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meling monsters van gepolijst natuur-
steen. “Het is de grootste verzameling 
gepolijste stukken decoratieve natuurste-

nen in Nederland, in totaal zo’n 250 stuks, 
waaronder veel grote stukken van 200 x 
300 mm, maar ook vele blokken bouw- 

collectie Gered uit de 
container Natuursteencollecties 

deel 1

Kennis over materialen begint vaak bij het determineren van de afkomst en de samen-

stelling van een materiaal. Hiervoor zijn opgebouwde collecties een onmisbare bron 

van informatie. Universitair docent Heritage & Technology en natuursteenspecialist Wido 

Quist van de TU Delft omschrijft in deze nieuwe serie in NATUURSTEEN een aantal be-

kende en minder bekende natuursteencollecties. In deze eerste aflevering heeft hij het 

over de bijna verloren gegane collectie van prof. J.A. van der Kloes, op het nippertje 

gered uit een container.

Tekst en foto’s: Wilbert Leistra

“Dit is hem dan”, wijst Wido Quist. In 
een kast net buiten zijn kantoor op de Fa-
culteit Bouwkunde staat een hele verza-

1

collecties
W.J. Quist

Compilatie
In deze uitgave zijn 
25 teksten, eerder 
gepubliceerd in 
NATUURSTEEN, over 
een grote diversiteit aan 
natuursteencollecties 
bijeengebracht.





INHOUD

 Een collectie collecties  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3

2016 | 9 Collectie gered uit de container  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

2016 | 10 Ontdekkingen binnen een collectie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

2016 | 11 Een achtiende eeuwse collectie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

2017 | 1 De marmergalerij uit Brussel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

2017 | 2 Cilindrische stalen natuursteen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

2017 | 3 Collectie ir . J .H . Beltman  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

2017 | 4 H .H . Beltman  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

2017 | 5 Marmerpracht in België  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

2017 | 6 Verborgen schoonheid .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

2018 | 1 Steencollectie van het Rijk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

2018 | 2 Steencollectie Ateliergebouw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26

2018 | 3 moNUment  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28

2018 | 4 Modernisme in Gdynia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30

2018 | 5 Terrae Genesis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32

2018 | 6 Stenen van Ljubljana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34

2018 | 7 Indrukwekkend en wereldberoemd .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36

2019 | 1 De beroemdste ter wereld: de Corsi-collectie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38

2019 | 2 De Watson-collectie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

2019 | 3 Digitale lithotheek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44

2019 | 4 Marmeren tafel van Willem I  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

2019 | 5 De  Meester de Ravestein  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50

2019 | 6 Deutsches Naturstein-Archiv  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .53

2019 | 7 Naturkundemuseum Erfurt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .56

2020 | 1 Een boekenkast vol  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .59

2020 | 2 Een koninklijke verzameling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62



Tekst: Wido Quist
Redactie: Wilbert Leistra, BDU
Vormgeving artikelen: BDU
Samenstelling en omslag: Karen Knols, Studio Lampro

© Wido Quist en BDU
Alle rechten voorbehouden . Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of BDU .

mailto:w.j.quist%40tudelft.nl?subject=Naar%20aanleiding%20van%20Een%20collectie%20collecties
mailto:info%40leistratekst.nl?subject=Naar%20aanleiding%20van%20Een%20collectie%20collecties
https://bdumedia.nl/
mailto:info%40lampro.nl?subject=Naar%20aanleiding%20van%20Een%20collectie%20collecties
https://lampro.nl/


3

De redding van een collectie natuursteenmonsters en het overbrengen 

hiervan naar de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft was in 2016 voor 

Wilbert Leistra – redacteur van NATUURSTEEN - de aanleiding om naar 

Delft te komen voor een interview over de collectie . Op dat moment had 

ik niet kunnen voorzien dat in het voorjaar van 2020 nr . 25 in de serie 

natuursteencollecties zou verschijnen . Met veel plezier heb ik in Neder-

land, België en de ons omringende landen collecties in diverse soorten 

en maten bezocht en kort beschreven voor NATUURSTEEN . Sommige 

museaal, andere in de openbare ruimte of gerelateerd aan specifieke 

personen of bedrijven . Naar aanleiding van de 7e Vlaams-Nederlandse 

Natuursteendagen van 12 en 13 maart 2020 onder de noemer “Pracht 

en Praal” zijn de eerste vijfentwintig artikelen uit de serie gebundeld . Met 

dank aan BDUvakmedia voor het beschikbaar stellen van de eerder op-

gemaakte artikelen en aan Studio Lampro – Karen Knols voor de bewer-

king en samenstelling van deze uitgave . 

Veel lees- en kijkplezier en mocht u nog een leuke collectie hebben of 

kennen die het verdient om beschreven te worden, neem dan contact 

op!

Wido Quist

w .j .quist@tudelft .nl

Een collectie collecties

dr.ir. W.J. (Wido) Quist is universitair docent 
conserveringstechnieken en historische bouw-
materialen en sectieleider  
Heritage & Architecture aan de  
Faculteit Bouwkunde van de  
Technische Universiteit Delft.

mailto:w.j.quist%40tudelft.nl?subject=Naar%20aanleiding%20van%20Een%20collectie%20collecties
https://www.vakbladnatuursteen.nl/
https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/ontwerpwetenschappen/nieuws-en-activiteiten/natuursteendagen-2020/
https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/ontwerpwetenschappen/nieuws-en-activiteiten/natuursteendagen-2020/
https://bdumedia.nl/
https://lampro.nl/
mailto:w.j.quist%40tudelft.nl?subject=Naar%20aanleiding%20van%20Een%20collectie%20collecties
https://www.tudelft.nl/staff/w.j.quist/
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meling monsters van gepolijst natuur-
steen. “Het is de grootste verzameling 
gepolijste stukken decoratieve natuurste-

nen in Nederland, in totaal zo’n 250 stuks, 
waaronder veel grote stukken van 200 x 
300 mm, maar ook vele blokken bouw- 

collectie Gered uit de 
container Natuursteencollecties 

deel 1

Kennis over materialen begint vaak bij het determineren van de afkomst en de samen-

stelling van een materiaal. Hiervoor zijn opgebouwde collecties een onmisbare bron 

van informatie. Universitair docent Heritage & Technology en natuursteenspecialist Wido 

Quist van de TU Delft omschrijft in deze nieuwe serie in NATUURSTEEN een aantal be-

kende en minder bekende natuursteencollecties. In deze eerste aflevering heeft hij het 

over de bijna verloren gegane collectie van prof. J.A. van der Kloes, op het nippertje 

gered uit een container.

Tekst en foto’s: Wilbert Leistra

“Dit is hem dan”, wijst Wido Quist. In 
een kast net buiten zijn kantoor op de Fa-
culteit Bouwkunde staat een hele verza-

1
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en straatstenen. In de loop van 2014 werd 
de collectie nog uitgebreid met ongeveer 
500 gepolijste stukken in diverse forma-
ten tot grofweg 120 x 120 mm, afkomstig 
van het ontmantelde Mineralogisch Mu-
seum van de Technische Universiteit 
Delft. Qua omvang vergelijkbaar met de 
collectie natuursteen van de Rijksdienst 
van het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, 
maar die hebben vooral bouwstenen. En 
dan te bedenken dat onze collectie bijna 
verloren was gegaan”, zucht hij. 

