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erug in Nederland vroeg
Van den Berselaar aan Marta
Domínguez Delmás, Spaans
dendrochronoloog bij Stichting
Ring, naar de betekenis. Na

wat literatuuronderzoek kwam ze erachter
dat hiermee eikenhout (Quercus sp.) bedoeld
werd. Interessant was echter voor haar de
verwijzing naar de ‘Vlaamse’ oorsprong van
het hout. Dit is opmerkelijk omdat eiken-

hout voor panelen en sculpturen in de 16de
eeuw zeer schaars was in de Lage Landen.
Het is bekend dat Vlaamse kunstenaars in

die tijd hout van een uitstekende kwaliteit
uit de Baltische landen gebruikten. Dus de
aanduiding ‘Vlaams’ zou slechts kunnen

In juni 2007 bezocht Harry van den Berselaar
(communicatieadviseur RACM) de Spaanse Iglesia Santa
María la Mayor in Cáceres. Zijn interesse voor het werk
van de Bosschenaar Roque de Balduque had hem naar
deze kerk gevoerd. Binnen stond immers een enorm

wandretabel dat in de 16de eeuw door Guillén Ferránt
en Roque de Balduque vervaardigd was (zie foto 1).
In een uitgave over de geschiedenis van het retabel 
las hij dat, volgens het contract, het retabel van drie

houtsoorten gemaakt moest worden: ceder, grenen en
‘madera de borne de Flandes’. Deze laatste houtsoort

was hem onbekend, maar door de aanduiding 
‘de Flandes’ (‘Vlaams’) dacht hij dat het om een

houtsoort ging die in Vlaanderen of elders 
in de Lage Landen groeide. T
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Over houthandelsroutes en 
de herkomst van hout van 

de Late Middeleeuwen 
tot in de 18de eeuw

SAMENVATTING

In Nederland wordt veel oud hout uit verre oorden gevonden in
boven- en ondergrondse structuren zoals schepen, gebouwen of
kunstwerken. Met name vanaf de Late Middeleeuwen vond de aan-
voer van hout voor woning- en scheepsbouw op regelmatige basis
plaats. Nederlandse handelaren vervoerden het hout echter niet
alleen naar hun eigen land. Een deel ging door naar zuidelijke 

landen zoals Spanje. Dit hout, bewerkt of onbewerkt, werd 
daar 'Vlaams' hout genoemd. Dit artikel levert aan de hand 
van dendrochronologisch en literatuuronderzoek een bijdrage 
aan onze kennis over voormalige houthandelsroutes die 
Nederlanders volgden. Een aantal voorbeelden van de 
handel naar en vanuit de toenmalige Nederlanden wordt 
eveneens weergegeven.
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verwijzen naar de nationaliteit van de hande-
laren die het hout naar Spanje brachten. De
Lage Landen hebben toen immers een cruci-
ale rol in de internationale houthandel
gespeeld. In dit stuk zal over de mogelijke
oorsprong van het zogenaamde ‘Vlaamse’
hout worden gespeculeerd. Daarbij wordt
vooral aandacht besteed aan de beschrijving
van houthandelsroutes vanaf de Late
Middeleeuwen tot de 18de eeuw van en naar
het huidige Nederland.

De route naar het Zuiden 
In het begin van de 16de eeuw kwamen de
Nederlanden onder het gezag van Karel V, de
Spaanse koning en later ook keizer van het
Heilige Roomse Rijk. Reeds in de tijd van
zijn (Bourgondische) voorgangers waren steden
als Brugge en Antwerpen, maar ook Middel-
burg en Bergen op Zoom, van belang in de
contacten met Zuid Europa.1 Vanuit deze
steden werden houten kunst- en gebruiks-
voorwerpen naar Spanje verhandeld. In die
tijd werden op het Iberisch schiereiland vele
goederen die uit de Lage Landen kwamen
‘Vlaams’ genoemd.2 Dat valt te verklaren
vanuit de gezichtsbepalende rol  die Vlaan-
deren op dat moment binnen de Lage
Landen speelde.  

