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In de periode 1920-1939 voert de Delftse mijningenieur 
A.L.W.E. van der Veen onderzoek uit – in opdracht van de 
toenmalige Rijkscommissie voor de Monumentenzorg en in 
opdracht van diverse restauratiecommissies – naar de her-
komst van natuursteen aan monumenten en geeft hij advies 
over te gebruiken vervangende steensoorten (Quist 2011; 
Quist & Nijland 2012; 2013). Zijn bevindingen stuurt hij als 
mededelingen naar zijn opdrachtgever. De mededelingen 
aan de Rijkscommissie zijn gepubliceerd in de notulen van 
Afdeling B - behoud en herstel van deze commissie en ook 
als losse bundel. In zijn mededelingen gaat hij diverse keren 
in op (natuurstenen) monumenten in Limburg in het alge-
meen en de Limburgse steensoorten in het bijzonder.

In zijn eerste mededeling over ‘Limburgsche steen’ geeft Van 
der Veen zelf aan dat hij zich hierin heeft verdiept naar aan-
leiding van de (op dat moment reeds 10 jaar oude) publica-

tie van Keuller et al. (1910). In de eerste drie mededelingen 
over Limburgse steen beschrijft Van der Veen de diverse 
steensoorten en hun voorkomen aan gebouwen en in zijn 
derde mededeling van 9 februari 1921 doet Van der Veen de 
interessante suggestie om Kunrader kalksteen te gebruiken 
voor de restauratie van de Pieterskerk te Leiden. Tot op 
heden is er geen bewijs gevonden dat er aan de Pieterskerk 
of elders een partij Kunrader kalksteen is aangekocht en ver-
werkt ter vervanging van witte Belgische zandige kalksteen.

De vierde mededeling over Limburgse steen start met het 
vermelden van de kostprijs van mergel, maar staat groten-
deels in het teken van de mechanische beproeving van een 
aantal monsters mergel door prof. Chr. Visser in het labo-
ratorium van de TH Delft. Prof. Visser beproeft de mergel 
op drukvastheid, hij bepaalt de dichtheid, de werkelijke 
en schijnbare porositeit en hij onderwierp de monsters 

Limburgsche steen volgens A.L.W.E. van der Veen

Wido Quist

E.01 Fragment uit de mededeling van Van der Veen aan de Rijkscommissie waarin hij Kunrader kalksteen aanbeveelt 
om als vervangsteen te gebruiken aan de Pieterskerk te Leiden.
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aan de bevriesproef en de zandblaasproef. Op basis van 
zijn onderzoek komt hij tot de weinig flatteuze algemene 
conclusie: “Van de onderzochte soorten heeft Sibbe grijswit 
gedeelte verreweg de beste eigenschappen. Geen enkele 
der onderzochte soorten mag in aanmerking komen voor 
toepassing in buitenwerk. Tegen toepassing in binnenwerk 
bestaat geen bezwaar, mits rekening wordt gehouden met 
de lage drukvastheid. Op grond van vorenstaande onder-
zoekingen komt Sibbe grijswit gedeelte het meest daarvoor 
in aanmerking.” Naar aanleiding van de publicatie van 
het onderzoeksrapport ontstaat er een scherpe discussie 
(waarvan de brieven ook als mededelingen aan de Rijks-
commissie zijn gepubliceerd) tussen de Limburgse ingenieur 
L.A.J. Keuller en prof. Visser waarbij de eerste de conclusies 
van de tweede weerlegt op basis van het voorkomen van 
mergel aan zeer oude gebouwen waarmee de duurzaamheid 
volgens hem toch echt wordt aangetoond en een reactie 
van Visser die blijft verwijzen naar de slechte resultaten van 
het onderzoek. Kortom een klassieke discussie tussen een 
theoreticus en een practicus, waar geen eindconclusie of 
consensus uit voorkomt.
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E.02 Uitkomsten van diverse beproevingen van mergel door prof. Visser.


