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HOUTHANDELSMERKEN REVISITED
EEN VONDST IN DE KELDER VAN HARINGPAKKERSTEEG 8 te amsterdam

Gabri van Tussenbroek

I

n 2007 kwamen in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum op grenen balken
in het souterrain reeksen houthandelsmerken aan het licht.1 Het hout waarop
deze merken waren aangebracht, bleek afkomstig te zijn uit het stroomgebied
van de Oder en van de Havel/Elbe. Het unieke van de vondst was dat er
doorgaande reeksen merken op het hout aanwezig waren, iets wat doorgaans
bij bouwhout ten gevolge van bewerking na het transport niet meer het
geval is. In november 2015 doken er in Amsterdam wederom enkele reeksen
houthandelsmerken op, dit keer in de kelder van het pand Haringpakkerssteeg
8. De vondst is bescheidener van omvang en de onderzoeksomstandigheden
waren minder gunstig dan die in 2007. Zo kon het scherp gezaagde hout
niet worden bemonsterd en lag de kelder vol met materiaal, waardoor de
merktekens lastig bereikbaar waren. Gezien de zeldzaamheid van dergelijke
reeksen, is een korte signalering hier niettemin op zijn plaats.

Strakke balken met merken

I

n de kelder van Haringpakkerssteeg 8 kwam tijdens een recente verbouwing
een balklaag tevoorschijn, die bestond uit elf balken in totaal. Vijf van deze
balken hebben een kwartrond profilering en stammen waarschijnlijk uit de
tweede helft van de 17de of de eerste helft van de 18de eeuw.2 De overige
zes balken zijn ongeprofileerd,3 en vermoedelijk bij een verbouwing in de
19de eeuw aangebracht. Ondanks de strakke vorm van de balken zijn op
vier van deze zes rechte balken reeksen houthandelsmerken te vinden (afb.
1). Deze merken moeten zijn aangebracht nadat het hout was gezaagd en
zullen te maken hebben gehad met het transport, de opslag en de handel.
Houtvlotverbindingen zijn in het hout niet aangetroffen, wat echter niet wil
zeggen dat het hout niet in vlotten kan zijn vervoerd. Het gebruik van touw en
1

Gabri van Tussenbroek, ‘Geheimschrift in oude constructies. Amsterdam en de internationale houthandel in de zeventiende en achttiende eeuw’, in: Nieuwsbrief SBN nr. 45, December 2008, 37-52 en Idem, Historisch hout in Amsterdamse monumenten. Dendrochronologie – houthandel – toepassing. Publicatiereeks Amsterdamse Monumenten 3, Amsterdam
2012, 52-63. Dank gaat uit naar Bernd Adam, David Derksen, Karl-Uwe Heußner, Leendert
van Prooije, Tilo Schöfbeck en Louis Vandenabeele voor hun suggesties en informatie.
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De balken hebben een breedte van 30 centimeter en een hoogte van 28 centimeter.

3

Deze balken hebben een breedte van 28 centimeter en een hoogte van 20 centimeter.
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Afb. 1 Merken op een balk in de kelder van Haringpakkerssteeg 8 te Amsterdam.
(foto auteur)

spijkers laat niet altijd sporen na.4
De merken hebben een hoogte die bijna de hele zijkant van de balk beslaat,
een kleine 20 centimeter. Ze lijken met grote behendigheid en snelheid te
zijn aangebracht, waarbij gebruik is gemaakt van een ritsmes. De merken
vertoonden per balk een afwijkend patroon. Hier en daar leek het oppervlak
van de balken beschadigd, waardoor sommige merken mogelijk zijn
weggevallen, en op één plaats was een lat gespijkerd, die de voortzetting van
vier strepen aan het oog onttrok. Dat neemt niet weg dat de merken bij elkaar
lijken te horen, met zich herhalende lange strepen, X-tekens, (omgekeerde)
V-tekens en kortere halen (afb. 2a en 2b). Opvallend daarbij is dat er op
elke balk sprake was van groepjes merken, die met een zekere tussenruimte
tot het volgende groepje waren aangebracht. De tussenruimtes op de eerste
balk bedroegen 45, 35 en 20 centimeter, die op de tweede gedocumenteerde
balk 20, 80 en 140 centimeter, die op de derde balk 26, 120 en 45 centimeter,
terwijl de ruimtes tussen de merken op de vierde balk 60, 20 en 50 centimeter
bedroegen.

4

In het hout van het Scheepvaartmuseum werden deze verbindingssporen evenmin aangetroffen.
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Afb. 2a & 2b De aangetroffen merktekens. (tekening auteur)
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Betekenis

