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Het palmhout uit het scheepswrak BZN17 Silke Lange

Het schip dankt haar naam aan de stammen van 
buxushout, ook palmhout genoemd, uit het wrak. 
De stammen waren bedoeld voor de houthandel in 
de grotere steden en dienden tijdens het transport als 
ballast in het schip. Enkele stammen zijn onderdeel van 
de archeologische collectie van de provinciale Noord-
Holland. Begin 2020 bleken toch niet alle buxushouten 
stammen uit het wrak voor het onderzoek beschikbaar 
te zijn gesteld. 

De tijdelijke opslag van de stammen buxushout na een duik 
op het wrak. (bron Facebook, in coll. AWF)

Een deel was achtergebleven bij enkele Texelse duikers 
en alsnog voor onderzoek overgebracht naar het depot 
van Museum Kaap Skil op Texel. Hier konden begin 
2020 maar liefst 71 stammen worden onderzocht. 
Tevens werden enkele stukken geselecteerd om in de 
toekomst in het museum tentoon te stellen. 

De conservering van het buxushout is uitstekend. 
Afgezien van een paar stukken die door paalworm zijn 
aangetast, is het hout stevig.

Het is maar moeilijk voorstelbaar dat de stammetjes 
meer dan driehonderd jaar in het zeewater hebben 
gelegen.

De stam rechtsonder is aangetast door paalworm, een 
tweekleppig weekdier. De vraatgangen zijn duidelijk 
zichtbaar. (foto AWF)

Buxushout hoort tot de familie van de Buxaceae en 
groeit van nature in de Pyreneeën, in delen van 
Zuidoost-Europa en Klein-Azië, de huidige Turkse 
westkust. In onze streken kennen we buxus vooral 
in struikvorm als begrenzing van tuinbedden of als 
kleine boom in allerlei snoeivormen. In het natuurlijke 
verspreidingsgebied kan de buxus een hoogte tussen 
6 en 10 m bereiken. Buxus groeit zeer langzaam, 
waarbij een volgroeide boom een stamdiameter tussen 
15 en maximaal 30 cm heeft. Het hout is licht- tot 
donkergeel van kleur, heeft een dichte houtstructuur 
en een fijne nerf. Deze eigenschappen zijn de reden dat 
buxushout al vanaf de Romeinse tijd voor de productie 
van kammen, dozen, weefspoelen, mesheften en 
machineonderdelen werd toegepast. De wortelknollen 
van buxus waren favoriet voor pijpenkoppen. Het 
hout laat zich goed verwerken en werd ook voor 
houtdraaiwerk hoog gewaardeerd. 

Na de kap van de buxusbomen heeft men de 
stammen voor de handel en het transport per schip in 
hanteerbare lengten verdeeld.
De stamdelen uit het Palmhoutwrak hebben lengten 
tussen 90 en maximaal 118 cm. De doorsneden van de 
stamdelen variëren van 6,5 tot 25 cm, de leeftijd van de 
bomen tussen 65 en 141 jaar. De uiteinden zijn met de 
bijl wigvormig bekapt of recht afgezaagd. Op sommige 
stammen zijn knolvormige vergroeiingen aanwezig, 
zogenaamde burls (warrelknoesten).

Het Palmhoutwrak is vooral bekend vanwege de zijden jurk en de zilveren pronkbeker afkomstig uit het wrak. Deze 
straatvaarder deed als handelsschip verschillende havenplaatsen in Zuid-Europa en mogelijk ook Klein-Azië aan. Het schip 
verging in de tweede helft van de 17de-eeuw op de Texelse rede aan de noordzijde van het Burgzand. Het was het 17de wrak dat 
hier werd ontdekt, waardoor het de code BZN 17 kreeg. Delen van de lading zijn opgedoken door duikers van de Duikclub 
Texel en enkele jaren geleden overgedragen aan het Provinciaal depot voor archeologie van Noord-Holland in Castricum. In 
opdracht van de Provincie Noord-Holland zijn de vondsten in de afgelopen jaren intensief onderzocht. Over het schip en de 
voorwerpen uit het wrak is in 2019 een omvangrijk publieksboek verschenen.1
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Silke Lange en Annet van Boven onderzoeken de stammen 
in de werkruimte van Museum Kaap Skil, februari 2020. 
(foto AWF)

Buxus stam met burl of warrelknoest. (foto Silke Lange, 
BIAX)

Deze waren geliefd bij houtdraaiers voor het maken 
van mesheften en kommen vanwege de opvallende 
houtstructuur. Op veel stammen bleek de schors nog 
stevig vast te zitten. Blijkbaar heeft men het hout vrijwel 
direct na de kap naar het schip gebracht.

Op de uiteinden van enkele stammen is een merkteken 
geplaatst. Het gaat om twee verschillende merken, 
namelijk een merkteken in de vorm van de hoofdletter 
B die eindigt in een boogvormige lijn, en een S-vormig 
merkteken.

Bekapte stam met het merkteken ‘B’. (foto AWF)

Bekapte stam met het merkteken ‘S’. (foto AWF)

Beide merktekens zijn zowel met een slagstempel of 
anders met een ritsmes ingeritst. Gezien de scherpe 
randen, zijn de merktekens aangebracht in het nog 
groene, dat wil zeggen vers gekapte hout. Vermoedelijk 
staat het merkteken in relatie tot de naam van de 
handelaar. Uit historische documenten is bekend 
dat buxushout vanuit de haven van Bordeaux werd 
geëxporteerd. Echter, gezien de overige vondsten op 
het Palmhoutwrak, is het net zo goed mogelijk dat het 
buxushout uit Klein-Azië is gehaald. De herkomst van 
het merkteken is ondanks bronnenonderzoek nog niet 
bekend. Mogelijk kan toekomstig DNA-onderzoek 
meer inzicht in het oorspronkelijke groeigebied van het 
buxushout opleveren. De resterende partij van 71 van de 
ongeveer 200 tot 300 geborgen stammen staat nu klaar 
voor de expositie in Museum Kaap Skil. 
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