de predikanten woonden (2), de kapel die tot drie woningen was verbouwd (3), een huis waar 
de essayeur van de Munt woonde (4) en de brouwerij (5). Ergens in de buurt van de brouwerij 
moet ook nog het koehuis hebben gestaan dat in tweeën werd bewoond. Eén huis (6) was 
in 1585 door de stad verkocht. De andere gebouwen van het klooster, die waarschijnlijk de 
volledige zuidzijde van de Muntstraat besloegen, en twee huizen aan de Nieuwstraat (C en D)
waren inmiddels afgebroken.
Het patershuis, waar de biechtvader of pater van het Catharinaklooster had gewoond, werd 
in 1596 bewoond door schout Claes Boulisz. In het hoekpand naast hem woonde Cornelis van 
Amersfoort en in het hoekhuis aan de andere kant van de Muntstraat burgemeestersknecht 
Teunis Dircxz Ruijch.
Op de kaart is duidelijk te zien dat aan de zuidzijde van de Muntstraat een rij huizen is 
verschenen, waarover Velius het bij het jaar 1594 heeft. Het pand op de hoek van de Muntstraat 
en Gravenstraat heeft nog altijd het jaartal 1594 in de muurankers.
De Munt was dus gevestigd in een pand aan de zuidzijde van de Muntstraat, vermoedelijk de 
voormalige refter (eetzaal) met keuken van het klooster. In 1670 nam de VOC dit pand over 
en hier hier een nieuw Oost-Indisch Huis bouwen. Het pand hiernaast, waar de predikanten 
woonden, was mogelijk het voormalige ziekhuis van het klooster.

2.4 Paulus Utenwael
Interessant is dat de weergave van de gebouwen aan de Muntstraat zeer goed overeen lijkt 
te komen met de werkelijke situatie in die tijd, terwijl dit voor veel andere straten in de stad 
op deze plattegrond zeker niet altijd het geval is. De huizen zijn namelijk meestal schetsmatig 
weergegeven en ook het aantal huizen aan de verschillende straten klopt over het algemeen 

7 WFA, toeg.nr. 0348, inv.nr. 151, fol. 63v-64r.
8 WFA, toeg.nr. 0348, inv.nr. 151, fol. 65v.
9 Velius 1740, 470 en 519 (noot 782).
10 WFA, toeg.nr. 0348, inv.nr. 91, fol. 188v.
11 WFA, toeg.nr. 0349, inv.nr. 1980.
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niet. Utenwael werkte als stempelsnijder voor de Westfriese Munt, waarschijnlijk vanaf 1591.12 
In 1596 woonde hij in de voormalige Catharinakapel aan de Muntstraat, want als bewoners 
staat vermeld “Mr Pauwels stempelsnijder vande Munte”.13 Een andere bewoner van de kapel 
was Jan Wijntges, van het bekende muntmeestersgeslacht Wijntges. In het huis ernaast (nr 4) 
woonde Cornelis Sweers, de essayeur van de Munt (controleur goud- en zilvergehalte munten).
Paulus Utenwael kende deze straat dus zeer goed. Het is zeker geen toeval dat hij juist de 
bebouwing aan deze straat zo waarheidsgetrouw weergaf.

2.5 De brug
De brug is in 1657 vervangen door een nieuwe brug met twee stenen bogen.14 Deze is op 
zijn beurt weer geheel vervangen in 1784, waarbij voor het eerst sprake is van de naam 
Pakhuisbrug.15 Op de stadsplattegrond van Doesjan uit 1794 kunnen we deze brug zien: een 
ophaalbrug met aan beide zijden één stenen boog (afb. 10).

12 http://www.remysteller.com/utenwael/paulus_utenwael.html
13 WFA, toeg.nr. 0349, inv.nr. 1980.
14 Abbing 1841, 64.
15 Saaltink 1992, 194.

Afb. 7 Aantekening uit 1596 waarin Paulus Utenwael (Pauwels stempelsnijder) als een van de 
bewoners van de voormalige Catharinakapel staat opgegeven (WFA, 0348, inv.nr. 1980).

Afb. 8 De Pakhuisbrug rond 1900 (collectie RCE).
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Afb. 9 Stadsplattegrond 
van Blaeu, uitgegeven in 
1649 (noorden onder).

Afb. 10 Stadsplattegrond 
van Doesjan uit 1794. 
Op deze kaart is de 
Pakhuisbrug met twee 
stenen bogen te zien.
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Afb. 11 Onder de Boompjes had aanvankelijk een houten beschoeiing zoals is te zien op deze 
foto uit circa 1900 (collectie WFA).