E

en interpretatie
van de merken
is uiterst lastig. Op
de balken in het
Scheepvaartmuseum
werden twee
soorten merken
gedocumenteerd,
waarvan alleen
de merken die
hoogstwaarschijnlijk
ten bate van het
transport op de Elbe
zijn aangebracht
min of meer kon
Afb. 3 Bad Segeberg, merktekens in het dak van de
worden ‘gelezen’.
Stiftskirche uit 1864, naar ontwerp van Hermann Georg
In combinatie met
Krüger. (foto Bernd Adam)
historische literatuur
was het mogelijk de
tekens te identificeren die te maken hadden met de eigendom van het hout,
de herkomst, het nummer van de partij, de koper, de lengte van de balk en de
handelaar die het verkocht. Inmiddels is duidelijk dat ook met kwaliteitsmerken
rekening moet worden gehouden.5 De andere merkenreeks die in 2007
tevoorschijn kwam en die werd toegeschreven aan gebruik in het Odergebied,
kon niet zo duidelijk worden ontcijferd. Arabische cijfers werden steeds door
een grote N voorafgegaan en vervolgens door #-tekens van elkaar gescheiden,
zodat de tekens slechts solitair, paarsgewijs of hooguit per vier naast elkaar
stonden. Een stramien dat te herkennen was, bestond uit N # cijfer # cijfer.
Opvallend hierbij was, dat op één balk soms meerdere systemen werden
aangetroffen: N # 32 # ? plus N # 132Y # en ook N # 85 # plus N ? 2469 #
plus 4 # 50 # 52, zoals er ook in de Haringpakkerssteeg meer tekenreeksen
waren gebruikt.
De merken in Haringpakkerssteeg 8 vertonen echter een afwijkend karakter.
In de aangetroffen reeksen zijn geen Arabische cijfers te herkennen en ook de
#-tekens, die de functie van scheidingstekens lijken te hebben bij het hout uit
het Odergebied, ontbraken. Het blijft daarmee vooralsnog een mysterie welke
informatie de merken in Haringpakkerssteeg 8 in detail weergeven.

5

Vriendelijke mededeling Louis Vandenabeele, 15 december 2015, die hierover een publicatie
in de International Journal of the Construction History Society voorbereidt.
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Herkomst

G

ezien het feit dat we met tekens te maken hebben die afwijken van die
uit het Oder- en Elbegebied, lijkt het voor de hand te liggen dat we de
herkomst daarom elders moeten zoeken. Uit de 19de eeuw zijn merktekens
bekend uit Schleswig-Holstein, uit Ostfriesland en Mecklenburg-Vorpommern.
De merken in Haringpakkerssteeg 8 vertoonden overeenkomsten met
merktekens die door Bernd Adam in de Stiftskirche van Bad Segeberg,
zo’n twintig kilometer ten westen van Lübeck, werden aangetroffen
(afb. 3). Archiefgegevens maakten duidelijk dat een deel van het daar
gebruikte hout rond 1864 uit Zweden was geïmporteerd, maar de balken
waarop de merktekens werden aangetroffen werden als ‘bestes kerniges
pommersches Holz’ omschreven, en moeten dus afkomstig zijn geweest uit
het grensgebied van het huidige Duitsland en Polen. Hiermee zouden we
dus toch te maken kunnen hebben met een merksysteem dat op de Oder
werd toegepast, ondanks de verschillen met de 18de-eeuwse voorbeelden
uit het Scheepvaartmuseum.6 Niettemin moeten Zweden, Finland en het
Balticum evenmin worden uitgesloten als herkomstgebied.7 In de kerk van

Afb. 4 Breitenfelde, merktekens in de kapconstructie van de kerk uit 1878, naar
ontwerp van C.A.W. Lohmeyer. (foto Bernd Adam)
6

Vriendelijke mededeling Bernd Adam, mailwisseling van 11 en 12 november 2015.

7

Vriendelijke mededeling Tilo Schöfbeck, mailwisseling van 12 november 2015.
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Breitenfelde, in het Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein, werden
in de kapconstructie uit 1878 eveneens dergelijke merken gevonden (afb. 4).8
Deze waren op grond van archiefstukken afkomstig uit Zweden, van waaruit
voorbewerkt ‘Quadratholz’ werd geïmporteerd. Opvallend aan de vondst in
Breitenfelde is wel, dat de reeksen wat korter waren dan die uit Amsterdam,
wat mogelijk toe te schrijven is aan de kortere transportweg. Leidden langere
wegen tot vaker overladen en doorverkoop en werden er daardoor meer tekens
op aangebracht? Verder onderzoek zal het moeten leren.
De eerdere conclusie, dat houthandelsmerken geen geïsoleerde fenomenen
zijn, moet hier in ieder geval worden herhaald. Voor gedetailleerdere kennis
van de historische houthandel – ook die in de 19de eeuw! – is het zaak dat er
meer voorbeelden worden gedocumenteerd en gepubliceerd. Daarnaast zal
moeten worden gezocht naar 19de-eeuwse gegevens in Noord-Duitsland of
Zweden, die allicht eenvoudiger te vinden zullen zijn dan dergelijke gegevens
uit eerdere periodes.

NASCHRIFT: Aan de Vrije Universiteit Brussel verricht Louis

Vandenabeele onder leiding van Inge Bertels, Stefan Holzer en Ine Wouters
promotieonderzoek naar kapconstructies in de 19de en vroege 20ste eeuw.
Daarbij besteedt hij ook aandacht aan de houthandel en merksystemen zoals
hierboven beschreven. Voorbeelden van soortgelijke merktekens op
19de-eeuwse constructies worden dringend gezocht. Een mail aan
Louis.vandenabeele@vub.ac.be wordt daarom zeer op prijs gesteld.

8

Het dak werd ontworpen door Landbauinspektor Carl August Wilhelm Lohmeyer en gebouwd door timmermeester Otto Gerdels, die de bouw van de kerk had aangenomen.
Vriendelijke mededeling Bernd Adam, mailwisseling van 13 december 2015.

53

