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ColleCtie 
ir. J.H. Beltman Natuursteencollecties 

deel 6

Het Mineralogisch-Geologisch Museum (MGM) van de TU Delft werd in 2008 gesloten 

vanwege renovatie en in 2013 werd de collectie voor een groot deel ondergebracht bij 

Naturalis, omdat het museum vanwege financiële tekorten noodgedwongen haar deu-

ren moest sluiten. Door een reddingsactie van enkele TU Delft-alumni is een deel van de 

prachtige collectie, voornamelijk bestaande uit ertsen en mineralen, weer in bruikleen 

naar Delft teruggekomen naar wat nu als MGM onderdeel uitmaakt van het Science 

Centre.

Tekst en foto’s: Wido Quist

Een vreemde, maar intrigerende eend in 
de bijt van het museum is een eenvoudig 
houten kastje met daarin 222 gepolijste 
stukken decoratieve natuursteen. Bij deze 
collectie is een inventaris met als titel 
‘Collectie ir. J.H. Beltman - Industriële 
marmers, geschonken 1973’. Voor de zes-
de en zevende aflevering van deze serie in 
NATUURSTEEN ging universitair do-
cent Heritage & Technology en natuur-
steenspecialist Wido Quist van de TU 
Delft op zoek naar de achtergrond en in-
houd van deze collectie.
Ir. J.H. (Jan) Beltman (1906-1982) blijkt 
een TU Delft-alumnus te zijn die in de 
periode 1925-1933 eerst zijn propadeuse 
civiele techniek behaalde en later zijn in-
genieursexamen mijnbouwkunde. Nog 
voor het behalen van zijn diploma was hij 
reeds aangenomen door de Bataafse Pe-
troleum Maatschappij (BPM). Per 1 fe-
bruari 1933 was hij bij de BPM in dienst 
en anderhalve maand later vertrok hij via 
de haven van Marseille met motorschip 
Baloeran als geoloog naar het zeer rijke 
olieveld Pladjoe op Sumatra. Later werkte 
Beltman nog voor de BPM in Venezuela 
en eenmaal terug in Nederland was hij 
werkzaam bij het Rijksinstituut voor de 
drinkwatervoorziening. Uit deze laatste 
periode zijn diverse rapporten en weten-
schappelijke teksten waarvan hij (mede)
auteur was, terug te vinden.1
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deling van de erfenis van zijn vader naar 
het MGM van de TU Delft is gedirigeerd.

Steenhouwerij H.H. Beltman | 
De stoomsteenzagerij, polijsterij en steen-
houwerij H.H. Beltman werd in 1850 op-
gericht en was het grootste gedeelte van 
haar bestaan gevestigd aan de Handelskade 
te Deventer. Doordat meester-steenhou-
wer H.H. Beltman vanaf 1870 ook een 
vennootschap had samen met zijn twee 
bouwende en in bouwmaterialen hande-
lende broers heeft de steenhouwer waar-
schijnlijk een groot aandeel gehad in de 
bouwwerkzaamheden in en rond Deven-
ter aan het einde van de negentiende en 
het begin van de twintigste eeuw. In 1902 
gaat hij een vennootschap aan met zijn 
neef A.G. Beltman die de steenhouwerij na 
zijn dood in 1907 voortzet. De laatste pan-
den aan de Handelskade worden in 1970 
verkocht en later gesloopt zodat er anno 
2017 weinig meer herinnert aan de steen-
houwerij, met uitzondering van een frag-
mentarisch archief (bij het Stadsarchief De-
venter), waarschijnlijk nog vele 
werkstukken en gebouwen waaraan is ge-
werkt en natuurlijk de collectie marmers.

De collectie | De marmers hebben de 
afmetingen van ongeveer 20 x 30 cm, de 
meeste zijn 2 cm dik en aan alle stukken is 
een ronde kant geslepen, zodat het kastje 
met marmers iets wegheeft van een goed-
gevulde, kleurrijke boekenkast. De stenen 
zijn voorzien van diverse nummeringssys-
temen. De viercijferige, opeenvolgende 

nummers zijn de inventarisnummers van 
het MGM, deze zijn overigens niet op alle 
stukken aangebracht. Verder is er op veel 
stenen een nummering met witte be-
schreven stickertjes aangebracht, maar ook 
ingehakte Romeinse cijfers komen voor. 
Op veel stenen is met een kraspen de 
(handels)naam geschreven en soms is met 
een letter het land van herkomst toege-
voegd. In de inventaris hierna is zo veel 
mogelijk gebruik gemaakt van de viercij-
ferige identificatie en de letterlijke inge-
kraste tekst, inclusief schrijffouten. Tussen 
haakjes is het land van herkomst aangege-
ven, alleen wanneer dat ook op de steen is 
aangegeven. Wanneer ‘vermoedelijk’ is 
toegevoegd aan de benaming, dan staat 
deze naam niet op het stuk steen gekrast, 
maar vertoont het stuk dusdanige gelijke-
nis met het voorgaande stuk dat het waar-
schijnlijk om dezelfde steensoort gaat.

Het MGM is onderdeel van het Science 
Centre Delft en is op afspraak te bezoeken. 
Zie www.sciencecentre.tudelft.nl. In de 
volgende aflevering van de serie natuur-
steencollecties meer over steenhouwerij 
Beltman en de ander helft van de inventa-
ris. Voor de leesbaarheid van dit artikel is 
geen bronvermelding opgenomen, indien 
gewenst, is deze beschikbaar via de auteur.
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1 De Collectie ir. J.H. Beltman in het minera-
logisch-Geologisch museum te Delft.

