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Op 23 en 30 mei 2021 zijn er voor een dendrochronologisch onderzoek boorstalen afgenomen in het
pand aan de Hoogstraat 5 te Leeuwarden. Het doel van het onderzoek is om aan de hand van de zolderen verdiepingsbalklaag de bouwperiode van het pand te achterhalen en om vast te stellen of er
meerdere bouwfasen zijn aan te wijzen.
De opdracht tot het onderzoek werd verleend door Onno Loonstra, eigenaar, op voorspraak van Siebe
van Seijen, architect in conservation bij Adema Architecten Dokkum.
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Situatie:
Het pand aan de Hoogstraat 5 in Dokkum bestaat uit drie bouwlagen. Beganegrond, verdieping en
zolder.
- De zolderconstructie is gemaakt van rondhout.
- De zolderbalklaag (tussen verdieping en zolder) bestaat uit twee gedeelten. Het voorste
gedeelte (straatkant) van de balklaag is gemaakt van geprofileerde balken en het achterste
gedeelte van hergebruikte eikenhouten balken. De voorste balken en de zolderconstructie
vormen samen waarschijnlijk één bouwfase. Deze is niet onderzocht. De achterste
hergebruikte balken zijn op één na allemaal aangeheeld. Dat wil zeggen dat ze uit twee delen
bestaan en zijn verbonden met een liplas. De balken hebben een wat vierkante doorsnede
van ongeveer 23 bij 21 cm.
- De verdiepingsbalklaag bestaat uit 17 balken, de strijkbalk voor en achter meegeteld. Uit de
verschillende doorsnedematen valt al direct op te maken dat het een samengestelde
balkenlaag is. Samengesteld uit dikkere en dunnere balken maar ook uit jongere en oudere
balken. De dikkere balken (25 X 18 cm) zijn van grenenhout gemaakt. De dunnere balken (17
X 12 cm) zijn van grenen- of van eikenhout gemaakt. De eikenhouten balken zijn ouder dan
de grenen balken.
- Voor een gedeelte zijn de balken in de muur opgelegd op een geprofileerde console1, vooral
aan de linkerkant.
- De muren van de beganegrond zijn gemaakt van (zeer waarschijnlijk) hergebruikte
kloostermoppen.

Bemonsterd zijn:
Verschillende van de hergebruikte eiken balken van de zolderbalklaag.
De dunnere eiken balken van de verdiepingsbalklaag.
De dikkere grenen balken van de verdiepingsbalklaag.
De consoles onder de balken van de verdiepingsbalklaag.

Datering:
Eindjaar
Hergebruikt eiken zolderbalklaag
Dunne eiken balken verdiepingsbalklaag
Dikke grenen balken verdiepingsbalklaag
Consoles onder verdiepingsbalklaag

1

1494
1639

Kapjaar
1503
1503 ± 2
1646
1646 ± 3

Bouwjaar
1504-1505
1502-1507
1647-1648
1644-1651

Een console is een uit een muur vooruitstekend deel waarop een balk rust.
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eiken
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Spintgrens

Locatie

zolderbalklaag 1 van achter
zolderbalklaag 2 van achter
zolderbalklaag 4 van achter
zolderbalklaag 6 van achter

Wan

IdCode

FR35610
FR35611
FR35612
FR35613

Ringen

Hergebruikte eiken balken zolderbalklaag
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1503