Container | Lente 2013. De kelder 
van de faculteit Civil Engineering and 
Geosciences werd grondig opgeruimd. 
Een collectie bouwmaterialen - voorna-
melijk bestaande uit hout en natuursteen 
- dreigde in de container te verdwijnen 
om te worden weggegooid. Quist werd 
door een collega getipt en nam ter plekke 
een kijkje. “Ik zag al vrij snel dat een 
groot deel van de collectie dateerde van 
eind negentiende eeuw. Ook vermoedde 
ik dat het ging om de collectie - of in ie-
der geval een deel ervan - van professor 
Van der Kloes, specialist bouwmaterialen 
in die tijd. Ik was compleet verrast dat er 
zoveel natuursteen in de collectie zat. Het 
is een wezenlijk onderdeel van de ge-
schiedenis van de TU in Delft en de col-
lectie paste perfect bij mijn afdeling Heri-
tage & Architecture. Binnen no-time heb 
ik een busje geregeld en in twee dagen 
tijd hebben we twee ton natuursteen 
versjouwd en hier ondergebracht.”

Bouwmaterialen | Tijdens de zoek-
tocht naar de historie van de collectie 
kwam Quist steeds publicaties van profes-
sor Van der Kloes tegen. “Op 1 augustus 
1882 werd Jacobus Alida Van der Kloes 
(1845-1935) aan de Polytechnische 
School te Delft benoemt tot ‘leraar der 
bouwstoffen’. Zijn aanstelling markeert 
het begin van een grote onderzoeks- en 

onderwijsgeschiedenis in bouwkundige 
en civieltechnische materialen aan de 
Technische Universiteit Delft, die voort-
duurt tot op de dag van vandaag. Van der 
Kloes is vooral bekend als auteur van 
‘Onze Bouwmaterialen’ - gepubliceerd in 
1893 - met daarin een groot deel over na-
tuursteen. De laatste druk van dit levens-
werk werd in 1923 uitgegeven in zes losse 
boeken. Naast leraar was hij ook nog 
hoofdredacteur van het weekblad De Am-
bachtsman en hij publiceerde regelmatig 
in andere architectuur- of bouwbladen”, 
vertelt Quist over Van der Kloes. Hij ver-
volgt: “Van der Kloes had zich tot doel 
gesteld om aanschouwelijk en praktisch 
onderwijs te geven aan de ingenieurs in 
opleiding van de Polytechnische School 
(vanaf 1905 Technische Hogeschool). Ma-
teriaalmonsters waren hierbij noodzake-
lijk en oude foto’s van zijn werkomgeving 
laten dan ook een grote variëteit aan 
bouwmaterialen zijn. De eerste onderde-
len van de materialencollectie van Van der 
Kloes waren afkomstig van de Tentoon-
stelling van Teekeningen, Bouwartikelen 
enz. ter gelegenheid van het veertigjarig 
bestaan van de Maatschappij tot bevorde-
ring der bouwkunst van 28 augustus tot 

28 september 1882 in het Rijksmuseum 
te Amsterdam, zoals hij zelf in een jaarver-
slag omschrijft. Helaas is, mede door de 
diverse verhuizingen en opsplitsingen van 
de afdeling bouwmaterialen en het ont-
breken van inventarislijsten, geen zicht 
meer op de complete collectie.”

Bekendheid geven | De universi-
tair docent Heritage & Technology van de 
TU Delft wil bekendheid geven aan de 
verworven collectie. “Ik heb de collectie 
in eerste instantie binnen de faculteit ge-
introduceerd en gebruikt als onderwijs-
materiaal. Het vormt collegemateriaal 
voor studenten, ze kunnen de stenen de-
termineren. Maar veel informatie over de 
stenen ontbreekt nog. Daarom wil ik 
meer bekendheid geven aan de collectie, 
de stenen tonen aan andere deskundigen 
en geïnteresseerden.”
Binnen het project MonumentenKennis 
waarin TU Delft samenwerkt met RCE 
en TNO, worden de oppervlakken van de 
monsters gescand en opgenomen in een 
digitale database, zo legt Quist uit. “Op 
die manier is de collectie voor iedereen 
gemakkelijk te bekijken. Ik hoop natuur-
lijk van harte dat we zo meer informatie 
kunnen krijgen over de stenen uit deze 
prachtige collectie.” 

1 Door een toeval werd de collectie van 
professor Van der Kloes uit een container 
gered.

2 Wido Quist is op zoek naar meer informa-
tie over de stenen uit de collectie.

3 naast de collectie van Van der Kloes 
heeft Quist de beschikking gekregen over 
ongeveer 500 gepolijste stukken in diverse 
formaten tot grofweg 120 x 120 mm.

2

3
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lectie zijn toegevoegd en door de 
afwezigheid van een inventarislijst wor-
den alle mogelijke aanknopingspunten 
gebruikt om er achter te komen met wel-
ke soort of type natuursteen we te maken 

hebben. Diverse stukken zijn voorzien 
van (beschadigde) etiketten waardoor in-
formatie over de steen en/of de leveran-
cier bekend is. Zo is er bijvoorbeeld een 
etiket van de firma R. van Dijk natuur-

Ontdekkingen binnen 
een cOllectie Natuursteencollecties 

deel 2

Kennis over materialen begint vaak bij het determineren van de afkomst en de samen-

stelling van een materiaal. Hiervoor zijn opgebouwde collecties een onmisbare bron 

van informatie. Universitair docent Heritage & Technology en natuursteenspecialist Wido 

Quist van de TU Delft omschrijft in deze serie in NATUURSTEEN een aantal bekende en 

minder bekende natuursteencollecties. In deze tweede aflevering gaat hij dieper in op 

de bijna verloren gegane collectie van prof. J.A. van der Kloes.

Tekst en foto’s: Wido Quist

De natuursteencollectie van de TU Delft 
omvat een groot aantal stukken die, zelfs 
door specialisten uit binnen- en buiten-
land, moeilijk te determineren zijn. Door-
dat niet bekend is wanneer ze aan de col-

1
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steen uit Amersfoort achterop een tegel 
St. Anne Grande Mélange met daarop de 
leverbare afmetingen. Een ander mooi 
voorbeeld is een stuk – vermoedelijk - 
Belgisch marmer met een etiket van 
Steenhouwerij en natuursteenhandel G. 
Keuzenkamp uit Den Haag. Het etiket 
geeft aan dat het hier gaat om een stuk 
‘Malplaguel Rosé’. Deze naam is niet di-
rect bekend en enig onderzoek geeft hier-
over ook niet direct uitsluitsel; wel zijn er 
specialisten die specifieke fossielen z ien 
die kenmerkend zijn voor de groeve van 
Vodelée in België.  Het vergelijken van 
het stuk met bekende stukken uit de 
groeve van Vodelée zou kunnen helpen 
om hier uitsluitsel over te geven.

Zwitserse marmers | De collectie 
bevat vijf Zwitserse marmers – vanwege 
afwijkende diktes ten opzichte van de an-
dere stukken is te zien dat ze bij elkaar 
horen – waarvan er nog een aantal de res-
ten van etiketten hebben. Op de etiketten 
valt te lezen dat ze afkomstig zijn van ‘So-
ciété des Carrières de Marbres Antiques 
de Saillon’. Op het etiket is het type aan-
gegeven, de wijze van verzagen (parallel of 
haaks op de tekening) of breken en er 
staan prijzen op. Door een artikel van 
prof. Van der Kloes – de eerste gebruiker 
van de collectie – in het technisch gedeel-
te van nummer 23 van de eerste jaargang 
van Architectura uit 1893 is meer over de 
stenen, de groeve en de toepassing bekend 
en zijn de stukken vrij precies te dateren. 

De Zwitserse marmers zijn een curiositeit 
en werden met name in de tweede helft 
van de negentiende eeuw veelvuldig ge-
bruikt vanwege de grote gelijkenis van de 
Cipollino-variant met de Cipolinno-mar-
mers uit Italië en Griekenland die reeds in 
de oudheid werden gebruik. Van der Kloes 
beschrijft de groeve, waar naast het Cipol-
lino-marmer ook Zwitsers Portor, Sail-
lon-Turkijn, Saillon-grijs, geaderd geel, 
wit, geelachtig grijs, zwart en modern 
groen werden gewonnen. Het artikel leest 
als één grote advertorial waarin louter po-
sitief wordt geschreven over de marmers; 
ze zijn mooi, goedkoop en daarnaast snel 

en in alle gewenste maten leverbaar. Van 
der Kloes besluit zijn artikel met “Zij ver-
eerde ook de Afdeeling Bouwmaterialen 
der Polytechnische school te Delft met 
eene verzameling zeer schoone monsters, 
die ik gaarne ter bezichtiging zal stellen 
van elk die dit mocht verlangen”. Dit is 
een directe verwijzing naar de stukken die 
nu nog steeds in de collectie zitten.