2 een hoek van stuk 9333 – rosé Bohemen 
Clair.

De universiteit Leiden bezit een serie fo-
to’s van een exploratiereis uit 1935 van 
Beltman naar het olieveld Boela op 
Oost-Ceram. In de jaren dat Beltman in 
Indië werkte, is hij waarschijnlijk ver-
knocht geraakt aan de Indische cultuur, 
want in 1973 schonk hij Museum Nusan-
tara te Delft een groot deel van zijn verza-
meling Indische Volkenkunst. De ten-
toonstelling ‘Sumatraanse Schoonheid’ uit 
1973 was voor een groot deel samenge-
steld uit deze collectie. Na Beltmans dood 
in 1982 kwam de rest van de verzameling 
als legaat in het museum terecht.

Industriële marmers | Ondanks 
dat de schenking van Beltmans verzame-
ling van Indische Volkenkunst aan Muse-
um Nusantara en de schenking van indus-
triële marmers aan het Mineralogisch- 
Geologisch Museum (MGM) ongeveer in 
dezelfde periode plaatsvond, is er inhou-
delijk geen relatie tussen beide: de stenen 
zijn niet afkomstig uit voormalig Neder-
lands-Indië en in de volkenkundige ver-
zameling is geen specifieke aandacht voor 
natuursteen. Het moment van schenking 
is vermoedelijk een toevallige samenloop 
van omstandigheden, want in 1973 over-
leed A.G. Beltman (geb. 1874), de vader 
van Jan Beltman, gepensioneerd steen-
houwer en tot 1962 eigenaar van het toen 
beëindigde steenhouwersbedrijf  H.H. 
Beltman. We hebben hier dus vermoede-
lijk te maken met de toonzaalcollectie van 
deze steenhouwerij en marmerzagerij uit 
Deventer die door Jan Beltman bij de ver-

2



natuursteen 21 nummer 3 | 2017

9301 Dyabas (D)
9302 Dyabas (D)
9303 Muschelkalk (D)
9304 Muschelkalk (D)
9305 Schwarzenbächer
9306 Schwarzenbächer
9307 Wallenfels (D)
9308 Wallenfels (D)
9309 Grasÿma Grün

9310 Grasÿma Grün
9311 Deutsch Rot
9312 Deutsch Rot
9313 Cannstatter travertine
9314 Cannstatter travertjn
9315 Cannstatter travertine
9316 Langensalsa Travertin
9318 Gelb Grau (D) 

9317 Langensalsa Travertin
9319 Deutsch Gelb
9320 Treuchlinger (D)
9321 Silezisch Taube Blau
9322 Silezisch Wit
9323 Silezisch Rosa
9324 Meisner
9325 Nordisch Syenit
9326 SS

9327 Vert Ringborn
9328 Vert de Suede - Ringborn
9331 Wirbo
9332 Balmoral
9333 Rosé Bohème Clair
9334 Rosé Bohème Clair
9335 Rosé de Bohème 
#203 Wit marmer 

9336 Travertin Slowakisch
9337 Slowakische Travertin
9338 Langesalsa Travertin
9339 Cypolin Suisse
9340 Cypolin Suisse
9341 Vert d’Irlande
9342 Vert d’Irlande
9343 Brèch d’Alep
9344 Statuair (I)

9353 Paonazzo Beche
9354 Paonazzo Beche
9355 Paonazzo Scopa (I)
9356 Paonazzo Scopa (I)
9357 Jaune de Verone (I)
9358 Jaune de Verone (I)
9359 Jaune de Verone (I)
9360 Rouge di Verone (I)
9361 Jaune de Sienne (I)

9372 Vermoedelijk Breche Timo
9373 Brèche Timo Doré
9374 Vert Antique Foncé
9375 Vert Antique Foncé
9376 Vert Antique Foncé (I)
9377 Portor (I)
9378 Portor (I)
9379 Trieste
9380 Levanto
9381 Levanto

9382 Vermoedelijk Levanto
9383 Italie Travertin
9384 Italie Travertin
9385 Blue Turquin (I)
9386 Bleu fleuri (I)
9387 Brouillé
9388 St. Vital (I)
9389 St. Vital (I)
9390 Brèche Sanguine (I)

9391 Brèche Sanguine (I)
9392 Rouge Griotte (B)
9393 Rouge Royal (B)
9394 Rouge Royal (B)
9395 Rouge Royal (B)
9396 Rouge Royal (B)
9397 Bleu Belge (B)
9398 Bleu Belge (B)
9399 Bleu Belge (B)
9400 Bleu Belge (B)

9345 Blanc Paix (I)
9346 Paonazzo Pourpre (I)
9347 Paonazzo Pourpre (I)
9348 Paonazzo Pourpre (I)
9349 Paonazzo Pourpre (I)
9350 Vermoedelijk Paonazzo Pourpre
9351 Bordiglio
9352 Bordiglio 

9362 Jaune de Sienne (I)
9363 Jaune de Sienne Clair (I)
9364 Jaune de Sienne Brocatel (I)
9365 Jaune de Sienne Brocatel (I)
9366 Jaune de Sienne Brocatel (I)
9367 Violette de Brocatel (I)
9369 Violette de Brocatel (I)
9370 Brèche Timo (I)
9371 Brèche Timo (I)

9401 Rouge fleuri veine (S)
9402 Gris d’Ardennes d’Agimont (B)
9403 Gris d’Ardennes d’Agimont (B)
9404 Rouge Byzantin (B)
9405 Rouge Byzantin (B)
9406 Rouge Byzantin (B)
9407 Rouge St. Remy (B)
9408 Zwart (B)
9409 Saint-Anne (B en FR)
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