Toen Santiago de Compostela zich in de 12de
eeuw begon te ontwikkelen tot belangrijk
bedevaartsoord, begon de migratie van
ambachtslieden van het noorden naar het
Iberisch schiereiland. Vooral langs de routes
daarheen, werden kerken, kloosters en
kapellen gebouwd, versierd en ingericht.
Hierdoor groeiden de commerciële banden
tussen Noord en Zuid. In de 15de eeuw werd
de Vlaamse kunst bewonderd – en gekocht –
door de Spaanse adel en de machtige hande-
laren.3 Deze situatie maakte Spanje in de
16de eeuw nog aantrekkelijker voor architec-
ten, bouwmeesters, kunstenaars en am-
bachtslieden uit het noorden.4 Hieronder
bevond zich ook de eerdergenoemde Roque
de Balduque, beeldhouwer uit ’s-Hertogen-
bosch (Bolduque, in het Spaans). Met een
aantal broers vertrok hij in de eerste helft
van de 16de eeuw naar Spanje, waar ze hun
naam vestigden.5 Tegenwoordig zijn de wer-
ken van Vlaamse beeldhouwers, houtsnijders
en timmerlieden te vinden op het hele
Iberisch schiereiland. Kunstenaars en
ambachtslieden uit met name de zuidelijke
Nederlanden zijn daarmee verantwoordelijk
voor het noordelijk accent binnen de
Spaanse gotiek. Dat klinkt nu nog door in de
termen ‘estilo gótico hispanoflamenco’ en ‘arte
hispanoflamenco’.6

‘Vlaams’ hout op het 
Iberisch schiereiland
De Lage Landen exporteerden dus vanaf het
begin van de 16de eeuw kunst en kunstenaars
richting Spanje. Beelden, altaarstukken (reta-
bels), tapijten en andere waardevolle objecten
kwamen naar het Iberisch schiereiland. Maar
het bleef niet bij kunst en hun makers, want
ook (nog onbewerkt) hout werd door Neder-
landse/Vlaamse handelaren naar Spanje
vervoerd.7 Soms werd dit hout genoemd naar
de haven waar het verscheept werd, zoals
‘Riga grenen’. In andere gevallen werd het
aanduiding ‘de Flandes’ (uit Vlaanderen) aan
de houtsoort toegevoegd. De term ‘madera  de
borne de Flandes’ 8 (Vlaams eikenhout) is bij-
voorbeeld bekend uit de opdrachtomschrij-
ving van het retablo mayor van de Iglesia de
Santa María la Mayor te Cáceres.9 Aan dit
altaarstuk heeft de Bosschenaar Roque de
Balduque in Spanje gewerkt in de 16de eeuw.
Het is de auteurs onbekend of hij zijn
opdrachtgevers specifiek om het gebruik van
dit eikenhout had gevraagd. Uit dendrochro-
nologisch onderzoek is gebleken dat in die
tijd kunstenaars in de Lage Landen vaak
gebruik maakten van geïmporteerd Baltisch
hout, dat speciale kwaliteiten bezat voor het
maken van beeldjes en panelen.10 Zou dan dit
‘Vlaamse’ eikenhout dat in Spanje werd
gebruikt van Baltische herkomst kunnen
zijn? Deze vraag is nog niet door dendro-
chronologisch onderzoek beantwoord, omdat

Spanje tot de gebieden behoort waarvan wij
geen dendrochronologische data van histo-
risch hout hebben (een zogeheten 'blanco'
gebied). Desondanks, in de context van inter-
nationale houthandel in de 16de eeuw, kan
dit hout gemakkelijk van verderweg dan de
Lage Landen gekomen zijn. 

