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Beltman waren in 1907 de volgende 
steensoorten als gezaagde platen in voor-
raad: Wit, Monte Bello, Lunel, Joinville, 
Rouge Griotte Belge, Sarancolin, Zwart, 
Graniet, Bleu Belge, Rouge Royal Belge, 
Blue Turquin, Rouge de Verone, Napole-
on, Rouge Griotte Italie, St. Anne, Lunel 
Notre Dame, Florence, Waulsort, Levanto 
& Bleu Fleuri. Opvallend hierbij is dat 
‘wit’, ‘zwart’ en ‘graniet’ niet verder zijn 
gedefinieerd. Kijkend naar de collectie 
Beltman, dan zien we daarin verschillende 
witte marmers, het is dus goed voorstel-
baar dat er meerdere soorten/typen wit 
marmer op voorraad waren. Wellicht was 

het voor deze inventaris niet van belang 
om onderscheid te maken, maar het roept 
dan wel de vraag op hoe ‘wit marmer’ dan 
verwerkt en verhandeld werd. Met zwart 
wordt waarschijnlijk gedoeld op Belgisch 
zwart, maar of het de bekende Noir de 
Mazy is geweest of een andere wordt niet 
duidelijk. Op de terreinen is een kleine 
hoeveelheid graniet aanwezig; in platen, 
maar ook in banden en zuilen. Nergens 
staat de graniet verder gespecificeerd naar 
herkomst of naar kleur. Het blijft dus gis-
sen naar welk materiaal dit is geweest. 
Door de afwezigheid van graniet in de 
collectie Beltman, geeft dit ook geen uit-

H.H. Beltman Natuursteencollecties 
deel 7

Deel 6 over natuursteencollecties ging over de collectie ir. J.H. Beltman bij het Minera-

logisch-Geologisch Museum (MGM) van de TU Delft en hoe deze collectie met 222 mar-

mers terug te voeren valt op de steenhouwerij en machinale fabriek van marmerwerken 

H.H. Beltman uit Deventer. In deel 7 gaat universitair docent Heritage & Technology en 

natuursteenspecialist Wido Quist van de TU Delft dieper in op dit bedrijf aan de hand 

van een in 1907 opgemaakte inventaris van het hele bedrijf en ook op het tweede deel 

van de inventaris van de collectie.

Tekst en foto’s: Wido Quist

Na het overlijden van Hermanus Beltman 
in 1907 werd, in verband met de verdeling 
van zijn nalatenschap, een volledige inven-
taris opgemaakt van alle natuursteen, ove-
rige bouwmaterialen en gereedschappen 
die op het terrein van de steenhouwerij 
aanwezig waren. Dit document is bewaard 
gebleven in het Stadsarchief Deventer en 
geeft een prachtige kijk in de keuken van 
een steenhouwerij/marmerverwerker aan 
het begin van de twintigste eeuw. De 21 
pagina’s tellende opsomming van aanwezi-
ge materialen en gereedgemaakte produc-
ten wordt een waarde van zo’n fl. 13.500 
(vergelijkbare koopkracht anno 2017: ruim 
€ 150.000) toegekend. Gezien de schaars-
heid van diverse materialen en de relatieve 
stijging van uurlonen, zal de waarde van 
een dergelijke hoeveelheid blokken, platen 
en gereedgemaakt werk nu echter nog ho-
ger liggen. De inventaris is opgemaakt op 
basis van de gebouwen en terreinen die bij 
de steenhouwerij in bezit waren. Grofweg 
waren er vijf groepen materialen: gezaagde 
platen marmer; hardsteen; blokken; gereed-
gemaakt werk en overige bouwmaterialen 
en gereedschappen. Deze laatste groep zal 
hier verder niet besproken worden, maar 
het gaat hierbij met name over bakstenen, 
dakpannen, Portland-cement, kalk en de 
nodige zagen, vijlen, polijstmaterialen et 
cetera. 

Gezaagde platen marmer | Op 
het terrein en in de panden van H.H. 
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sluitsel. Diverse rode, blauwe/zwarte en 
grijze Belgische marmers zijn aanwezig 
en daarnaast meerdere typen Boulon-
nais-marmer en enkele meer exotische 
marmers, zoals de Sarancolin en Levanto. 
Gezien de grote variatie marmers in de 
collectie Beltman (ongeveer tweehonderd 
verschillende), is er slechts een beperkt 
aantal soorten op voorraad.