Afb. 12 In 1939 is de kade van Onder de Boompjes nieuw gemaakt (collectie Erfgoedcentrum 
Nieuwland).
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3. Doel en methode van het onderzoek

Op 17 juni 2016 meldde Bas Haring, de toezichthouder op de werkzaamheden vanuit de 
Gemeente Hoorn, dat ter hoogte van de Pakhuisbrug palen waren getrokken en dat deze 
op de kade lagen. Vervolgens is C. Schrickx, de rapporteur van deze archeologische notitie, 
ter plekke gaan kijken. Hij stelde vast dat de palen van eikenhout waren en dat wijst op 
hoge ouderdom want vanaf de 17de eeuw werd vooral grenenhout toegepast. Veldtechnicus M. 
Kossen en archeoloog en houtspecialist D. Duijn hebben daarna monsters uit een aantal palen 
genomen. Drie houtmonsters zijn dendrochronologisch onderzocht door S. van Daalen.

Afb. 13 De vervanging van de kade van Onder de Boompjes in 2016.
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4. Resultaten

Omdat het slaan van de damwand ter hoogte 
van de Pakhuisbrug niet lukte, is door duikers 
de bodem geïnspecteerd op obstakels. Zij 
stelden op de bodem paalkoppen vast en 
vervolgens zijn diverse palen machinaal 
getrokken. Bij deze werkzaamheden is geen 
archeoloog aanwezig geweest. Volgens de 
uitvoerders zaten de palen meer dan 2 meter 
diep en waren deze schuin in de bocht van 
de kade naar de brug geslagen. Dat houdt 
in dat de palen hebben behoord bij het 
bruggenhoofd.

Vijf palen zijn onderzocht. Zij waren alle van eikenhout en rechthoekig of vierkant van vorm:
Paal 1 (M1) Lengte: 3,55 m, breedte: 25x20 cm
Paal 2  Lengte: 2,35 m, Breedte: 23x24 cm
Paal 3 (M3) Lengte: 4,40 m, breedte: 22x12 cm
Paal 4 (M2) Lengte: 2,75 m, breedte: 23x15 cm
Paal 5 (M4) Lengte: 4,52 m, breedte: 20x12 cm
Bij het zagen van paal 2 bleek deze een dubbele kern te hebben met een vervormd 
jaarringpatroon. Hieruit is geen houtmonster genomen.

Drie houtmonsters zijn dendrochronologisch onderzocht door S. van Daalen.
Paal 1 herfst/winter 1577/1578
Paal 3 rond 1579
Paal 5 lente 1578
Het hout is afkomstig uit Zuid-Noorwegen, zoals gebruikelijk in deze periode. De bomen waren 
121 (paal 5), 157 (paal 3) en 222 (paal 1) jaar oud.

Bij het trekken van de palen zijn uit de sliblaag 
op de bodem van het water enkele scherven 
mee omhoog gekomen, die dateren uit het 
einde van de 16de of de vroege 17de eeuw, en 
aan de palen geplakt zaten. Twee scherven 
zijn van witbakkend aardewerk, namelijk van 
een kom en van een kop met oor die beide van 
binnen groen zijn geglazuurd. Twee andere 
scherven zijn van roodbakkend aardewerk.

Tot slot is bij de kade een complete wandtegel 
gevonden, beschilderd met een bloempot in 
kwadraat (afb. 15). Deze tegel dateert uit de 
eerste helft van de 17de eeuw en is mogelijk 
in Hoorn vervaardigd.Afb. 15 Kwadraattegel met bloempot, 1600-

1650.

Afb. 14 Onder de Boompjes op de 
stadsplattegrond van Utenwael uit 1596. De 
rode pijl geeft de locatie aan waar de palen 
zijn aangetroffen.
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Afb. 16 Paal 1 (boven) en 
houtmonster (links). De boom 
waaruit deze paal afkomstig is, 
is gekapt in de herfst/winter 
1577/1578.