Houthandel in de Lage Landen 
vanaf de Late Middeleeuwen 
Net zoals elders is ook in de Lage Landen de
geschiedenis van houthandel sterk verweven
met de politieke en sociale geschiedenis. Al
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2 VLOT BIJ DE NONNENWHER IN PFORZHEIM,

CIRCA 1890. RECHTS EEN ZAAGMOLEN. 
FOTO: STADTARCHIV PFORZHEIM IN SCHEIFELE, 1996, 
VIA L. VAN PROOIJE

3 HET VOC-SCHEEPSWERFTERREIN OP OOSTBURG IN AMSTERDAM. PRENT UIT 1750, OP DE VOORGROND

DE IJ-OEVER MET TWEE SCHEEPSHELLINGEN. BRON: BUREAU MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE, AMSTERDAM



in de Late Middeleeuwen kenden onze
gewesten een (relatief) grote bevolkings-
dichtheid, waardoor er een grote vraag was
naar hout. Hout was in die tijd het voor-
naamste bouwmateriaal voor huizen en sche-
pen. Kunstenaars gebruikten het tevens voor
panelen, retabels en beelden. Bovendien
waren grote hoeveelheden brandhout nodig
bij het koken, het verwarmen van de huizen
en het in bedrijf houden van smederijen,
gieterijen en andere werkplaatsen. Het resul-
taat was dat de in de Lage Landen aanwezige
bossen flink gekapt of intensief beheerd
werden (hakhout) om te voldoen aan de grote

vraag naar hout.11 Tijdens de Late Middel-
eeuwen was het lokale aanbod zo schaars dat
het hout voor woning- en scheepsbouw uit
landen verder weg moest worden inge-
voerd.12

In de 13de eeuw leidde de totstandkoming
van de Hanze, een alliantie van handelsste-
den rond de Oostzee en de Baltische Zee, tot
stabiele handelsroutes die steden langs kus-
ten en rivieren met elkaar verbonden. Dit
handelsnetwerk spreidde zich al snel uit in
de 14de eeuw naar steden zoals Brugge in het
westen en Keulen in Centraal Europa.13 Dit

netwerk verhoogde de reikwijdte en de inten-
siteit van de handel tussen West-Europa en
de oostelijke Baltische landen.14 Tot dit ver-
bond behoorde ook een groot aantal steden
uit de Nederlanden, zoals Deventer en
Kampen. In de 14de eeuw ontwikkelden de
belangrijkste steden in het zuiden, zoals
Brugge en Antwerpen, zich tot toonaan-
gevende handelscentra en daarmee tot tref-
punten van handelaren uit Noord- en Zuid-
Europa.15 Deze bevoorrechte positie werd
teniet gedaan door Holland en Engeland aan
het eind van de 16de eeuw.16 Door deze brede
verspreiding van handelverbindingen, wist
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Scheepswrak 
als schat 
Veel van de vaartuigen die tussen de
16de en de 18de eeuw vervaardigd
werden, liggen inmiddels op de zee-
bodem, geclassificeerd als ‘maritiem
cultureel erfgoed’. Het materiaal
waaruit ze gemaakt zijn, vormt voor
dendrochronologen een ‘gezonken
schat’ omdat meer dan  3000 bomen
nodig waren om een middelgroot
schip te bouwen. Naarmate het lokale
hout schaarser bleek, kwam het

bouwmateriaal uit verderweg
gelegen gebieden. Het is bekend
dat eikenhout uit Duitsland en de
Baltische landen naar Nederland
werd aangevoerd voor toepassing
in de scheepsbouw. 

Tevens werden grove dennen vanuit
de haven van Riga geïmporteerd
om dienst te doen als masten. De
Nederlandse handelaren voerden
dit noordelijke hout door naar zui-
delijke landen zoals Spanje. Termen
zoals ‘Pruisisch grenen’, ‘Riga grenen’
of ‘grenen uit Vlaanderen’ worden

vaak gevonden in Spaanse litera-
tuur over scheepsbouw in de 16de
tot de 18de eeuw. Deze grove den-
nen werden gebruikt voor masten
en dekken of andere delen die niet
in contact kwamen met het zee-
water. Een gevolg van deze handels-
relaties is dat tegenwoordig in
scheepswrakken hout van verschil-
lende herkomst gevonden kan wor-
den. Daarom moet het onderzoek 
op dit soort voorwerpen vanuit een
internationaal perspectief  gereali-
seerd worden. Samenwerking tussen
onderzoekers uit zowel de landen

die het hout leverden als die 
waar het hout aangetroffen wordt 
is dus nodig. Dendrochronologie
is in deze context een hulpmiddel
voor  het vaststellen van de
ouderdom en de oorsprong van
het hout. Dit maakt bovendien
de beschrijving mogelijk van 
de keuze voor bepaalde hout-
eigenschappen en houtsoorten in
relatie tot hun gebruik. In andere
woorden, dendrochronologie kan
ons helpen om de informatie die
in deze schat verborgen ligt, weer
‘boven water te halen’.   