Hardsteen | Er is veel hardsteen aan-
wezig op de terreinen in de vorm van ge-
zaagde platen, maar ook in de vorm van 
zuilen, banden en als ‘schaalplaat’. Deze 
benamingen geven waarschijnlijk de rich-
ting van het verzagen ten opzichte van het 
groefleger aan. Opvallend is dat er regel-
matig een opmerking over scheurvor-
ming in de platen bij staat. Het is niet al-
lemaal ‘nieuwe’ hardsteen die op het 
terrein aanwezig is, er ligt ook het nodige 
aan oude zerken en banden.
Uit de inventaris blijkt duidelijk dat de 
nadruk van het bedrijf van H.H. Beltman 
op de marmers lag en niet op het bouw-
kundige steenhouwerswerk, toch ligt er 
ook wat bouwsteen op de terreinen:  
14 m3 oude Obernkirchener, 1 m3 Mor-
ley, 8 m3 witte blokken (onbekend of dit 
bijvoorbeeld witte Franse kalksteen is of 
wit marmer) en enkele stukken Udelfan-
ger. Verder liggen er wat blokken hard-
steen en een enkel blok ‘zwart’. Uit het 
briefhoofd van Beltman uit 1910 staat 
bovenaan ‘machinale fabriek van mar-
merwerken’ en ook ‘zagerij’ staat ge-
noemd, vermoedelijk werden de materi-
alen veelal als blok geleverd in Deventer 
om verzaagd te worden tot platen. Ook 
de (ongedateerde) foto van de hijskraan 
laat de nodige blokken zien die worden 
gelost.
Het bedrijf van Beltman was als steen-
houwer betrokken bij de restauratie van 
de Bergkerk in Deventer. En ook in de 
archieven van de Utrechtse Dom en de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda komt 
Beltman als steenhouwer en steenleve-
rancier naar voren. Hoe het aandeel 
steenhouwerswerk ten opzichte van de 
marmerbewerking was bij Beltman, is 
onbekend, maar duidelijk is dat in 1907 
de nadruk lag op de marmerwerkzaam-
heden. Ook uit enkele uitbetalingen aan 
medewerkers in de periode na het over-
lijden van H.H. Beltman blijkt dat er 
voornamelijk in opdracht van particulie-
ren – en dus vermoedelijk aan marmer-
werk – werd gewerkt. In de periode 

mei-juni 1907 werd aan achttien ver-
schillende medewerkers loon uitbetaald.

Gereed werk | Het archief geeft een 
mooi inkijkje in de diverse producten die 
door een ‘machinale fabriek van marmer-
werken’ werden geleverd anno 1907. In 
het ‘mantelmagazijn’ lagen zeventien ver-
schillende schoorsteenmantels opgeslagen. 
De mantels hebben allemaal een typeaan-
duiding met cijfer of (dubbele) letter. He-
laas is er geen catalogus van marmeren 
schoorsteenmantels bekend waar deze 
aanduidingen naar verwijzen. Type A, uit-
gevoerd in ‘zwart met appliques in onyx’ 
staat voor fl. 30,- in de boeken terwijl een 
mantel nr. 3 in ‘Rouge Griotte Belge’ of 
in ‘portor’ slechts een waarde van fl. 10,- 
vertegenwoordigde. Elders in de gebou-
wen, waaronder de toonzaal, werden nog 
ruim veertig schoorsteenmantels geïnven-
tariseerd waardoor er tenminste zestig 
volledige schoorsteenmantels in diverse 
typen en uitgevoerd in verschillende ma-
terialen op voorraad waren. Daarnaast la-
gen er vele consoles, colonnetten, zijstuk-
ken, dekstukken en planchetten in allerlei 
afmetingen op voorraad. In het archief 
van steenhouwerij Beltman is een boekje 
gevonden met voorbeelden van planchet-
ten met daarbij een typenummer, deze 
zijn helaas niet teruggevonden in de in-
ventaris uit 1907.

Afmetingen & prijzen | De ge-
zaagde platen liggen in diverse diktes op 
voorraad, de marmers veelal in 2 of 3 cm 
en voor de hardsteen komen hier de dik-
tes 4, 7 en 10 cm bij en incidenteel ook 
1,5 en 2,5 cm.  De afmetingen van de pla-
ten lopen uiteen, maar nemen soms zeer 
grote afmetingen aan, van bijvoorbeeld 
340 x 180 cm (wit marmer, bij een dikte 
van 2 cm!). In hoeverre de platen in De-
venter werden gezaagd of gezaagd werden 
aangeleverd, is niet bekend, maar dat er 
blokken marmer tot platen werden ge-
zaagd, blijkt wel uit item 22, die tegen ‘de 
muur achter de pakhuizen’ lag: 12 platen 
wit marmer 265 x 135 x 2 en 2 x 265 x 
125 x 2. Deze platen zijn overduidelijk uit 
één blok gezaagd.
Voor wat betreft de voorraadwaarde van de 
diverse materialen is het opvallend dat er 
bij de platen wordt gerekend met prijzen 
per vierkante meter, zonder onderscheid te 
maken tussen diktes 2 of 3 cm. Voor wit 
marmer wordt met fl 5,- per m2 gerekend, 
zwart staat voor 3,75 in de boeken en ‘ge-
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1 Op het terrein van Beltman bevond zich 
een grote kraan waarmee boten en treinen 
konden worden gelost. (Foto: stadsarchief 