1503

0,44

5,7 Hamburg

1486
1474

1502 ± 3
na 1474

0,61
0,51

6,8 FRQuspW2-2019Ref
5,6 DuitsAll-2019

Het eikenhout van de hergebruikte eiken balken van de zolderbalklaag is afkomstig uit de regio van
Hamburg en is via de Elbe naar Friesland vervoerd. Boorstaal FR35610 heeft spint en wan2. Hieruit
volgt dat het hout in 1503 is gekapt en in 1504-05 voor het eerst in de bouw is toegepast.
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5,5 166NoorsAllRef
8,6 166NoorsRef
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De dunnere eiken balken van de verdiepingsbalklaag zijn afkomstig uit Zuid-Noorwegen. Hoewel de
stalen geen wan hebben is er wel spinthout op grond waarvan berekend kan worden wat het kapjaar
van het hout moet zijn geweest. Ook dat komt gemiddeld uit op 1503. Eikenhout van Noorwegen en
Duitsland werd in balkenlagen vaker door elkaar gebruikt en gezien het gelijke kapjaar ligt het voor
de hand dat de hergebruikte balken van de zolderbalklaag en deze uit één balkenlaag afkomstig zijn.

De middelcurve (FR35690) samengesteld uit de meetreeksen van de boorstalen van het hergebruikte eikenhout van de
zolderbalklaag vergeleken met de standaardcurve 166NoorsAllRef.

2

Zie de bijlage voor dendrochronologische begrippen
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Dikkere grenen balken verdiepingsbalklaag

__DKM0 - A - 2065

De herkomst van het grenenhout van de dikkere balken van de verdiepingsbalklaag is het zuiden van
Noorwegen. Het kapjaar van het hout is 1646 en het zal in 1647-48 voor het eerst zijn toegepast.
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Het van de regio Hamburg afkomstig zijnde eikenhout van de geprofileerde consoles onder de
verdiepingsbalklaag is in 1646 ± 3 jaar gekapt. Het lijdt daarmee weinig twijfel dat deze consoles
gelijk met de grenen balken van de verdiepingsbalklaag in zijn 1647-48 zijn aangebracht.
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Discussie:
Uit de houten constructies van het pand zijn drie belangrijke bouwperioden/fasen op te maken:
- Een vermoedelijk 19e eeuwse periode waarbij de zolder is geconstrueerd en de voorste
balken van de zolderbalklaag zijn aangebracht.
- De grenenhouten balken en eikenhouten consoles van de verdiepingsbalklaag die van 164748 zijn.
- Het eikenhout van de hergebruikte eiken zolderbalken en de dunne eiken balken van de
verdiepingsbalklaag die van 1504-05 zijn.
De vraag is nu of deze oudste balken een aanwijzing geven voor het oorspronkelijke bouwjaar van dit
pand of dat ze tijdens de grote verbouwing van 1647-48 of eerder van elders zijn aangevoerd.
De dikke zijmuren van het pand zijn gemaakt van (waarschijnlijk) hergebruikte kloostermoppen. Aan
de linkerkant van het pand (gezien vanaf de straat) is een groot brandvlak te zien. Het betreft een
duidelijk begrensd stuk muur dus deze brandsporen hebben geen relatie met de grote branden die
tijdens de Spaanse furie in 1572 hebben plaatsgevonden. Onder het roet zijn nog restanten van een
eerdere kalklaag te vinden.
In 1679 is Wocke Teunis de gebruiker3. Hij was bakker maar voor hem was het pand nog een
schoenmakerswinkel met toonbank. Dat zou goed passen bij de dikke grenen balken van 1646-47,
maar het levert geen informatie op over het pand van vóór de grote verbouwing van 1647-48.
Voor het onderzoek heeft eigenaar Onno Loonstra de kalklaag rond een aantal balkkoppen
verwijderd en de muur vrijgemaakt. Daaruit bleek dat de dikke grenenbalken jonger zijn dan de
muur. Als een pand wordt gebouwd dan worden de balken op het metselwerk gelegd en wordt er
verder tegen de balken aan gemetseld. Hier is duidelijk te zien dat de sparingen voor de balken
groter zijn dan nodig en dat ze zijn uitgevuld. De maat van de oorspronkelijke sparing is 23 cm en dat
komt exact overeen met de dikte van de hergebruikte eikenbalken van de zolderbalklaag. De
originele verdiepingsbalklaag heeft een afwisseling van steeds één dikkere en dan twee dunnere
balken gehad en er zijn ook dunnere eiken balken van 1504 nog aanwezig.
Is het daarmee bewezen dat de muur van 1504-05 is? Nee feitelijk niet. De dunnere eikenbalken van
1504-05 van de verdiepingsbalklaag liggen ook in een ruimere balksparing en zijn dus ook verlegd. Er
zijn geen muurstijlen meer en geen korbeels. De muur kan zelfs ouder zijn dan 1504 en kan zelfs nog
onderdeel zijn geweest van een eerdere stins. Er stonden er ooit twee aan de Hoogstraat4.
De aanwijzingen voor een originele bouw in 1504-05 zijn wel vrij sterk. Om te beginnen zijn de
zijmuren zeker van vóór 1647 en het ligt voor de hand dat het pand al wat ouder moet zijn geweest
toen het rond 1647 zo ingrijpend werd verbouwd. Verder komt de balksparing van de dikkere balken
vooraan precies overeen met de hergebruikte eiken balken van de zolderbalklaag en zijn er ook nog
dunnere eiken balken uit de vroege periode behouden gebleven.
Maar helaas, meer dan indirecte aanwijzingen hebben we in feite (nog) niet.