4 HOUT VAN SCHEEPSWRAKKEN IS EEN SCHAT VOOR DENDROCHRONOLOGEN. SCHEEPSWRAK BIJ KATSE VEER, ZEELAND  FOTO: M.  MANDERS



hout van zeer verschillende oorsprong de
Nederlandse markten te bereiken. Een deel
van deze aanvoer werd ook naar het buiten-
land verhandeld, waaronder Spanje. 

Duits hout 
De houtaanvoer vanuit het Duitse gebied
naar de Nederlanden kent een lange geschie-
denis die in de 2de eeuw met de Romeinen
begon.17 Tijdens de Middeleeuwen speelden
de Rijn, Maas, Waal, Eems en IJssel een
belangrijke rol voor het vervoer van hout
vanuit de Duitse regio naar Nederlandse
gebieden. Naast eikenhout werd ook naald-
hout aangevoerd. Uit dendrochronologisch
onderzoek van naaldhout in een aantal
gebouwen in Utrecht en Deventer blijkt dat
in de 13de en 14de eeuw dennenhout (Abies
alba) uit de Alpen en het zuiden van
Duitsland gebruik werd.18 Het hout werd
voornamelijk als vlot over rivieren naar
stapelmarkten of zeehavens vervoerd. Dit
was een goedkope manier en vaak ook de
enige mogelijke wijze van transport. Een
betrekkelijk kleine hoeveelheid hout werd
met schepen vervoerd.19

Een Duitse stad als Pforzheim, gelegen aan
de noordelijke rand van het Zwarte Woud
ontwikkelde zich in de 14de eeuw tot een
handelscentrum voor gevlot naaldhout (zie
figuur 2). Het hout kwam naar Pforzheim
over de rivieren Würm, Nagold en Enz, waar-
na het via Neckar en Rijn naar de
Nederlanden ging.20 Eenmaal in Nederland
ging het hout richting de stapelmarkt van
Dordrecht. Het stapelrecht van 1299 gaf deze
stad het privilege om al het hout dat via Rijn
en Maas aangevoerd werd te verhandelen.21

Hoewel dit recht in de 15e eeuw aan belang
verloor (onder meer door de gevolgen van de
Sint-Elisabethsvloed in 1421), laten de tolre-
gisters en verschillende verbeteringen in de
stedelijke infrastructuur zien dat in de 17de
en 18de eeuwen nog aanzienlijke hoeveelhe-
den Duits hout via Dordrecht naar met name
de Zaanstreek, Amsterdam en Rotterdam
werden vervoerd.22 In het begin van de 18de
eeuw werd langs de Rijn een aantal
Holländer Holz-Floss-compagnieën geves-
tigd. In die tijd waren rijnvlotten met een
lengte van meer dan 320 m, een breedte van
50 m en een diepte van 2,20 m heel gebruike-
lijk.23

In de Lage Landen werd Duits hout graag
gebruikt als constructiehout voor huizen en
schepen en in mindere mate ook voor meubi-
lair of kunstobjecten, omdat voor deze laatste
het Baltische eikenhout favoriet was.24
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Dendrochronologie en herkomst van het hout 
Dendrochronologie houdt
zich als wetenschap bezig
met onderzoek van jaarrin-
gen in het hout. Bij date-
rend dendrochronologisch
onderzoek moeten eerst
referentiekalenders (chro-
nologieën) voor een bepaald
gebied opgebouwd worden.
In een gematigd klimaat
vormt een boom elk jaar net
onder de schors een nieuwe
groeiring. Die is breder in
een (klimatologisch) gun-
stig jaar en smaller in een
ongunstiger. De variatie in
de breedte van jaarringen
geeft een groeipatroon weer.
Het principe van dendro-
chronologie is dat bomen
van dezelfde houtsoort die
in hetzelfde gebied groeien,
hetzelfde groeipatroon ver-
tonen. Deze kunnen in een
zogenaamde ‘referentieka-
lender’ gemiddeld worden.
Door jaarringpatronen van
levende bomen te overlap-
pen met die van historisch,
archeologisch, en subfossiel
hout, kan een referentieka-
lender terug in tijd worden
verlengd. De belangrijkste
resultaten hiervan voor de
cultuurhistorische weten-