Deventer)

2 In linnen gebonden voorbeeldboekje van 
marmeren planchetten. (Foto: stadsarchief 

Deventer)

kleurd’ voor 4,50 gulden. Toch ligt de 
voorraadwaarde van een blok Lunel Notre 
Dame waar 25 platen van 300 x 120 x 2 uit 
zijn gezaagd en zo een oppervlakte van  
90 m2 vertegenwoordigen, dan weer op  
fl. 350,-. De eenheidsprijzen zijn niet con-
sequent verrekend. Een blok zwart van  
170 x 115 x 30 staat voor 50 gulden in de 
voorraad, wanneer hier 10-13 platen uit 
worden gezaagd, wordt de waarde van het 
blok bijna verdubbeld door het zagen.

Het MGM is onderdeel van het Science 
Centre Delft en is op afspraak te bezoe-
ken. Zie http://www.sciencecentre.tu-
delft.nl/. In de vorige aflevering van de 
serie natuursteencollecties is de introduc-
tie over steenhouwerij Beltman en de an-
der helft van de inventaris terug te vinden. 
Voor de leesbaarheid van dit artikel is 
geen bronvermelding opgenomen. Indien 
gewenst, is deze beschikbaar via de auteur.
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9410 Saint-Anne (B en FR)    
9411 verm. Saint-Anne (B en FR)
9412 verm. Napoléon (FR)    
9413 Napoléon (FR)    
9414 St. Bénoit (FR)    
9415 St. Bénoit (FR)    
9416 St. Bénoit (FR)    
9417 Jaune de Brignoles    
9418 Jaune de Brignoles    

9419 Incarnat Languedoc 
9420 Rouge Griotte Italie 
9421 Rouge Griotte Italie 
9422 Gris des Alpes    
9423 Gris des Alpes    
9424 Gris des Alpes    
9425 Gris des Alpes    
9426 Campan mélangé 
9427 Campan mélangé

9428 Caroline (F) 
9429 Caroling (F) 
9430 Echaillon Rose (F) 
9431 Jaspe oriental 
9432 Jaspe oriental 
9433 Jaune St. Baume (I) 
9434 Comblanchien 
9435 Comblanchien (F) 
9436 Comblanchien 
9437 Vert d’Estours (I) 

9438 Bois Jourdan 
9439 Campan Vert 
9440 Vert Campan 
9441 Henriette (F) 
9442 Joinville Rose (F) 
9443 Joinville (F) 
9444 Lunel Uni (F) 
9445 Vert Tinos 
9446 Vert Tinos (GR) 

9447 Vert Tinos (GR) 
9448 Verm. Skyros 
9449 Verm. Skyros 
9450 Skyros (GR) 
9451 Skyros (GR) 
9452 Rouge d’Espagne (S) 
9453 Rouge d’Espagne (S) 
9454 Brocatel d’Espagne 
9455 Hauteville (FR) 
9456 Hauteville (FR) 

9457 Escalette fonce 
9458 Escalette (I) 
9459 Escalette 
9460 Escalette clair (I) 
9461 Jaspe Rouge Antique/
 Rouge Etrusque de  
 Vitrolles 
9462 Cypolin Grec 
9463 Cypolin Grec 
9464 Cipolin Arni

9465 Jaune antique 
9466 Jaspis Sarancolin (I) 
9467 Jaspis Sarancolin (I) 
9468 Jaune Jaspé 
9469 Vert Vert (I) 
9470 Vert Vert (I) 
9471 Grand antique de  
 Biscaille 
9472 Piastraccia (I) 
9473 Piastraccia (I) 

9474 Arni Alto (I) 
9475 Arni Alto (I) 
9476 Florence (I) 
9477 Onyx Rosé (I) 
9478 Onyx Rosé (I) 
187  Onbekend
29 Breche Speciale 
44 Breche Monte Alto 
35 Breche Rose (I) 

36 Vert Attis Tirol
51 Blue de Savoy
66 Stalagito (I)
72 Verdolino (I)
73 Verdolino (I)
79 Blue Turquin Fleuri
87 Bleu de Savoy
107 Breche Vert (I) Monte  
 Bello
108 Vert Malacit

172 Vert Attis Tirol
197 Onbekend
184 Onbekend
185 Onbekend
186 Onbekend
188 Onbekend
192 Onbekend
194 Onbekend
196 Onbekend
198 Onbekend

199 Onbekend
200 Onbekend
201 Onbekend
202 Onbekend
204 Onbekend
205 Onbekend
206 Onbekend
207 Onbekend
210 Onbekend
211 Onbekend

212 Onbekend
213 Onbekend
214 Onbekend
215 Onbekend
217 Onbekend
218 Onbekend
219 Onbekend
220 Onbekend


