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STEENCOLLECTIE  
VAN HET RIJK Natuursteencollecties 

deel 10

Voor de tiende editie van de serie over natuursteencollecties dook Wido Quist in de 

collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze werkcollectie werd 

door de jaren heen verzameld door de beeldhouwers en natuursteenadviseurs van de 

RCE en haar voorgangers. Het verzamelen was en is hier nooit het doel op zich, maar 

heeft vaak een direct verband met de keuze voor een steensoort of steentype voor een 

specifieke restauratie.

Tekst: Wido Quist

en advies te geven over de te kiezen ver-
vangende steensoorten. Later voerde hij 
ook keuringen uit in opdracht van het 
Rijksbureau. In 1920 werd de eerste 
Rijksbeeldhouwer aangesteld: Lucas van 
der Meer, gevolgd door Nicolaas van der 
Schaft in 1930, die op zijn beurt in 1949 
werd opgevolgd door Ad Slinger. Daarna 
kwamen Gerard Overeem en Jaap Queri-

do en momenteel worden de meeste ad-
viezen met betrekking tot beeld- en 
steenhouwwerk en natuursteen gegeven 
door Hendrik Jan Tolboom. Vanaf hun 
aanstelling waren Van der Meer en Van der 
Schaft vooral werkzaam als uitvoerder van 
beeldhouwwerk. Van der Meer aan de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda en Van 
der Schaft aan diverse andere objecten. Na 

Vanaf 1919, kort na de oprichting van het 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg, is 
er altijd minimaal één deskundige op het 
gebied van natuursteen werkzaam ge-
weest voor wat nu de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) heet. Het be-
gon allemaal met mijningenieur Van der 
Veen die werd ingeschakeld om natuur-
steen aan monumenten te determineren 
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de Tweede Wereldoorlog verschoof de 
taak meer en meer naar het geven van ad-
viezen over instandhoudingsvraagstukken 
met betrekking tot natuursteen in zijn al-
gemeenheid.

Natuursteenkeuze | De oorsprong 
van wat nu de natuursteencollectie van de 
RCE wordt genoemd, ligt heel gewoon 
in het bewaren van monsterstukken die 
zijn meegenomen van groeve- of bouw-
plaatsbezoeken en in het bewaren van 
monsters die gebruikt zijn om vervangen-
de steensoorten te kiezen. In geschreven 
stukken met betrekking tot de restauratie 
van de Lievensmonstertoren in Zierikzee 
in het archief van Slinger wordt bijvoor-
beeld gerefereerd aan ‘monster A’ en 
‘monster B’; beide monsters zijn nog in de 
collectie aanwezig. Ook bevindt zich een 
aantal ‘exotische’ tufstenen in de collectie 
die zijn verzameld met het oog op het 
zoeken van een geschikte vervangende 
steensoort voor de klassieke en slechts 
mondjesmaat beschikbare Römer tuf-
steen.

Collectie | De collectie bestaat uit on-
geveer zevenhonderd stukken, waarvan 
het grootste deel is gescand en digitaal be-
schikbaar is via www.stonecollection.eu. 
Interessant is dat niet alleen de ‘mooie’ 
voorkant van de monsters is gescand, maar 
ook de gezaagde, meestal onafgewerkte 

achterkant waarop de naam van de steen is 
geschreven. Op diverse stukken bevindt 
zich nog het oorspronkelijke etiket van de 
leverancier van het monster. Deze etiket-
ten zijn interessant, omdat hier bijvoor-
beeld historische bedrijfsnamen op staan 
van bedrijven die nu niet meer bestaan. 
Deze informatie kan van waarde zijn voor 
het dateren van de monsters en het daar-
mee koppelen van de monsters aan uitge-
voerde restauraties.
Eén van de oudere monsters uit de collec-
tie is vermoedelijk een stuk Pouillenay 
gris met een etiket van de grote Franse 
groeve-exploitant Fèvre et Cie. Pouillenay 
is een Franse kalksteensoort die vanaf de 
jaren twintig in de vorige eeuw op de 
Nederlandse markt kwam. Hiermee is het 
monster niet gedateerd, maar de vermel-
ding van het jaar 1924 op het etiket geeft 
een vergelijkbare datering. Het advies van 
Van der Veen uit 1925 om Pouillenay gris 
toe te passen aan het grote venster in het 
zuidertransept van de Maria-Magdalena-
kerk te Goes, past ook in deze tijd. Ten 
slotte was ook Van der Schaft als jonge 
beeldhouwer betrokken bij deze restaura-
tie. Al met al diverse redenen waarom dit 
monster in de collectie van de RCE aan-
wezig is en meerdere vermoedens om dit 
monster in de jaren twintig of dertig van 
de vorige eeuw te dateren.
In hoeverre de Franse kalksteen Bayard in 
Nederland is toegepast, is niet bekend, 

maar in de vakboeken en handboeken 
materiaalkennis komt dit materiaal alleen 
voor in de jaren veertig van de twintigste 
eeuw, wat een datering van het monster in 
die periode aannemelijk maakt. Histo-
risch gezien interessant is ook het monster 
Peperino Duro met een etiket van de fir-
ma Glaudemans uit ’s-Hertogenbosch. 
Zoals Slinger in het boek ‘Natuursteen in 
monumenten’ beschrijft, was het de firma 
Glaudemans die het materiaal Peperino in 
de jaren zeventig in Nederland introdu-
ceerde. Het zou dus best kunnen zijn dat 
dit betreffende monster één van de eerste 
in Nederland is geweest en daarmee aan 
de basis heeft gestaan van de toepassing 
van dit materiaal bij vele restauraties tot 
op de dag van vandaag.
Voor nu in ieder geval één advies: zet bij 
het uitgeven (of aannemen) van een na-
tuursteenmonster direct, naast de naam 
van de steen, een datum op de achterkant!

Voor dit artikel is – zonder expliciete verwij-
zing – gebruikgemaakt van informatie uit: W.J. 
Quist, Vervanging van witte Belgische steen - 
materiaalkeuze bij restauratie, Delft 2011, te 
downloaden via https://repository.tudelft.nl.
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1 De natuursteencollectie van de RCE. 
 (Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

2 Collage van etiketten op de monsters uit 
de natuursteencollectie van de RCE. 
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