schappen zijn exacte date-
ringen van houten voorwer-
pen (bijvoorbeeld schilderij-
en en beelden), schepen,
gebouwen, archeologische
vondsten en resten van
voormalige vegetatie. In
Noord- en Midden-Europa
hebben de resultaten  uit
het onderzoek van levende
bomen, monumentale
gebouwen, kunsthistorische
objecten, archeologische
houtresten en resten van
subfossiele bomen de afge-
lopen decennia geleid tot de
ontwikkeling van referen-
tiekalenders voor onder
andere eik (Quercus sp.),
grove den (Pinus sylvestris),
zilverspar (Abies alba) en
fijnspar (Picea abies). Dit
netwerk van referentieka-
lenders heeft inmiddels een
nieuwe tak van jaarringon-
derzoek mogelijk gemaakt:
de zogeheten ‘dendroprove-
nancing’. Deze richting
houdt zich bezig met de
herkomst van historisch
hout. Om de oorsprong van
het hout te kunnen bepalen,
worden lokale referentieka-
lenders uit bepaalde gebie-
den gebruikt.  De meeste

lange historische referentie-
kalenders voor Centraal- en
Noord-Europa zijn echter
gemaakt voor ‘daterings-
doeleinden’. Ze kwamen tot
stand door de middeling
van jaarringen van monsters
afkomstig uit een groot
gebied. Dit betekent dat ze
heel goed bruikbaar zijn
voor datering, maar niet om
de herkomst van hout mee
vast te stellen. Deze chrono-
logieën zouden uitgesplitst
moeten worden om ze daar-
na opnieuw samen te voe-
gen volgens hun oorsprong.
Bovendien is er gebrek aan
historische referentie-
kalenders voor andere
gebieden, zoals voor
bijvoorbeeld het Iberisch
Schiereiland aan de ene
kant van Europa en Wit-
Rusland en Oekraïne aan de
andere kant. In deze landen
zijn de historische archieven
de enige bron van infor-
matie over houthandel. Voor
meer informatie over
dendrochronologie zie de
website van Stichting Ring:
www.archis.nl/RINGnieuw

5 HET OPBOUWEN VAN REFERENTIEKALENDERS.(FOTO: ECKSTEIN EN WROBEL, 2008)



Baltisch hout  

De aanvoer van hoogwaardig Baltisch hout
naar de Lage Landen was tot de tweede helft
van de 17de eeuw van groot belang. Het
meeste hout was afkomstig uit bossen langs
de rivier de Vistula en haar zijtakken in het
huidige Polen en Wit-Rusland.25 Het hout
werd als vlotten over de Vistula naar Danzig
vervoerd. De tolregisters langs deze rivier
wijzen uit dat zo’n vlot meestal bestond uit
deels bewerkte producten zoals grote planken
(wagenschot) en duigen. De bomen werden
kort na de kap al in het bos gespleten.
Meldingen van complete boomstammen
komen minder vaak voor in de Poolse tol-
registers.26 Vanaf de haven van Danzig werd
het hout verder in het ruim van vaak
Nederlandse koopvaarders getransporteerd.
Toepassing vond plaats in scheepsbouw,
panelen, sculpturen, retabels en andere hou-
ten kunstwerken. De schilder Jeroen Bosch
(ca. 1450-1516) schilderde op panelen van
hout uit de Oostzeelanden, evenals Pieter

Paul Rubens (1577 - 1640) en Rembrandt (ca.