Boekje | In 2014 werd een boekje ge-
publiceerd over de geschiedenis van deze 
Zwitserse marmers door Henri Thurre: 
Du marbre au coeur des Alpes – Historie 
de la carrière de Saillon. Het boekje is 
zeer lezenswaardig en verhaalt over de 
moeilijke winning van de marmers uit 
een steile helling van het Rhônedal. Ook 
worden diverse voorbeelden gegeven van 
de toepassing van de marmers in diverse 
belangrijke representatieve gebouwen zo-
als de Opera van Parijs, de National Gal-
lery in Londen en de Basilica of Saint 
Mary in Minneapolis. Helaas worden er 
geen Nederlandse voorbeelden genoemd 
en vooralsnog zijn er (bij mij) geen Ne-
derlandse voorbeelden bekend van toe-
passing van één van de marmers uit de 
genoemde groeven. 

1 Cipollino-marmer Grand antique. rechts: 
haaks op de aders, links: parallel aan de 
aders.

2 etiket op een stuk ‘turquin de saillon’.
3 Gepolijste kant van het stuk ‘malplaguel 

rosé’ met in de inzet het etiket van G. 
Keuzenkamp op de achterkant.

2

3

lectie zijn toegevoegd en door de 
afwezigheid van een inventarislijst wor-
den alle mogelijke aanknopingspunten 
gebruikt om er achter te komen met wel-
ke soort of type natuursteen we te maken 

hebben. Diverse stukken zijn voorzien 
van (beschadigde) etiketten waardoor in-
formatie over de steen en/of de leveran-
cier bekend is. Zo is er bijvoorbeeld een 
etiket van de firma R. van Dijk natuur-

Ontdekkingen binnen 
een cOllectie Natuursteencollecties 

deel 2

Kennis over materialen begint vaak bij het determineren van de afkomst en de samen-

stelling van een materiaal. Hiervoor zijn opgebouwde collecties een onmisbare bron 

van informatie. Universitair docent Heritage & Technology en natuursteenspecialist Wido 

Quist van de TU Delft omschrijft in deze serie in NATUURSTEEN een aantal bekende en 

minder bekende natuursteencollecties. In deze tweede aflevering gaat hij dieper in op 

de bijna verloren gegane collectie van prof. J.A. van der Kloes.

Tekst en foto’s: Wido Quist

De natuursteencollectie van de TU Delft 
omvat een groot aantal stukken die, zelfs 
door specialisten uit binnen- en buiten-
land, moeilijk te determineren zijn. Door-
dat niet bekend is wanneer ze aan de col-

1
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Enkele jaren geleden bezocht ik Teylers 
Museum in Haarlem vanwege de restau-
ratie van het Fundatiehuis aan de Dam-
straat. Ik was verrast door de imposante 
entree van het huidige hoofdgebouw van 
dit oudste museum van Nederland aan 
het Spaarne, met veel natuursteen in de 
gevel en het interieur. Deze entreepartij, 
maar zeker ook de collectie, is het bezoe-
ken meer dan waard. In het hart van het 
gebouw – de ovale zaal – staat één van de 
oudste onderdelen van de collectie: de 
mineralenverzameling. Deze mineralen 
(en vele andere items) werden door de 
eerste directeur/curator van het museum, 
Martinus van Marum, aangeschaft in bin-
nen- en buitenland. De ovale zaal ademt 
nog steeds de sfeer van rond 1800, mede 
door het originele meubilair. Aan de zij-
kant staan twee curieuze vitrinekasten 
met een verhoogde vierkante basis en een 
piramidevormig bovenstuk. In de vitrines 
bevinden zich mineralen en geslepen ste-
nen. De geslepen stenen zijn bijeenge-
bracht in vier panelen met ieder 36 stuk-
ken waarvan één stuk van dubbele grote, 
dus in totaal 143 stuks. De meubels zijn in 
1802, waarschijnlijk specifiek voor de col-
lectie die er nu inzit, gemaakt door de 
Haarlemse meubelmaker Johan Gottfried 
Fremming. De mineralen uit Engeland en 
Saksen, maar ook de geslepen stenen zijn 
niet van een etiket voorzien. Aldus de 
website van het museum: “Namen en her-
komst waren hier ondergeschikt aan de 

een achttiende eeuwse 
collectie Natuursteencollecties 

deel 3

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 derde afleve-

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

natuursteenspecialist Wido Quist van de TU Delft naar Teylers Museum.

Tekst en foto’s: Wido Quist
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Geen etiketten | Ondanks dat er 
geen etiketten op de stenen zitten en er 
tot op heden geen inventaris- of verwer-
vingslijst is gevonden, is er toch gepubli-
ceerd over de collectie. Tiberius Cornelis 
Winkler schrijft in zijn Guide du visiteur 
de la collection minéralogique voor 
Teylers Museum uit 1888 over de inhoud 
van ‘les deux meubles cubiques’. De tekst 
die hij schrijft is echter vrij algemeen en 
niet-systematisch en betreft bij nadere be-
schouwing slechts één van de meubels 
(afbeelding 2). Waarschijnlijk beschreef hij 
de stenen ook vooral op basis van algeme-
ne natuursteenkennis en niet op basis van 
etiketten of inventaris. Zo benoemt hij 
bijvoorbeeld het Italiaanse Portoro (afb. 3, 
kolom 1, rij 6 en wellicht ook kolom 6, rij 
7), het Cipolino-marmer (afb. 3, k 2-3, r 
5), Sarrancolin (afb. 3, k 4, r 2) en petit 
granit (afb. 3 k 7, r 2 en k 12, r2). De fos-
sielrijke stenen in rij 4, maar ook de mi-

critische kalksteen met dendrieten van 
mangaanoxide onderaan de kolommen 7 
tot 12 laat hij onbenoemd. Deze laatste 
stenen vertonen grote gelijkenis met de  

De panelen uit 
afbeelding 2 lijken 
gevuld te zijn met 
gevoel voor vormgeving 

Alberese di Ponte a Rignano in de Cor-
si-collectie in het bezit van het Museum 
of Natural History of Oxford University 
(http://www.oum.ox.ac.uk/corsi/sto-
nes/view/524). De twee panelen uit af-
beelding 2 lijken overigens gevuld te zijn 
met gevoel voor vormgeving, omdat er 
een gedeeltelijke spiegelsymmetrie is tus-
sen de linker drie kolommen en rechter 
drie kolommen, maar toch ook weer niet 
overal. Hebben de stenen altijd op dezelf-
de plek in het meubel gezeten, of zijn ze 
ooit verplaatst en/of gedraaid?

Albasten | De eerder genoemde Cor-
si-collectie is waarschijnlijk goed bruikbaar 
om veel van de stenen uit de andere vitrine 
(afbeelding 3) te determineren, omdat deze 
ook tot stand is gekomen rond het jaar 
1800. Nadere bestudering van beide col-
lecties zou kunnen leiden tot het determi-
neren van – met name – de albasten uit de 
collectie. Daarnaast geeft een oppervlakki-
ge beschouwing van de breccies ook al een 
aantal mogelijke overeenkomsten. Dit alles 
wijst in de richting dat de inhoud van deze 
vitrine uit Italië afkomstig is en mogelijk 
behoort tot de collectie ‘petrefacta en mar-
mers’ die in 1803 voor 700 gulden door 
Teylers Museum is aangekocht. Ook zou 
het onderdeel kunnen zijn van ‘een collec-
tie van extra schoonen marmersteenen, al-
basters, etc’ die in 1773 aan Naturaliënkabi-
net van de Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen werd geschonken (zie Na-
tuurhistorische verzamelingen 1750-1850 
van Sliggers c.s. uit 2002 voor deze archief-
bronnen).