Afb. 17 Paal 2.
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Afb. 18 Paal 4 (boven) en merk op 
paal (onder).
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Afb. 17 Paal 5. De boom 
waaruit deze paal afkomstig 
is, is gekapt in de lente van 
1578.
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5. Synthese

Op de locatie van de Pakhuisbrug lag al in de 16de eeuw een brug die de zusters van het 
Catharinaklooster toegang gaf tot hun brouwerij aan de andere kant van het water. De 
Muntstraat en Pakhuisstraat bestonden toen nog niet. In  1572 werd het klooster opgeheven en 
werd het beheer over de goederen overgenomen door de stad. Aanvankelijk werd de brouwerij 
verhuurd als woning en in 1579 werd de brouwerij opnieuw in gebruik genomen. Kennelijk liet 
de stad rond dat jaar ook een nieuwe brug over het water maken. 
Nadat de houten brug in 1657 werd vervangen door een brug met stenen bogen, zijn de palen 
van het oude bruggenhoofd in de bodem blijven zitten. 
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INLEIDING 

 

Archeologie West-Friesland voerde archeologisch onderzoek uit langs Onder de Boompjes te 

Hoorn. 

Hierbij werden in een grachtvulling houten palen aangetroffen. Hiervan zijn dwarsdoorsnedes 

aangeleverd voor dendrochronologisch onderzoek. 

Het onderzoek is uitgevoerd in november 2016 op het laboratorium van Van Daalen 

Dendrochronologie te Deventer. 

 

 

METHODE 

 

Selectie en vooronderzoek 

Voor ieder monster is nagegaan of het een dateerbare houtsoort betrof, of het voldoende 

jaarringen leek te hebben (minimaal 70) en of het jaarringpatroon vrij was van verstoringen. 

Waar mogelijk wordt voorkeur gegeven aan monsters met spinthout of wankant (zie hieronder). 

Voor monsters waarvan de houtsoort niet met het blote oog bepaald kon worden is aan de hand 

van microscopische coupes en een determinatiesleutel1 de houtsoort bepaald. 

 

Meting(en) 

Geschikt bevonden monsters hebben elk een unieke metingcode toegekend gekregen en zijn 

volgens standaard methodes langs één of meerdere radiale trajecten geprepareerd.2 Langs ieder 

radiaal traject zijn de jaarringbreedtes ingemeten met een daartoe ingerichte meetopstelling.3 

Waar meerdere metingen aan hetzelfde monster verricht zijn, zijn deze gemiddeld tot één 

meting zodat ieder individueel element altijd door één meting vertegenwoordigd wordt (zie 

tabel 2). 

  

Bij het inmeten is gelet op aanwezigheid van spinthout of wankant.4 Deze informatie wordt 

gebruikt voor het schatten van een kapjaar of kapinterval. Hierbij worden de volgende situaties 

onderscheiden (zie tabel 1). De codering is gebaseerd op Baillie (1982, p.61) en wordt toegelicht 

in bijlage 1. 

 

                                                             
1 Schweingruber, 1990. 

2 Pilcher 1990. 

3 Een Velmex meetopstelling met Acu-Rite QV10-V lineaire codeerder met een nauwkeurigheid van 10 µm 

gekoppeld aan een Euromex binoculair microscoop met een vergroting van 10 en 30 maal. 

4 De termen spinthout en wankant worden toegelicht in bijlage 1. 
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Tabel 1. Verschillende schattingsmethoden voor kapintervallen voor een datering in het jaar x. 

code omschrijving notatie 

A wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld buiten 

groeiseizoen van laatste jaar. 

herfst/winter x/x+1 

A1 wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld tijdens 

groeiseizoen van laatste jaar. 

zomer x 

A2 wankant aanwezig; kapinterval vastgesteld in aanvang 

van volgend groeiseizoen. 

lente x+1 

B geen wankant, spinthout deels aanwezig; Bayesiaanse 

schatting van een kapinterval (alleen voor eik) 

mediaan, (2•δ interval) 

C alleen spinthoutgrens aanwezig; schatting van een 

kapinterval (alleen voor eik) 

mediaan, (2•δ interval) 

D geen spinthout aanwezig (alleen voor eik) na x+min. aantal spinthout 

E geen spinthout aanwezig na x 

 

Dateringsonderzoek 

De metingen zijn met behulp van dendrochronologische software5 met elkaar vergeleken. Voor 

iedere positie tussen de metingen zijn twee parameters berekend: 

1. Student t-waarde. De t-waarde beschrijft de overeenkomst tussen twee getallenreeksen 

voor een gegeven positie. Hoe hoger deze waarde, hoe sterker de gelijkenis is; een t-waarde 

hoger dan 5 komt grofweg neer op een kans van 1 op 10.000 dat de gevonden uitslag op 

toeval berust en kan als een indicatie voor een datering beschouwd worden. Voorafgaand 

aan het berekenen van de t-waarde worden de jaarringbreedtes logaritmisch 

getransformeerd6 zodat deze een normale verdeling benaderen.  