1606 - 1669).27 In 2007 zijn drie huidplanken
en een plafondplank van het VOC-schip ‘de
Batavia’, dat tussen 1627 en 1628 in Amster-
dam gebouwd werd (zie foto 3), door Stichting
RING dendrochronologisch gedateerd.28 De
herkomst van twee van de huidplanken werd
gesitueerd in de bossen van Zuid-Polen.29

Het Poolse/Baltische hout bezat een aantal
opmerkelijke kwaliteiten die zeer veel waar-
dering ondervonden in de westerse ateliers
en scheepswerven. Een langzame groei
(smalle jaarringen) leidt tot een homogene en
fijne nerf, die er voor zorgde dat het hout
vormstabiel bleef (het werkt weinig). Hier-
door was het Poolse hout ideaal voor het
splijten in panelen en planken en voor de
bewerking tot beelden.30

Gedurende de Hanzetijd was Danzig de
belangrijkste houtuitvoerhaven van de
Baltische Zee, maar de Dertigjarige Oorlog
(1618 - 1648) maakte een einde aan de han-

delsroutes die onder invloed van de Hanze
ontstaan waren.31 Vervolgens leidde de
Noordse oorlog van 1655 - 1660 tussen Polen
en Zweden ertoe dat Danzig zijn leidingge-
vende positie als Baltische haven moest
afstaan aan Riga en (in mindere mate)
Koningsberg (het huidige Kalinigrad in
Rusland).32 Deze ontwikkelingen leidden
ertoe dat het Poolse hout niet meer beschik-
baar was voor de westelijke markten. De
teloorgang van Danzig kan ook uit de
Spaanse archiefstukken worden afgeleid.
Daarin wordt in de 16de eeuw het ‘Pruisisch
grenen’ genoemd dat via Vlaamse handelaren
naar Spanje ging om als masthout te dienen.
In de 18de eeuw was het geïmporteerde
naaldhout ‘Riga grenen’.33

In de 14de eeuw werd eikenhout voor de
scheepsbouw in kleine hoeveelheden vanuit
Riga verscheept naar westelijke havens waar-
onder Lübeck. Grotere partijen eikenhout
werden vanaf de tweede helft van de 15de
eeuw uitgevoerd. De belangrijkste houten
exportproducten richting de Nederlanden
waren eiken schotten voor de scheepsbouw
en naaldhout voor masten en molenwieken.34

In de 17de eeuw werden nog omvangrijkere
hoeveelheden grenen over de Daugava naar
Riga vervoerd, vanwaar het door Neder-
landse schepen opgenomen werd en naar
Spanje vervoerd.35 Sommige aanwijzingen
laten zien dat deze grove dennen afkomstig
kunnen zijn uit het stroomgebied van de
Dnjeper (in het huidige Wit-Rusland).36 In
de Hollandse stad Zaandijk leeft de plaatse-
lijke veronderstelling dat toentertijd bij de
bouw van huizen ‘Russisch’ grenen gebruikt
werd. Dit zou (volgens de lokale bewoners)
afkomstig zijn van schepen die op de lokale
werf gedemonteerd werden nadat ze hun tijd
er op hadden zitten.37 Het adjectief ‘Russisch’
zou een verwijzing naar de oorsprong van het
hout of naar de uitvoerhaven (Koningsberg,
Riga of zelfs Sint-Petersburg) kunnen zijn,
hoewel hiervoor (nog) geen dendrochronolo-
gisch bewijs is. 

Scandinavisch hout  
In de 15de en 16de eeuw werd maar weinig
hout uit het huidige Zweden en Finland naar
de Lage Landen vervoerd, terwijl de aanvoer
van Noors hout een hoogtepunt na 1580
bereikte.38 In the 17de eeuw bleef het belang
van Noorwegen als houtleverancier onder
invloed van politieke ontwikkelingen groot.39

Een aanzienlijk deel van de Noorse houtuit-
voer (tot 65%) was tot het eind van de 17de
eeuw voor de Nederlanden bestemd. Het
ging hierbij om nagenoeg onbewerkt eiken-,
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vuren- en grenenhouten delen, balken en
masten, die hoofdzakelijk afkomstig waren
uit Zuid-Noorwegen.40 De Hollandse
scheepsbouw die in deze periode hoogtij vier-
de, was toen niet alleen de grootste afnemer
van Scandinavisch hout maar ook van hen-
nep en teer.41