Dit artikel kwam tot stand met dank aan 
Jan Stobbe, vrijwilliger historische mine-
ralogie bij de afdeling Wetenschap van 
Teylers Museum en Timo Nijland, geo-
loog en natuursteenspecialist bij TNO.

schoonheid van de natuurlijke historie. 
Zij weerspiegelden Van Marums fraaie 
aanwinsten, verworven tijdens zijn verza-
melreizen naar Engeland (1790) en Sak-
sen (1798), alsook zijn aankopen op vei-
lingen van mineralenhandelaren.”

1 De Ovale Zaal van teylers museum met 
links achterin één van de twee vitrines van 
Johan Gottfried Fremming uit 1802 met 
daarin mineralen en geslepen stenen.

2 twee van de vier panelen met geslepen 
stenen met links voornamelijk Breccies en 
rechts een verzameling stenen die vooral 
op kleur bij elkaar lijkt te zijn gebracht.

3 twee van de vier panelen met geslepen 
stenen met links een grote diversiteit aan 
kleurige kalkstenen en rechts de enige 
afwijking in het vierkante raster: (vermoe-
delijk) een stuk micritische kalksteen met 
dendrieten van mangaanoxide.

2

3
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met een verhoogde vierkante basis en een 
piramidevormig bovenstuk. In de vitrines 
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ken waarvan één stuk van dubbele grote, 
dus in totaal 143 stuks. De meubels zijn in 
1802, waarschijnlijk specifiek voor de col-
lectie die er nu inzit, gemaakt door de 
Haarlemse meubelmaker Johan Gottfried 
Fremming. De mineralen uit Engeland en 
Saksen, maar ook de geslepen stenen zijn 
niet van een etiket voorzien. Aldus de 
website van het museum: “Namen en her-
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een achttiende eeuwse 
collectie Natuursteencollecties 

deel 3

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 derde afleve-

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

natuursteenspecialist Wido Quist van de TU Delft naar Teylers Museum.

Tekst en foto’s: Wido Quist
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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.

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).

2

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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CilindrisChe stalen 
natuursteen Natuursteencollecties 

deel 5

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. In de vierde aflevering 

van deze serie in NATUURSTEEN schreef universitair docent Heritage & Technology en 

natuursteenspecialist Wido Quist van de TU Delft over de marmergalerij bij het Konink-

lijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Hier op bezoek diende zich 

ook het onderwerp voor deze vijfde aflevering aan: de cilindrische stukken natuursteen 

waaruit de collectie Victor Horta bestaat.

Tekst: Wido Quist
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De Belgische architect Victor Horta 
(1861-1947) maakte in zijn werk relatief 
veel gebruik van natuursteen. De diverse 
(foto)boeken die over zijn werk zijn ver-
schenen of waarin gebouwen van zijn 
hand figureren, tonen de marmerpracht 
uit diverse interieurs. In het boekje ‘Na-
tuursteen in het werk van Victor Horta’ 
uit 1996 zijn veel details in natuursteen te 
zien waar het vakmanschap van de archi-
tect, steenhouwer en beeldhouwer duide-
lijk zichtbaar is. In veel gebouwen komen 
Belgische blauwe hardsteen en witte 
Noord-Franse kalkstenen voor. De col-
lectie Victor Horta bij het Koninklijk Bel-
gisch Instituut voor Natuurwetenschap-
pen (KBIN) betreft echter 44 magmatische 
stenen: granieten, syenieten, pegmatieten 
en enkele stukken larvikiet en porfier; 
materiaal dat nauwelijks aan zijn gebou-
wen is terug te vinden. Er is geen verdere 
informatie over bijvoorbeeld de reden 
voor of het doel van de verzameling ci-
lindrische stukken bekend, maar de aard 
en de betrekkelijk geringe omvang van de 
architectencollectie doet vermoeden dat 
het een beroepsmatige verzameling moet 
zijn geweest. Wellicht is er een relatie met 
de graftekens en (sokkels voor) standbeel-
den die hij ontwierp. Uit diverse inventa-
risaties blijken dit er meer dan tien te zijn. 
Hieronder bevinden zich de grafmonu-
menten voor de familie Solvay op de be-
graafplaats van Elsene (1896) en de familie 
Verheven op de begraafplaats van Brussel 

(1911). Aan beide sarcofaagachtige grafte-
kens is graniet toegepast.

Vorm | Waarom hebben de handstuk-
ken in de collectie Victor Horta een ci-
lindrische vorm? Het is zoeken naar een 
verklaring. Het zagen, slijpen en polijsten 
van vlakke platen is altijd veel eenvoudi-
ger geweest dan het draaien of zagen van 
cilindrische handstukken. In de meeste 
natuursteencollecties komen dan ook pla-
ten – in allerlei formaten – terug en geen 
cilinders. Toch zien we vanaf halverwege 
de negentiende eeuw, maar zeker in het 
interbellum veel cilindrische zuiltjes in de 
architectuur terugkeren en het gebruik 
van een kernboor voor bijvoorbeeld het 
verkennen van groevefronten is ook al 
langer bekend, dus technisch was het ze-
ker geen probleem om cilindrische na-
tuursteenmonsters te maken en te gebrui-
ken. Wellicht zijn de cilindrische stalen 
zelfs restanten van verkennende boringen. 
De cilindrische vorm is overigens zeer ge-
schikt voor het beoordelen van de kleur 
en tekening van magmatische stenen, om-
dat deze over het algemeen zeer homo-
geen zijn en weinig richting vertonen. 
Hierdoor kun je met behulp van een ci-
linder ook een voorstelling maken van 
een plat vlak. Een cilinder van rood Bel-
gisch marmer of Italiaans Portor zou een 
compleet ander beeld geven dat niet re-
presentatief is voor een vlakke plaat van 
deze steensoorten.

Grafwerk | Terug naar het grafteken
voor de familie Solvay. Dit door Horta 
ontworpen grafmonument blijkt te zijn 
gemaakt door het steenkappers- en graf-
zerkmakersbedrijf Emile Beernaert uit 

Elsene. Veel gipsen mallen, tekeningen en 
foto’s uit de nalatenschap van dit bedrijf 
zijn onder beheer bij Epitaaf vzw en te 
zien in het Museum voor Grafkunst, ge-
vestigd in het voormalig beeldhouwate-
lier van Ernest Salu aan de rand van het 
kerkhof van Laken. In het atelier staat ook 
een kast met daarin meer dan honderd, 
met nette goudkleurige cijfers, genum-
merde cilindrische en enigszins taps toe-
lopende stalen natuursteen, afkomstig uit 
het atelier van Beernaert. Vele denkbare 
tinten en grofheden graniet, syeniet en 
aanverwante magmatische steensoorten 
zijn in deze collectie vertegenwoordigd. 
De meeste stalen hebben een doorsnede 
van 10 cm en zijn 30 cm lang. Helaas is er 
nog geen inventarislijst bekend. Op basis 
van foto’s zijn er veel overeenkomsten 
tussen de collectie Emile Beernaert en de 
collectie Victor Horta te zien: de stenen 
uit de collectie van Horta lijken ook alle-
maal onderdeel van de collectie van Beer-
naert te zijn. Hiermee is nog geen bewijs 
geleverd dat beide collecties aan elkaar 
gerelateerd zijn, maar op basis van de 
vorm van de stalen, de steensoorten, de 
tijd, de toepassing en de relatie tussen ont-
werper en uitvoerder is deze hypothese 
zeker gerechtvaardigd.