3
4

Met dank aan Piet de Haan.
Met dank aan Siebe van Seijen.
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De verdiepingsbalklaag bestaat uit balken van verschillende doorsnede, eiken en grenen.
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Hergebruikte eiken balken aan de achterkant van de zolderbalklaag.

Aan de linkerkant is de opvulling met een tegel te
zien. Hieruit blijkt dat er eerder een bredere balk
heeft gelegen
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Belangrijke vaktermen in de dendrochronologie

Bouwjaar

Er is een verschil tussen het bouwjaar van een constructie en het kapjaar van
het hout. Uit de vergelijking van het dendrochronologisch vastgestelde
kapjaar van houtconstructies en de geschreven bronnen blijkt dat gebouwen
over het algemeen binnen één tot drie jaar na de kap van het hout werden
opgericht. In een heel enkel geval kan dat verschil tot vier à vijf jaar oplopen,
met name bij hout uit Zweden.

Correlatiecoëfficiënt

De correlatie geeft aan hoezeer twee getallenreeksen op elkaar lijken.
Gewoonlijk is dat de vergelijking van een meetreeks van een houtstaal tegen
de gemiddelde cijferreeks van een kalender, maar dat kunnen ook
samengestelde cijferreeksen uit een bepaald pand tegen een kalender of losse
meetreeksen tegen elkaar zijn.

Datering

Voor een goede datering zijn bij grenen- en vurenhout minimaal zeventig
jaarringen nodig en bij eikenhout zestig, maar hoe meer hoe beter. In het geval
dat er bijvoorbeeld maar een zestigtal jaarringen zijn, kan geprobeerd worden
om meerdere meetreeksen met dezelfde context (meetreeksen uit hetzelfde
object met eenzelfde herkomst en een hoge correlatie ten opzichte van elkaar)
met elkaar te verbinden, om zo toch een langere reeks te kunnen genereren.

Eindjaar

Het jaar van de laatste en buitenste jaarring van een houtstaal die nog gemeten
kan worden. In het geval dat de laatste jaarring een wan is, is het eindjaar ook
het kapjaar.

Jaarringen

Door het verschil in kleur tussen voorjaars- en najaarshout tekenen jaarringen
zich af op een dwarsdoorsnede van hout. In goede jaren voor de boom zijn de
ringen dikker en in slechte jaren dunner.

Kalender

Kalenders worden opgebouwd door een groot aantal meetreeksen van
houtstalen uit een bepaald herkomstgebied met elkaar te middelen. De
meetreeksen die met elkaar gemiddeld worden, moeten zoveel mogelijk met
elkaar overlappen en een hoge onderlinge correlatie hebben. Door reeksen
overlappend achter elkaar te leggen, wordt de kalender langer en kan er verder
in de tijd terug worden gedateerd.