We treffen in Nederland Scandinavisch
eiken- en naaldhout aan in steden die toen-
tertijd aan de kust lagen of die via waterwe-
gen een korte verbindingsweg met de kust
hadden.42 Op een enkele uitzondering na,
dateert dit hout uit het eind van de 16de
eeuw of later. Dendrochronologisch onder-
zoek aan de vuren (Picea abies) funderings-
palen van het Maritieme Museum van
Amsterdam toonde aan dat deze rond het
midden van de 17de eeuw werden gekapt.43

Daarnaast bleek dat dit hout inderdaad
afkomstig was uit het zuiden van Noor-
wegen. In dit geval was het hout van de
fundering homogeen in soort en herkomst.
In andere gevallen treffen we een combinatie
aan van hout uit diverse gebieden en bestaan-
de uit diverse soorten, wat suggereert dat het
gekocht moet zijn op belangrijke houtmark-
ten met een groot en divers aanbod. Inter-
essant hieraan is dat de onderlinge dendro-
chronologische vergelijking tussen Scandi-
navisch eiken uit uiteenlopende steden een
uitstekende ‘match’ oplevert. Dit wijst erop
dat deze eiken in hetzelfde (Scandinavische)
gebied groeiden en ten dele wellicht zelfs in
hetzelfde bos.44

Terug naar het Iberisch schiereiland  
Na alles wat inmiddels gezegd is over de
houthandel in de Lage Landen door de eeuwen
heen, lijkt het aannemelijk dat het ‘Vlaamse’
eikenhout dat op het Iberisch schiereiland
werd gebruikt niet in de Lage Landen heeft
gegroeid. De Scandinavische herkomst van
dit hout schijnt vrij onwaarschijnlijk, aan-
gezien het ingevoerde eikenhout van deze
landen meestal voor bouwdoeleinden werd
gebruikt. De Duitse herkomst kan niet ver-
worpen worden. Echter, de uitstekende repu-
tatie van het Baltische eikenhout dat in
Vlaanderen werd gebruikt, zou het Iberisch
schiereiland bereikt kunnen hebben samen
met de Vlaamse kunstenaars. Het hout zelf
zou via de Nederlandse handelaren in Spanje
beland kunnen zijn en daarmee de naam
‘Vlaams’ eikenhout hebben gekregen. 

Benodigd onderzoek
Vanaf de Late Middeleeuwen zorgde een
levendige handel voor de verspreiding van
hout uit diverse landen over heel Europa.

Soms helpt informatie uit archiefstukken
en literatuur bij de determinatie van de her-
komst. Maar deze bron kan ook gefragmen-
teerd zijn. Dendrochronologie kan de
bestaande kennis aanvullen en versterken.
Om ons heen wacht nog veel historisch hout
op ontdekking en onderzoek. Bovendien zijn
er nog grote hoeveelheden (digitale) dendro-
chronologische data beschikbaar voor vervolg-
onderzoek. Momenteel worden reeds verza-
melde dendrochronologische data uit Neder-
landse en Belgische structuren en objecten
binnen het NWO/GW project Digital Colla-
boratory for Cultural-Historcal Dendrochrono-
logy in the Low Countries bijeengevoegd in een
digitale databibliotheek, met als doel van
grootschalig onderzoek naar ondermeer de
voormalige houthandel.45 Dit is echter niet
voldoende. Daarnaast dient er materiaal ver-
zameld te worden in dendrochronologisch
‘blanco’ gebieden, zoals het Iberisch schierei-
land, Wit-Rusland en de verder weg gelegen
Oekraïne. Hierdoor kunnen dendrochronolo-
gische referentiekalenders opgebouwd worden,
die ons verder helpen de puzzel van handel
en transport van hout in het verleden op te
lossen. 

Wij willen graag Esther Jansma, Paul Copini,
Ronald Visser, Sjoerd van Daalen en Ute
Sass-Klaassen bedanken voor hun kritische
opmerkingen bij eerdere versies en voor hun
redactionele bijdragen aan deze tekst.
Onze dank gaat ook uit naar M. Manders,
BMA en J.M. van den Berselaar-van Osch
voor het beschikbaar stellen van hun foto’s. 
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