Sleutelrol | In veel collecties met de-
coratieve stenen zijn slechts enkele mag-
matische stenen opgenomen naast de 
vele marmers en polijstbare kalkstenen. 
De collectie Beernaert en de collectie 
Horta kunnen wellicht een sleutelrol 
spelen in onderzoek naar de verspreiding 
van granieten en syenieten en het (fune-
rair) gebruik hiervan aan het einde van 
de negentiende en het begin van de 
twintigste eeuw. Misschien kan dit on-
derzoek dan ook licht schijnen op de 
mogelijke relatie tussen beide collecties 
en wordt tegelijkertijd ook de vraag naar 
‘waarom cilindrische stalen’ beantwoord. 
Veel vragen, bekende en minder bekende 
natuursteensoorten en cultureel erfgoed 
van het hoogste niveau, kortom een leu-
ke opgave voor natuursteen- en erfgoed-
professionals en geïnteresseerde studen-
ten!

Meer informatie over de genoemde graf-
monumenten en de collectie Beernaert: 
http://www.epitaaf.org. Ook de website 
http://inventaris.onroerenderfgoed.be/ 
geeft de nodige informatie over het (fune-
rair) erfgoed van Victor Horta.

1 De collectie Victor Horta in het depot van 
het KBIn. (Foto: Wido Quist)

2 De collectie emile Beernaert in het atelier 
salu te Laken. (Foto: tom Verhofstadt epitaaf vzw)
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gen. Ook musea bezitten of beheren vaak grote of kleine, bekende en minder bekende 

collecties; permanent zichtbaar of ver weg in depot opgeborgen. In de vierde aflevering 

van deze serie in NATUURSTEEN schreef universitair docent Heritage & Technology en 

natuursteenspecialist Wido Quist van de TU Delft over de marmergalerij bij het Konink-

lijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Hier op bezoek diende zich 

ook het onderwerp voor deze vijfde aflevering aan: de cilindrische stukken natuursteen 

waaruit de collectie Victor Horta bestaat.

Tekst: Wido Quist

1
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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 zijn 

deuren 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 deel 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 laat-
ste periode zijn diverse rapporten en  
wetenschappelijke 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  
Deventer), waarschijnlijk nog vele werk-
stukken en gebouwen waaraan is gewerkt 
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.

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

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 zijn 

deuren 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 deel 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 laat-
ste periode zijn diverse rapporten en  
wetenschappelijke teksten waarvan hij 
(mede)auteur was, terug te vinden.1
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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)

3 6

4 7

5 8
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9398 Bleu Belge (B)
9399 Bleu Belge (B)
9400 Bleu Belge (B)
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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)
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9365 Jaune de Sienne Brocatel (I)
9366 Jaune de Sienne Brocatel (I)
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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. 

1
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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-

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
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gerelateerde bedrijvigheid zijn nog maar 
moeilijk in het landschap te ontdekken. 
De herinnering aan de steenwinning en 
steenbewerking wordt levend gehouden 
in het Musee atelier geologie & marbre 

(MAgMa), in de volksmond Marmermu-
seum genoemd, te Sivry-Rance in de zui-
delijke punt van de Waalse provincie He-
negouwen. De vaste collectie van het 
museum bestaat uit vier onderdelen: een 
geologische verzameling waarmee het 
ontstaan van de diverse soorten natuur-
steen wordt toegelicht; een sectie waarin 
de natuursteenwinning en -bewerking 
wordt toegelicht voorzien van gereed-
schappen en machines; een grote verza-
meling marmeren voorwerpen van kerk- 
altaar tot penduleklok en een naar geo-
grafische herkomst opgezette presentatie 
van grote en kleine platen gepolijste kalk-
stenen en marmers. Het museum is ge-
groeid in haar huidige situatie en houdt 
het midden tussen een specialistische col-
lectie, streekmuseum en een leeromge-
ving voor kinderen. De redelijk afgelegen 
ligging van Rance maakt het ook nood-
zakelijk om al deze gedaantes te belichten. 
Het museum oogt hierdoor aan de ene 
kant wat rommelig en vol willekeurig bij 
elkaar gebrachte objecten, maar aan de 
andere kant is het hiermee ook zeer toe-
gankelijk en charmant.

Kelder | Voor de steen- en beeldhou-
wer biedt de kelder, waar de nadruk ligt 

MARMERPRACHT IN 
BELGIË deel 8

Natuursteencollecties

Altijd op zoek naar interessante natuursteencollecties om 

in NATUURSTEEN te beschrijven, werd Universitair Docent 

en natuursteenspecialist Wido Quist van de TU Delft getipt 

om het Marmermuseum van Rance te bezoeken. Onder de 

bezielende leiding van natuursteenkenner Florence Peltier 

en met steun van vele andere vrijwilligers en specialisten 

wordt hier een museum geëxploiteerd met onder andere 

een zeer interessante collectie internationale marmers. In 

dit achtste deel van deze serie een verslag van het bezoek.

Tekst en foto’s: Wido Quist

Rance is bekend om haar prachtige don-
kerrode ‘marmer’, bijvoorbeeld toegepast 
aan het Paleis van Versailles. De steen 
wordt reeds lang niet meer gewonnen en 
sporen van oude groeves of natuursteen-

1
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op natuursteenbewerking, waarschijnlijk 
niet heel veel nieuws. Toch zal ook de 
oude raamzaag, de weinig beveiligde cir-
kelzaag en het traditionele handgereed-
schap niet voor iedere moderne natuur-
steenbewerker tot zijn referentiekader 
behoren en alleen daarom al zijn ze toch 
de moeite waard. Interessant is zeker ook 
het schaalmodel van een Belgische rood-
marmergroeve en het loszagen van steen 
hierin met behulp van een helicoïdale ka-
bel. Dit geeft een goed inzicht in de vroe-
ge industrialisatie van de marmerwinning.

Gepolijst | De collectie gepolijste
kalkstenen en marmers is te vinden op de 
bovenste verdieping van het museum. Aan 
de wanden zijn per land van herkomst 
wandsculpturen gemaakt met behulp van 
grote en kleinere platen natuursteen. 
Honderden steensoorten worden op deze 
manier gepresenteerd en vanwege de rela-
tief grote afmetingen is het goed mogelijk 
om de tekening van een steensoort te zien 
en om stenen met elkaar te vergelijken. 
Prominent midden aan de wand hangen 
de rode, grijze en zwarte Belgische mar-
mers,  geflankeerd door de Franse en Ita-
liaanse. De nadruk ligt op natuursteen van 
Europese oorsprong, maar mede aan de 

hand van een grote wereldkaart worden 
ook bijvoorbeeld steensoorten uit Brazi-
lië, Marokko en Pakistan gepresenteerd. 
Er wordt ook nog steeds gewerkt aan uit-
breiding van de collectie. Door de verdekt 
opgestelde panelen met namen van de ge-
presenteerde steensoorten is het voor spe-
cialisten mogelijk hun kennis te testen en 
geeft het leken een indruk van de wonde-
re wereld van steenbenamingen.

Natuurproduct | Dat natuursteen
een natuurproduct is, wordt het best geïl-
lustreerd door de grijs-rode Belgische 
marmers. Geen enkel stuk is gelijk en 
doordat van veel stukken de exacte her-
komst bekend is, kunnen ze gebruikt 
worden als referentiecollectie. Variatie op 
grotere schaal wordt geboden door de Ita-
liaanse marmers; variërend van licht tot 
donker en van veelkleurig tot uniform 
van kleur. De meeste stenen in de ‘sectie 
Frankrijk’ zijn licht van kleur. Er worden 
hier 57 stukken steen getoond waarin de 
diverse varianten Boulonnaismarmer 
goed zijn vertegenwoordigd, maar ook 
een mooi stuk Sarrancolin, diverse stuk-
ken Sainte-Anne des Pyrénées en twee 
van ver herkenbare Campan-varianten.
De stukken aan de wand stralen ondanks 

het bonte kleurenpallet rust uit. Iets dat 
niet gezegd kan worden van de vele zwie-
rig gevormde losse stukken die door het 
hele museum heen verspreid staan: onder 
andere klokken, vazen, knikkers, asbakken, 
telefoons, schoorsteenmantels, zuilen en 
sokkels laten zien dat er van bijna ieder 
gebruiksvoorwerp of gebouwonderdeel 
wel een variant in marmer bestaat. Kort-
om: marmerpracht in het zuiden van Bel-
gië die het bezoeken waard is!