2. Gleichläufigkeit (GLK); het percentage van de intervallen tussen twee jaren waarin de 

meting en referentiecurve gelijktijdig een stijging of daling in het jaarringpatroon laten 

zien. In de praktijk wordt een GLK van minder dan 62 als zwak beschouwd. 

Synchronisaties die aan de statistische vereisten voldoen zijn door de dendrochronoloog visueel 

beoordeeld. De synchronisatie is vervolgens geaccepteerd of verworpen. Onderlinge dateringen 

zijn uitgevoerd om metingen uit dezelfde boom te identificeren en/of één of meerdere 

middelcurven samen te stellen die het dateren faciliteren. 

                                                             
5 PAST4. Uitgegeven door SCIEM, Wenen (Oostenrijk). www.sciem.com 

6 De zogeheten transformatie van Hollstein (Hollstein 1980). 
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RESULTATEN 

 

Selectie en vooronderzoek 

Voor het onderzoek zijn 3 eiken (Quercus sp.) monsters aangeleverd. Deze bevatten ruim 

voldoende jaarringen en op ieder monster van het spinthout deels of compleet aanwezig (zie 

tabel 2). 

 

Metingen 

 

Tabel 2. Overzicht van de meetgegevens. n:aantal jaarringen, n(s): aantal spintringen, type: 

schattingswijze voor het kapinterval conform tabel 1. 

omschrijving houtsoort meting n n(s) type 

paal 1 eik 16.088.001 222 15 A 

paal 3 eik 16.088.002 157 14 B 

paal 5 eik 16.088.003 121 15 A2 

 

Dateringsonderzoek 

De metingen kunnen onderling gesynchroniseerd worden, maar de gelijkenis is betrekkelijk 

zwak. Op individuele basis worden zeer goede resultaten behaald (zie tabel 3) en een 

middelcurve van de metingen draagt niets bij aan het onderzoek. 

De vermelde referentiecurven staan in tabel 4 toegelicht.  

 

Tabel 3. Overzicht van de dateringen met statistische onderbouwing. De grafische weergave van de 

metingen met de onderstreepte referentiecurve staat in bijlage 2. eind(m)/eind(r): positie van de laatste 

jaarring van de meting/referentie. 

meting eind(m) referentie eind(r) overlap GLK t-waarde 

16.088.001 1577 NOSOUT01 2005 222 67,6 12,80 

16.088.002 1574 NOSOUT01 2005 157 72,6 9,72 

16.088.003 1577 NOSOUT01 2005 121 79,8 10,70 

 

Tabel 4. Overzicht van vermelde referentiecurven. 

referentie omschrijving 

NOSOUT01 Zuid-Noorwegen. Referentiecurve voor eik (1305 - 2005). Bonde et al, in prep. 
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INTERPRETATIE 

 

Het onderzoek is er in geslaagd een datering te vinden voor de monsters. De aanwezigheid van 

spinthout en wankant maakt het mogelijk nauwkeurige kapintervallen te schatten (zie tabel 5). 

Hierbij moet opgemerkt worden dat de aanzet tot de jaarring van 1578 op paal 5 maar aan één 

kant van het monster aangetroffen werd. 

Bij paal 1 werd op één plek de wankant aangetroffen en het is niet uit te sluiten dat hier iets 

vergelijkbaars van toepassing was. De consequenties voor de interpretatie zijn echter minimaal. 

Paal 3 kan ongetwijfeld tot dezelfde fase gerekend worden. 

 

Het hout is afkomstig uit Zuid-Noorwegen. 

 

Tabel 5. Schatting van de kapintervallen. Het type is de schatting volgens tabel 1. 

omschrijving meting eind kapinterval type 

paal 1 16.088.001 1577 herfst/winter 1577/78 A 

paal 3 16.088.002 1574 rond 1579 (1574 – 1590) B 

paal 5 16.088.003 1577 lente 1578 A2 

 

 

 

 

 



5 
 

LITERATUUR 

 

Baillie, M.G.L., 1982: Tree-ring dating and Archaeology. ISBN 0-7099-0613-7. Croom Helm 

Ltd. London. 

 

Bonde, N., Baittinger, C., Bartholin, T., Christensen, K., Crone, A., Eckstein, D., Havemann, K., 

Stylegar, F.-A., Verlage, L. en Wrobel, S. In prep.: With the back to the mountains. The making 

of a 700 year long master-chronology for oak (Quercus sp.) in Southern Norway. 

