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De marmergalerij uit 
Brussel Natuursteencollecties 

deel 4

Natuursteencollecties bevinden zich niet alleen bij universiteiten en onderzoeksinstellin-

gen. Ook musea bezitten of beheren vaak grote of kleine, bekende en minder bekende 

collecties; permanent zichtbaar of ver weg in depot opgeborgen. Voor de vierde afleve-

ring van deze serie in NATUURSTEEN ging Universitair Docent Heritage & Technology en 

natuursteenspecialist Wido Quist van de TU Delft naar het Koninklijk Belgisch Instituut 

voor Natuurwetenschappen in Brussel.

Tekst en foto’s: Wido Quist
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Eén van de meest indrukwekkende col-
lecties marmers hangt argeloos in een 
kantoorgang van de Belgische Geologi-
sche dienst in het Koninklijk Belgisch In-
stituut voor Natuurwetenschappen 
(KBIN) in Brussel. De zogenoemde mar-
mergalerij bestaat uit 94 stukken Belgisch 
marmer, waarvan er 45 afkomstig zijn van 
de Wereldtentoonstelling te Brussel van 
1897 en de overige in 1955 zijn geschon-
ken door leden van de Unie van Marmer-
groeven en Zagerijen van België. De col-
lectie, in grote afmetingen, geeft een 
prachtig overzicht van de rijkdom aan 
marmersoorten die gewonnen werd in 
België gedurende de late negentiende en 
de eerste helft van de twintigste eeuw.

Belgisch marmer | Zo ongeveer 
alle mogelijke tinten rood, grijs, zwart en 
combinaties daartussen die je kunt beden-
ken, zijn terug te vinden in de polijstbare 
decoratieve kalkstenen (marmers) uit de 
Belgische bodem. Vanwege diverse rede-
nen, zoals uitputting, milieuregels en kos-
ten, wordt er tegenwoordig in België  
weinig steen meer gewonnen. Dit maakt 
de marmergalerij des te meer bijzonder 
en doordat de stukken precies zijn geda-

teerd, geeft het een mooi tijdsbeeld. De 
relatief grote afmetingen van de platen 
(100 x 50 cm en 50 x 50 cm), tonen de 
grote diversiteit in tekening tussen de pla-
ten onderling en zelfs binnen de platen. De 
vele fossielen zijn voor geologen een lust 
voor het oog en een feest van herkenning. 
Steen- en beeldhouwers kunnen alleen 
maar dromen van het mogen bewerken 
van deze stenen en (restauratie)architecten 
en historici begint het te duizelen voor de 
ogen, omdat ze na het zien van de mar-
mergalerij door de bomen het bos niet 
meer zien. Om al deze redenen heeft de 
marmergalerij aan de basis gestaan van het 
boek Belgisch Marmer dat in het kader 
van de vijfde Vlaams-Nederlandse Natuur-
steendag in 2014 werd uitgegeven.

Wereldtentoonstelling 1897 | In 
het licht van het optimisme over de voor-
uitgang vonden er vanaf 1851 vele (we-
reld)tentoonstellingen plaats met als doel 
de internationale handelsbetrekkingen te 
stimuleren en ‘de vooruitgang’ voor ieder-
een zichtbaar te maken. De tentoonstel-
ling van 1897 in Brussel-Tervuren was 
één van de twaalf negentiende-eeuwse 
Universele Wereldtentoonstellingen. Een 
groot aantal landen was vertegenwoor-
digd en er was als vanzelfsprekend in die 
tijd veel aandacht voor Kongo. Naast de 
aandacht voor de nieuwste ontwikkelin-
gen op het gebied van industriële machi-
nes, gezondheid en kunst, was er ook een 
plek voor de Belgische marmers. De 45 
platen in de Marmergalerij blijken echter 
maar een deel van de tentoonstelling uit 

1897 te zijn. Uit documenten van de So-
ciété Belge de Géologie, de Paléontologie 
et d’Hydrologie blijkt dat er in 1892 een 
speciale werkgroep in het leven is geroe-
pen met als doel een overzicht te verkrij-
gen en te presenteren van de bouwmate-
rialen uit België. De klasse geologie en 
geografie van de wetenschapsafdeling van 
de Wereldtentoonstelling van 1897 werd 
aangegrepen om hiermee een start te ma-
ken, met als doel de materialen daarna 
onder te brengen in een nationaal muse-
um – dat er overigens nooit is gekomen. 
Er ging een algemeen verzoek door het 
gehele land om materialen in te sturen in 
de volgende categorieën: bouwstenen (20 
x 20 x 20 cm), straatstenen (handelsma-
ten), leien (handelsmaten), klei (ongebak-
ken en gebakken) en marmers (2 cm dik, 
50 x 50 cm tot 150 x 150 cm). Hoe de 
tentoonstelling er precies uit heeft gezien, 
is niet bekend, maar de oorspronkelijke 
catalogus is nog beschikbaar en ook een 
naar geologische ouderdom bewerkte ca-
talogus.

Digitaal ontsloten | In de collectie 
van het Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen zijn 214 
stukken opgenomen en beschreven onder 
de noemer EXPO 1897, in vergelijking 
met de catalogi, ongeveer 85 procent van 
de oorspronkelijke stukken. Ongeveer de 
helft hiervan betreft marmers (decoratieve 
gepolijste kalkstenen) en de andere helft 
bestaat uit bouw- en straatstenen en er is 
een beperkte hoeveelheid leisteen. Net als 
de andere marmers uit de collectie zijn de 
oppervlakken gefotografeerd en digitaal 
ontsloten via CoNaBus (Collection Na-
tural Building Stones) te bereiken via 
http://new-virtualcollections.naturalsci-
ences.be. Wat digitaal nog ontbreekt zijn 
de zeszijdig bewerkte kubussen. Vanwege 
het grote gewicht (20 kg), de ruwheid en 
de minder tot de verbeelding sprekende 
tekening voorstelbaar, maar met het oog 
op bewerkingstechnieken en gebruikte 
gereedschappen zeker zo interessant met 
het oog op restauratie van negentien-
de-eeuwse natuursteenconstructies. 

De marmergalerij is op afspraak te bezoe-
ken. Voor meer informatie over de na-
tuursteencollecties bij het KBIN kunt u 
contact opnemen met Marleen De Ceu-
kelaire (marleen.deceukelaire@naturalsci-
ences.be), conservator verzameling geolo-
gie van het KBIN.
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1 De marmergalerij is haast onzichtbaar 
gesitueerd in een kantoorgang van het 
KBin.

2 selectie van vier marmers uit de marmer-
galerij: Byzantin beige et noir (B16), Brè-
che de Waulsort (a01), Bleu saint-rémy 
(C20) en notre Dame de Dieupart (a07).
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