Het Musee atelier geologie & marbre of Musee 
du Marbre is gevestigd in het voormalige raad-
huis van Rance. Het museum ligt op ongeveer 
260 km van Utrecht en is interessant voor de 
natuursteenliefhebber, maar zeker ook voor kin-
deren en vakantiegangers zonder specifieke in-
teresse in natuursteen. 
Zie www.museedumarbre.com voor meer infor-
matie en openingstijden.

1 Het marmermuseum is gevestigd in het 
statige voormalige raadhuis van Rance.

2 Steen- en beeldhouwersgereedschap in de 
kelder van het marmermuseum.

3 De ‘sectie Frankrijk’ van de marmercollec-
tie.
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VERBORGEN 
SCHOONHEID Natuursteencollecties 

deel 9

De collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam bevat ongeveer een miljoen voorwer-

pen, hiervan wordt nauwelijks 1 procent aan het publiek getoond. En ondanks dat er 

geen specifieke focus is op natuursteen, valt er op dit gebied toch het nodige te ontdek-

ken. Voor deel 9 van de serie Natuursteencollecties bracht universitair docent Heritage 

& Technology en natuursteenspecialist Wido Quist van de TU Delft een bezoek aan het 

museum naar aanleiding van het boek ‘Verzamelaarskast met miniatuurapotheek’.

Tekst: Wido Quist

1
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Aan het gebouw van het Rijksmuseum is 
heel wat natuursteen toegepast. De vloer 
van de nieuwe entreehal, ontworpen door 
het Spaanse architectenbureau Cruz y 
Ortiz, is belegd met Portugese natuur-
steen – Azul Gascoigne –, net als het door 
dezelfde architecten ontworpen Aziati-
sche paviljoen. Ook het oorspronkelijke 
gebouw, ontworpen door Pierre Cuypers 
en in 1885 geopend, toont grote hoeveel-
heden Belgische blauwe hardsteen, Euvil-
le en Savonnières aan het exterieur en de 
diverse bouwfragmenten aan de gevel zijn 
veelal van Bentheimer zandsteen. Natuur-
lijk vinden we ook vele kleurige soorten 
natuursteen terug in de mozaïekvloer van 
de voorhal.

Verzamelaarskast | De verzame-
laarskast met miniatuurapotheek staat op 
de afdeling ‘Achttiende eeuw’ van het 
Rijksmuseum en is op het eerste gezicht 
niet het meest in het oog springende ob-
ject. De kast heeft een tamelijk massieve 
en diepe onderbouw en een bovendeel 
met deurtjes met daarin en achter diverse 
potjes en flesjes – de miniatuurapotheek. 
Ondanks de zeer fraai getekende olijffi-
neer en de geprofileerde olijfhouten lijs-
ten, heeft de kast een bescheiden uiterlijk, 
maar schijn bedriegt. De afgelopen jaren 
is intensief onderzoek naar deze kast en 
de inhoud gedaan en is de kast gerestau-
reerd. De kast blijkt 55 ‘geheime’ laden te 
bevatten met daarin ruim tweeduizend 
naturalia – voortbrengselen der natuur. 
Diverse laden bevatten mineralen, maar 
ook kruiden, wortels, gommen, bloemen 
en houtsoorten komen voor. Twee laden 
hebben het opschrift ‘marmor’ – marmer 
en vijf laden het opschrift ‘lusus miner’, 

vrij te vertalen met ‘rariteiten uit het geo-
logische rijk’. De meeste laden zijn nog 
gevuld, maar helaas bevinden drie van de 
in totaal vijf lege laden zich onder deze 
rariteiten. De vier overige laden bevatten 
in totaal 22 geslepen stukken steen die op 
basis van de mineralen en fossielen zijn 
benoemd.

Metamorf gesteente | De meeste
geslepen stukken zijn niet direct herken-
baar als bij ons bekende bouw- of decora-
tieve steen. In lade 27 en 28 bevinden zich 
vijf stukken metamorf gesteente, vermoe-
delijk verzameld vanwege de aanwezig-
heid van granaten. Opvallend is dat bij alle 
vijf deze stukken de hoeken op vergelijk-
bare wijze onder een hoek van 45 graden 
zijn geslepen, wat doet vermoeden dat ze 
‘bij elkaar horen’. Lade 27 bevat nog twee 
stukken roodgekleurde steen: één met ko-
raal en één zeer fossielrijke soort. De mar-
mers in lade 28 zijn waarschijnlijk wel 

verzameld vanwege het decoratieve voor-
komen, ze zijn echter niet te determine-
ren aan de hand van bijvoorbeeld de om-
vangrijke, vroeg negentiende-eeuwse 
Corsi-collectie die in Oxford wordt be-
waard.

Natuursteen zien | De inhoud van
de verzamelaarskast is helaas niet te zien 
in het Rijksmuseum. Hiervoor moet het 
prachtige, door Irma Boom vormgegeven, 
boek worden opengeslagen. In de ruimte 
naast de verzamelaarskast is overigens wel 
een zeer spectaculaire, achttiende-eeuwse 
schoorsteen, oorspronkelijk gemaakt voor 
het huis Rapenburg 48 te Leiden, uit na-
tuursteen te zien. De schoorsteen (4,6 
meter hoog) heeft prachtig beeldhouw-
werk uit wit marmer, vermoedelijk uit 
Carrara, gesigneerd J.B. Xavery (1739), 
gevat in onmiskenbaar Belgisch marmer: 
byzantin in de varianten beige et noir en 
rouge, vermoedelijk Italiaans Portoro en 
nog twee lastig te determineren stukken 
rood marmer, wellicht Rosso di Verona. 
Abusievelijk worden de Belgische mar-
mersoorten in de beschrijving allen rouge 
griotte genoemd. Verder wandelend langs 
de interieurs en meubels uit de zeventien-
de, achttiende en negentiende eeuw zijn 
nog vele andere soorten marmers te zien, 
helaas zelden voorzien van de naam of 
herkomst, maar daardoor niet minder de 
moeite waard om te bekijken!

1 De verzamelaarskast met miniatuurapo-
theek in zaal 1.1 van het Rijksmuseum. 
(Foto: Wido Quist)

2 Lade 27 en 28. (Foto: Rijksmuseum, Amsterdam)

3 Schoorsteen afkomstig uit het pand Rapen-
burg 48 te Leiden. (Foto: Wido Quist)
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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 

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

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 

1
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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.

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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Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK) – op 
in de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed (RCE). Deze afdeling van de RCE 
doet onderzoek naar het gehele materiële 
erfgoed, te weten roerend, onroerend en 
archeologisch. De referentiecollectie, op-

gebouwd gedurende de afgelopen 55 jaar, 
is van belang voor dit onderzoek. In het 
Ateliergebouw aan de Hobbemastraat in 
Amsterdam wordt gewerkt aan de bunde-
ling van kennis op het gebied van restau-
ratie en conservering van kunstvoorwer-

STEENCOLLECTIE 
ATELIERGEBOUW Natuursteencollecties 

deel 11

In de bovenste laag van de kelder van het Ateliergebouw in Amsterdam bevinden zich 

meerdere referentiecollecties, waaronder pigmenten, mineralen, fossielen, diverse orga-

nische materialen en ook een collectie van ongeveer 350 stukken natuursteen. Op uitno-

diging van Rutger Morelissen, onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

met specialisatie beeldhouwkunst en steen, nam Wido Quist hier een kijkje om meer 

over deze collectie te weten te komen.