Kapjaar

Het jaar dat een boom is gekapt. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als het
eindjaar.

Meetreeks

Door de afstanden tussen de jaarringen te meten, ontstaat er een reeks getallen,
oftewel een meetreeks. Een meetreeks is een getalsmatige weergave van het
jaarringenpatroon in een houtstaal.

Middelcurve

In het geval dat er meerdere stalen uit één stuk hout zijn genomen, worden de
meetreeksen van die stalen gemiddeld. Het kan ook zijn dat er een
middelcurve wordt gemaakt van meerdere stalen, afgenomen van één
onderzoeksobject, waarvan meerdere constructiedelen duidelijk uit hetzelfde
herkomstgebied komen en een hoge correlatie met elkaar laten zien.
Middelcurven dateren over het algemeen beter tegen een kalender. In feite is
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een kalender ook een samengestelde cijferreeks en dus een middelcurve, maar
dan over een langere periode en met een grote replicatie.
Provenance

Aan de hand van kalenders, ook wel referentiecurven of chronologieën
genoemd, wordt hout gedateerd. Ze geven ook een indicatie van de herkomst
van het hout, de zogenoemde provenance, doordat het klimaat niet overal
gelijk is en de groeicondities voor bomen dus ook niet. Daardoor verschilt het
jaarringenpatroon tussen bomen die op een zekere afstand van elkaar staan.
Kalenders zijn door de alsmaar groter wordende collectie meetreeksen
voortdurend in ontwikkeling. De verwachting is dat de provenance daarmee
ook steeds beter bepaald zal kunnen worden.

Replicatie

Voor een goede kalender moeten er, in alle jaren die de kalender bestrijkt,
meerdere meetreeksen naast elkaar liggen: de zogenaamde replicatie. Hoe
meer meetreeksen er naast elkaar liggen, hoe beter individuele afwijkingen in
de meetreeksen – die het gevolg van kleine groeiverstoringen in de boom zijn
– weggemiddeld worden.

Software

De software die voor onderhavig onderzoek is gebruikt: Cdendro 9.6 en
Coorecorder 9.6, Cybis Dendrochronology (zie www.cybis.se).

Spintgrens

De overgang van kern- naar spinthout. Eikenhout heeft naargelang de
herkomst en de ouderdom van de boom gemiddeld een bepaald aantal
jaarringen spinthout. Als de spintgrens er nog is of als er nog jaarringen
spinthout aanwezig zijn, dan kan binnen een zekere marge aangegeven
worden hoeveel jaarringen er ontbreken. Bij grenenhout kan deze methode
niet worden toegepast, omdat het aantal jaarringen enorm kan variëren. De
spintgrens heeft daarom nauwelijks betekenis voor het bepalen van het kapjaar
van de boom. Bij vurenhout is er geen zichtbare overgang tussen kern- en
spinthout.

Spinthout

De buitenste, open houtvaten van een boom waardoor de sapstroom
omhooggaat.

T-waarde

De t-waarde combineert de correlatiecoëfficiënt met het aantal jaren dat de te
vergelijken reeksen met elkaar overlappen. Hoe meer jaren overlap hoe beter.
De t-waarde is voor het dateren belangrijker dan de correlatiecoëfficiënt.

Wan

De buitenste, laatste, en dus jongste jaarring die een boom heeft gevormd.
Door deze jaarring te dateren, kan het jaar dat de boom is gekapt, oftewel het
kapjaar, exact worden vastgesteld.

Wid

Een .wid is een datafile van een samengestelde cijferreeks als resultante van
de middeling van meerdere meetreeksen. Een meetreeks heeft nog een relatie
met een bepaalde houtstaal. De samengestelde cijferreeks heeft een relatie met
het jaarringenpatroon van het gebied waar de houtstalen van de onderliggende
meetreeksen vandaan zijn gekomen.
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