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Aan: Mevr. A. Overmeer 

Nieuw Land Erfgoedcentrum 
Postbus 73 
8200 AB Lelystad 

  
Uitslag dateringsonderzoek 
RING Intern Rapport nummer: 2007061 
Datum: 3 oktober 2007 
 
 
Geachte mevrouw Overmeer, 
 
Wij onderzochten voor u 5 eiken monsters (Quercus sp.), afkomstig uit scheepswrak NB36 (offerte 
O2007038). De volgende dateringen zijn het resultaat (zie met name de derde kolom op Tabel 1):  
 
Tabel 1. Uitslag dendrochronologisch onderzoek 

Uw beschrijving RINGs 
Dendrocode 

Periode waarin/ 
waarna de boom is 

omgehakt 

Zekerheid  
van de datering 

(probability) 

Gebruikte  
Referentie-chronologie 

NB36-14 SNB00010 zomer/winter 1476 
AD 99,99% EUSENO01 

NB36-24 SNB00021 1479 AD +9/-6 99,99% EUPLNW01 

NB36-28 SNB00031 ná 1453  99,98% NLARTP01 

NB36-29 SNB00040 - - - 

NB36-30 SNB00050 ná 1460 AD 99,99% EUSENO01 

 
 
Het monster van meetreeks SNB00040 kon helaas niet gedateerd worden.  
 
Het monster van meetreeks SNB00030 heeft geen spinthout. Als we bedenken dat de laatste ring die in 
het monster wordt gemeten het laatste kernhout zou kunnen zijn, dan zou het aantal spintringen tot de 
wantkant 15 (+9/-6) kunnen zijn (Wazny, T., 1990). Als we het minimaal aantal ringen krijgen, dus 
15-6= 9, kunnen we de kapdatum ná 1453 AD vestigen. Het zelfde criterium is van toepassing op 
monster SNB00050, maar in dit geval, als we bedenken dat de laatste ring die in het monster wordt 
gemeten het laatste kernhout zou kunnen zijn, dan zou het aantal spintringen tot de wantkant 23±9 
kunnen zijn (Jansma, 2007 in voorbereiding). Als we het minimaal aantal ringen krijgen, dus 23-9= 
14, kunnen we de kapdatum ná 1460 AD vestigen (zie bijlagen 1, Tabel 1). 
 
De monsters dateren met verschillende kalenders uit de Baltische en Scandinavische landen en 
middeling van deze meetreeksen geeft inderdaad nog een hoog synchronisatie met de kalender 
EUSENO01. 
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Aanvullende informatie over de laboratoriumresultaten, de gebruikte statistiek en/of de gebruikte 
referentiekalenders, vindt u in de bijlagen.  
 
 

RING Intern Rapport nummer: Laboratoriumnummer, verwijzing naar de analyse. 
 
Zekerheid van de datering:  De kans dat de gevonden match met de referentiechronologie niet op toeval berust. 

Deze waarde is gebaseerd op de ‘Gleichlaufigkeit’ tussen de twee vergeleken reeksen, 
ook wel %PV genoemd (percentage of parallel variation; Jansma 1995). 

 
Verantwoording van de dateringen: Dendrochronologische dateringen door RING zijn gebaseerd op een combinatie van 

waarnemingen: (a) vergelijking en relatieve datering (ten opzichte van elkaar) van de 
jaarringpatronen binnen een vindplaats/bouwfase; (b) vergelijking van deze 
jaarringpatronen met meerdere absoluut gedateerde referentiekalenders. Deze 
vergelijkingen zijn statistisch onderbouwd en worden visueel gecontroleerd. Wanneer 
observaties elkaar ondersteunen en bevestigen, wordt de datering geaccepteerd als 
zijnde correct. 