Tekst en foto’s: Wido Quist

In 2011 ging het Instituut Collectie Ne-
derland (ICN) – door een eerdere samen-
voeging in 1997 ontstaan uit het Centraal 
Laboratorium voor Onderzoek van Voor-
werpen van Kunst en Wetenschap (CL), 
de Opleiding Restauratoren (OR) en de 
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pen met het Rijksmuseum en de 
Universiteit van Amsterdam (UvA). Het 
vermoeden bestaat dat de steencollectie 
voortkomt uit de erfenis van het Centraal 
Laboratorium, maar tot op heden is dat 
niet helemaal duidelijk.

Herkomst | In tegenstelling tot de 
meeste collecties die door verzamelen tot 
stand gekomen zijn, is de collectie in het 
Ateliergebouw waarschijnlijk in één keer 
aangekocht en wel door dr. F. Krantz - 
Rheinisches Mineralien-Kontor te Bonn, 
getuige de naam op de kaartjes met steen-
benamingen. Ook de diverse mineralen 
en (afgietsels van) fossielen in de collectie 
dragen een etiket van dr. F. Krantz. Krantz 
is naar eigen zeggen het oudste bedrijf dat 
handelt in allerhande stenen, mineralen, 
kristalmodellen, apparatuur, boeken en 
andere zaken die in de ruimste zin met 
geologie te maken hebben. Het is nog 
steeds mogelijk om een steencollectie met 
400 monsters aan te schaffen. Hier moet 
je dan wel meer dan € 7000 voor neertel-
len! Vanaf 1833 reisde F. Krantz de wereld 
over om mineralen te kopen om ze eerst 
vanuit Berlijn en later vanuit Bonn weer 
door te verkopen aan verzamelaars en  
opleidings- en onderzoeksinstituten. In de 
negentiende-eeuwse wetenschappelijke 
literatuur zijn diverse artikelen terug te 
vinden over zijn (handels)collectie van 
mineralen en kristalmodellen.

Stollingsgesteenten | Terug naar 
de collectie in Amsterdam. Gezien de ge-
drukte kaartjes met getypte tekst en na ver-
gelijking met gedateerde labels die via in-
ternet terug zijn te vinden, lijkt het 
aannemelijk dat deze collectie dateert uit 

het derde kwart van de twintigste eeuw, 
wat natuurlijk niets zegt over wanneer de 
monsters gewonnen zijn of hoe ze bij 
Krantz terecht zijn gekomen. De collectie 
bevat relatief veel stollingsgesteenten, maar 
ook de andere steentypen zijn vertegen-
woordigd. De meeste stenen zijn afkomstig 
uit Duitsland. Ook zijn diverse andere Eu-
ropese landen vertegenwoordigd, naast 
Amerika, Australië en Noord-Afrika. Om-
dat de stenen veelal voorzien zijn van naam 
en toenaam en er veel Duitse granieten 
tussen zitten, zou deze collectie wellicht 
geschikt kunnen zijn om de vele verschil-
lende granieten die in de eerste helft van 
de twintigste eeuw aan gebouwen in Ne-
derland en België werden toegepast, nader 
te determineren.

Interessant zijn ook de verschillende 
monsters tufsteen. In de collectie  
bevinden zich onder andere basalttuf, 
kalktuf, leuciettuf en trastuf. Deze  
benamingen zijn in de Duitse (geologi-
sche) Eifel-literatuur veel gebruikt, maar 
komen in de Nederlandse literatuur  
weinig of niet terug. Wellicht levert  
nadere bestudering van de monsters nog 
nieuwe kennis of hypothesen op over de 
grote hoeveelheden en variatie in tufsteen 
die in de jaren twintig en dertig van de 
vorige eeuw in Nederland werd toege-
past.
Ondanks dat de collectie niet primair een 
collectie bouwstenen of decoratieve ste-
nen betreft, zitten er toch ook diverse 
voor steenhouwers en bouwers bekende 
stenen tussen (afbeelding 3) zoals de Bel-
gische Blauwe hardsteen (7), de Muschel-
kalksteen uit Krichheim (13), de sterk 
geaderde en in Italië al vele eeuwen in 
gebruik zijnde Levanto Rosso (20) en een 
monster rood-roze Devonische kalksteen 
uit het Duitse Saalburg (17).

1 Ladekasten in de kelder van het atelierge-
bouw met de diverse referentiecollecties 
waaronder natuursteen.

2 Twee monsters ‘trass’ uit de Eifel; één uit 
de buurt van Kruft waar de Romeinen 
reeds tufsteen wonnen en één uit het iets 
noordelijker gelegen Nettedal.

3 Ook diverse marmers en gepolijste kalkste-
nen maken deel uit van de collectie.
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tegenwoordig vinden we vele duurzame 
diepte- en ganggesteenten terug aan ge-
denktekens en monumenten. Door het 
internationale aspect van de hedendaagse 
natuursteenhandel herbergen vele steden 
een grote ‘collectie’ natuursteen in de 
openbare ruimte. Een grote, openbare en 

monumentale natuursteencollectie be-
vindt zich aan het Thaliaplein te Bergen 
op Zoom. Hier is in 2010 het moNU-
ment voor vrede, veiligheid en samenle-
ving gemaakt door kunstenaar Jerome 
Symons, in opdracht van de gemeente 
Bergen op Zoom. De basis van het monu-

MONUMENT Natuursteencollecties 
deel 12

Voor de twaalfde editie van de serie over natuursteencollecties werd Wido Quist getipt 

om het moNUment voor vrede, veiligheid en samenleving, in 2010 gemaakt door kunste-

naar Jerome Symons in Bergen op Zoom, eens nader te bekijken. Hierbij een verslag.

Tekst: Wido Quist

Natuursteen vinden we sinds jaar en dag 
terug in de openbare ruimte. Eerst voor-
namelijk steen uit de directe omgeving 
voor het verharden van wegen, het stabili-
seren van taluds en voor diverse marke-
ringen. Gedenktekens werden reeds in de 
oudheid gemaakt van natuursteen en ook 
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ment is gevlamd lichtgrijs graniet uit Chi-
na met daarin ingelegd 48 verschillende 
ronde schijven natuursteen met een dia-
meter van 30 cm.

Land van herkomst | De 48 ver-
schillende natuursteensoorten represente-
ren de landen van herkomst van de inwo-
ners van Bergen op Zoom (in 2009). Het 
aantal van zestien mensen was voor Zaïre/
Congo juist genoeg om bij de top-48 te 
behoren, terwijl Nederland met ruim 
50.000 mensen de lijst aanvoerde. Het 
monument bestaat uit twee schakels waar-
in de verbondenheid van mensen van ver-
schillende herkomst te lezen is. De scha-
kels vormen het woord ‘NU’; het moment 
nu. De natuurstenen schijven zijn als veel-
kleurige kralen aan een ketting. De scha-
kels zijn 2,7 m hoog en 1,5 m breed en 
hebben een dikte van 60 cm. In het grijze 
graniet zijn 48 gaten gemaakt van 7 cm 
diep. De schijven natuursteen zijn met 
hardsteen opgedikt en daarna in de gaten 
gelijmd.