 

Bronk Ramsey, C., 2009: Bayesian analysis of radiocarbon dates. In: Radiocarbon, 51(1), pp. 

337-360. 

 

Hollstein, E., 1980: Trierer Grabungen und Forschungen. Band XI, Rheinisches Landesmuseum 

Trier. ISBN 3-8053-0096-4. Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein. 

 

Pilcher, J.R., Sample preparation, Cross-dating, and Measurement. In: Cook, E.R., Kairiukstis, 

L.A., (eds) 1990: Methods of Dendrochronology, Applications in the Environmental Sciences. 

Kluwer Academic Publishers. ISBN 0-7923-0586-8. 

 

Schweingruber, F.H., 1990: Mikroskopische Holzanatomie. Formenspektren mitteleuropäischer 

Stamm- Und Zweigölzer zur Bestimmung von recentem und subfossilem Material. 226 pp. 

Zürcher AG. ZugOxf.: 811.1 __ 016 : 810 : 814.7 (4). 3e druk. 

 



6 
 

BIJLAGE 1 

 

A. Wankant aanwezig: De jaarringgrens van de buitenste jaarring direct onder de bast maakt 

het mogelijk het seizoen te bepalen waarin de boom gekapt is. Aanwezigheid van de 

wankant betekent per definitie dat het spinthout volledig aanwezig is. Het seizoen waarin 

de boom gekapt is volgt uit de mate waarin de buitenste ring gevormd is: 

1. A: De buitenste jaarring is volledig gevormd. Het kapinterval valt buiten het 

groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring. 

2. A1: De buitenste jaarring is niet volledig gevormd. Het kapinterval valt in het 

groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring. 

3. A2: Alleen de aanzet tot de buitenste jaarring is aanwezig. Deze jaarring wordt niet 

ingemeten. Het kapinterval valt aan het begin van het groeiseizoen volgend op de 

laatste (ingemeten) jaarring. 

B. Spinthout aanwezig: Het spinthout is de buitenste zone van de stam waar het hout nog 

niet is omgezet in kernhout. Niet alle houtsoorten vormen kernhout en alleen bij eik is het 

aantal jaarringen in het spinthout statistisch te omschrijven zodat een schatting gemaakt 

kan worden van het aantal ontbrekende jaarringen tot de wankant. Voor het bereken van 

het kapinterval wordt OxCal7 gebruikt met door de auteur samengestelde 

spinthoutstatistieken. Hieruit volgt een jaartal dat het meest waarschijnlijk is (de 

mediaan), met daarom heen een 2·δ (95,4%) betrouwbaarheidsinterval. 

Spinthoutstatistieken verschillen zijn niet voor alle herkomstgebieden hetzelfde, 

waardoor naar gelang de herkomst van het hout andere spinthoutstatistieken toegepast 

kunnen worden. 

C. Spinthoutgrens aanwezig: Als (een deel van) de contouren van een monster één en 

dezelfde jaarring volgen dan kan dit geïnterpreteerd worden als de overgang tussen het 

kernhout en het (niet meer aanwezige) spinthout. Hierbij wordt op dezelfde wijze als 

hierboven een kapinterval berekend. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat 

dit alleen met redelijke zekerheid vastgesteld kan worden als dit langs een voldoende 

groot deel van de contouren van het monster zichtbaar is. 

D. Geen spinthout aanwezig: Hierbij is het niet mogelijk een kapinterval te schatten en kan 

alleen gesteld worden dat in ieder geval een klein aantal spinthoutringen (6 stuks) volgt 

op het kernhout. De vroegst mogelijke datering wordt dan met een corresponderend 

aantal jaarringen gecorrigeerd. Dit geldt alleen voor eik. 

E. Geen spinhoutstatistieken beschikbaar of geen kernhoutvorming: Hierbij is het niet 

mogelijk een kapinterval te schatten en kan alleen gesteld worden dat het kapjaar ná de 

datering van de buitenste ring valt. Dit wordt zowel toegepast voor houtsoorten die geen 

kernhout vormen, of waarvoor het aantal spinthoutringen niet rekenkundig te 

omschrijven is. 

 

                                                             
7 Bronk Ramsey 2009. 
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BIJLAGE 2 

 

Hier onder staan de metingen afgebeeld met de in tabel 3 aangegeven referentie. Op de x-as 

staan de jaartallen, op de y-as de ringbreedtes op een logaritmische schaal, uitgedrukt in 1/100 

mm. Het spinthout is gestippeld aangegeven. De grijze banen geven intervallen met een 

positieve GLK aan. 
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