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Waarom eiken?

• Kwaliteit

• Beschikbaarheid

• Prijs

• Specialisatie/ differentiatie van de markt
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BESTEKKEN
Kromhout ´bynaes dair nae zyn gewassen ende niet uut rechten hout gehouden 
of gesneden´ en ´goed lofbaren, wytten geven eykenhout; onrelick, fuwe ende 
falicant afgedaen; oick nyet raeyelschelick´ - ´s-Hertogenbosch 1487

´goet Wesels hout/ goet viercant Luycx hout sonder eenig rodol, spint ofte 
onbehoorlicke quasten´ - Oudewater 1588

´vueren ballecxkens schoen geschaeft zijnde mit eycken sluetels daeronder´ -
Utrecht 1597

´naems, wesels, deventer ofte rijns hout niet vierich, hartich root ofte wit 
allemich noch besmet met wurmgaten´ - Maassluis 1626

‘goet eykenhoudt, niet root, olmich, vuyrich, spindich off spliterich, maer goed 
coopmansgoet, daer niet op te seggen wesen sal’ – Hattem 1626

Bron: G. van Tussenbroek, ‘Alzo zult gijlieden dat maken’. Gebruik en ontwikkeling
van bouwcontracten en bestekken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 
1650 (Leiden 2013).















Rijnlands hout, 13e en 14e eeuw, in 15e

eeuw ook bovenrijns eikenhout. Eerste 

handelsovereenkomst over levering uit 

Zwarte Woud uit 1593. Tijdens 

Dertigjarige Oorlog vrijwel geen 

handel, daarna grote opbloei 

naaldhout, funderingspalen uit het 

Zwarte Woud

Maaslands eikenhout, 

vanaf 13e eeuw, 

aangevoerd in 

houtvlotten, lijkt in loop 

van zestiende eeuw voor 

Amsterdam in belang af 

te nemen

Zweden en Noorwegen, al houthandel 

in 1440, vanaf 1550 veel Westzweeds

eikenhout op Amsterdamse markt. 

Later naaldhout. Rond 1640 beduidend 

minder import uit Noorwegen, met 

incidentele pieken. Na de Vrede van 

Utrecht in 1713 wederom een opleving

Noord- en midden Duitsland, al in 14e eeuw 

eikenhout over Elbe via Hamburg naar 

Holland. Grote opleving naaldhout in de tweede 

helft van de 17e eeuw, toen Nederlandse 

handelaren actief waren in de wederopbouw 

van Brandenburg. Hout uit het stroomgebied 

van de Oder, de Havel en de Elbe.

Pruisen/ Baltisch gebied, vijftiende-eeuw 

vanuit Danzig regulier exportproduct 

(wagenschot), met daarnaast Königsberg en 

Riga als belangrijke havens. In de loop van 

de 17e eeuw steeds minder Sontvaart, 

naaldhout van steeds verder weg (Karelië)





Tekening: Dik de Roon













Amsterdam

Warmoesstraat 38

Voorhuis

Stijl, dennen

(kort na 1650d)

Kromhout, eiken 

(1538d)

Brandsporen

10 juni 1597



Herkomst: Stadsarchief Amsterdam











Muntplein 14 (Munttoren)

Onderdeel: Houtconstructie

Datum: 16 januari 2008

Aantal monsters: 7

Houtsoort: Eiken

Analyse: B. Heußner, Petershagen, 29 april 2008

Herkomst/ Curve: Nederland

Datering: 1609 (wk), 1607 (+/- wk), 1609 (wk), 

1609 (zwk) en 1609 (zwk)

Opmerking: zeer grof lokaal hout, past niet binnen 

algemeen beeld van houtgebruik tijdens Twaalfjarig 

Bestand.





Nieuwezijds Kolk 28

(Korenmetershuis)

Onderdeel: zolder en vliering

Datum: 16 april maart 2009

Aantal monsters: 5

Houtsoort: Eiken en grenen

Analyse: B. Heußner, 20 april 2009

Herkomst/ Curve: Nederlands

Datering: na 1614, 1618 wk, 1620 +/- 10, 1618 zwk, ---.



Noordermarkt 45 (Noorderkerk)

Onderdeel: Kapconstructie aanbouw oostzijde

Datum: 29 juni 2006

Aantal monsters: 4

Houtsoort: Eiken

Analyse: B. Heußner, Petershagen 21 juli 2006

Herkomst/ Curve: Keulen

Datering: 1497 (3x wk)

Opmerking: Hergebruik











Kloveniersburgwal 95 (1642)



Kloveniersburgwal 95 (1642)



Reparatie montelbaanstoren (1755)



Te bestellen via 

info@knob.nl

€ 17,50
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Dank u wel! 

g.van.tussenbroek@amsterdam.nl
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https://www.amsterdam.nl/kunstencultuur/monumenten/publicaties/amsterdamse-
0/amsterdamse/historische-hout/
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