Steensoorten | Bij het monument 
staat een tekstbordje met daarop een over-
zicht welke steen uit welk land afkomstig 
is. De namen van de stenen zijn hierbij 
niet opgenomen, maar via de kunstenaar 
kreeg ik het overzicht. Van een groot deel 
van de steensoorten is de (handels)naam 
bekend en van een kleiner deel is slechts 
de gesteentesoort aangegeven in de lijst. 
Deze laatste zijn waarschijnlijk de lastiger 
te verkrijgen soorten die niet dagelijks in 
de West-Europese handel beschikbaar 
zijn. Ook staan er een paar namen in de 
lijst die de vraag oproepen of de bena-
ming helemaal correct is. Zo staat het 

donkere, bijna zwarte stuk steen dat de 
voormalige Sovjet-Unie representeert in 
de lijst onder de naam ietwat vreemde 
naam ‘red Minsk’. De oplettende toe-
schouwer met enige natuursteenkennis 
zal, gegeven het geringe aanbod aan Ne-
derlandse natuursteen, meteen op zoek 
gaan naar de steen die Nederland repre-
senteert. Geen mergel, geen Kunrader 
kalksteen en ook geen kolenkalksteen, 
maar een doorgezaagde zwerfsteen! Ge-
zien het ‘land van herkomst’ een vreemde 
vertegenwoordiger van Nederland, maar 
gezien het onderwerp van vrede en sa-
menleving van het monument een steen 
met een passende dubbele betekenis. Van-
wege de groene kleur is het stuk Conne-
mara marmer zeer representatief voor Ier-
land en ook het stuk steen uit Vals kan als 
representatief worden gezien voor Zwit-
serland, nadat Peter Zumthor er zijn we-
reldberoemde thermenbad mee maakte. 

Het stuk Rouge Royal dat België verte-
genwoordigd is natuurlijk karakteristiek, 
maar alles behalve verrassend. Het stuk 
Bethel White wordt hier gekoppeld aan 
de Verenigde Staten, al laat de natuur-
steenhandel een steen met deze naam ook 
vaak uit Canada komen.

Verwering | Het monument bevat
twee stukken steen die sterk op het klas-
sieke Italiaanse goud geaderde Portor lij-
ken: Port Laurent uit Marokko en het uit 
Afghanistan afkomstige Black and Gold. 
Helaas hebben beide stenen veel van hun 
uitstraling verloren doordat het onder in-
vloed van weer en wind dof is geworden. 
Een euvel waar ook de andere niet-meta-
morfe marmers (kalkstenen) en met name 
het stuk Rouge Royal last van hebben. De 
gepolijste oppervlakken van de granieten, 
gneissen en andesieten vertonen geen 
sporen van verwering en laten hun teke-
ning ook na acht jaar in de buitenlucht 
nog prima zien. 

Met dank aan kunstenaar Jerome Symons voor 
de aangeleverde informatie over het monument.

1 Overzicht van het moNUment voor de 
vrede, veiligheid en samenleving aan het 
Thailiaplein te Bergen op Zoom. (Foto: Piet 

Quist)

2 Gebruikte steensoorten aan het monument 
volgens opgave door de kunstenaar. (Foto: 

Jerome Symons/ Wido Quist)

3 Detail van de stenen uit Roemenië (27), 
Irak (28, Rosso Lepanto), Hongarije (29), 
Nigeria (33), Zwitserland (34, Vals stone), 
Angola (35, Brown antique). (Foto: Piet Quist)

1 China, Porrino C 
2 Italië, Calacatta Vagli
3 India, Ivory brown
4 Libanon, Cedar Brown
5 Pakistan, Onyx Multicolor
6 Joegoslavië, White Sivec
7 Brazilië, Azul Bahia
8 Spanje, Moca cream
9 Zuid-Afrika, African Red
10 Egypte, Egyptian Yellow
11 Sovjet-Unie, Red Minsk
12 Sudan, Giallo Sudan

13 Afghanistan, Black and Gold
14 Bulgarije, Oxford Rose
15 België, Rouge Royal
16 Iran, Red Travertin
17 Portugal, Pink Portugal
18 Frankrijk, Onbekend 
19 Duitsland, Solnhofen
20 Ierland, Irish Connemarble
21 Vietnam, White Crystal
22 Turkije, Red Laguna
23 Indonesië, Zion Beige
24 Marokko, Port Laurent

25 Congo, Groenig graniet,
26 Guinee, Gneiss of amphibolite
27 Roemenië, Onbekend 
28 Irak, Rosso Lepanto
29 Hongarije, Onbekend 
30 Somalië, Graniet (groenig), kwarts
31 USA, Bethel White
32 Polen, Lichtgrijze kalksteen
33 Nigeria, Gneiss, graniet, kwartsiet
34 Zwitserland, Vals Stone
35 Angola, Brown Antique
36 Denemarken, Gneiss (zwerfsteen) 

37 Thailand, Graniet
38 NL. Antillen, Porphyritic of basalt/andesiet
39 Suriname, Diabaas
40 Algerije, Thalia Grey
41 Engeland, Kirrstone
42 Griekenland, Kios Brown
43 Israel, Jerusalem Gold
44 Oostenrijk, Onbekend 
45 Canada, Afromosia
46 Nederland, Gneiss (zwerfsteen) wit
47 Filippijnen, Basalt
48 Sierra Leone, Graniet, kwarts
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en in de omgeving is geen steengroeve 
te vinden. Dat er geen eenvoudig voor-
handen zijnde stenen zijn, is terug te 
zien in het straatbeeld: nauwelijks na-
tuursteen. Dit is ook zichtbaar in de col-
lectie: voornamelijk decoratieve stenen 
gebruikt in representatieve interieurs of 
entreepartijen.

Zwart Zweeds | Ondanks dat Polen
geen grote rijkdom en diversiteit aan na-
tuursteensoorten in de eigen bodem 
heeft, werden en worden er toch meerde-
re granieten, zandstenen, marmers en po-
lijstbare kalkstenen gewonnen. Veel van 
deze soorten zijn ook vertegenwoordigd 
in de collectie van de stad Gdynia. De in 

MODERNISME IN 
GDYNIA Natuursteencollecties 

deel 13

Voorafgaand aan zijn bezoek van het congres ‘Modernism in Europe – Modernism in 

Gdynia’ bracht Wido Quist een bezoek aan de plaatselijke dienst monumentenzorg 

om hun collectie natuursteen te bekijken. De collectie blijkt voornamelijk te bestaan 

uit   s tukken natuursteen en pleisterwerk, afkomstig uit gebouwen waar onderzoek is 

 gedaan of die zijn gerenoveerd.

Tekst: Wido Quist

De Poolse stad Gdynia is een jonge en 
modernistische stad die tot stand is ge-
komen in de periode tussen de Eerste en 
de Tweede Wereldoorlog. De stad telt 
ongeveer  250.000 inwoners en vormt 
samen met Sopot en Gdansk een grote 
stedelijke agglomeratie. Gdynia is een 
havenstad, gelegen aan de Baltische Zee 
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Nederland bekende Rackowice zandsteen 
zit er echter niet tussen. De ook in Ne-
derland en België bekende doleriet en 
onder de naam ‘zwart Zweeds graniet’ 
verhandelde steen komt wel voor in de 
collectie en blijkt gebruikt te zijn voor 
lijstwerk in diverse winkelpuien. Gezien 
het relatief eenvoudige vervoer via de 
Baltische zee en de periode waarin de stad 
is gebouwd, zou je eigenlijk nog meer 
Zweedse steensoorten verwachten, zoals 
bijvoorbeeld de Gusta kalksteen of gra-
niet, maar deze zijn niet vertegenwoor-
digd in de collectie.

Zygmuntówka en Bolechowice |
Een interessante Poolse steen in de collec-
tie is het Zymuntówka conglomeraat 
(foto 2). De naam van deze steen is geba-
seerd op de bekende zuil van Zygmunt, 
opgericht in 1644 te Warschau. De oor-
spronkelijke zuil was gemaakt van het 

roodbruine conglomeraat. De steen ver-
toont een opvallende gelijkenis met de in 
Nederland en België meer bekende Brè-
che de Waulsort uit de provincie Namen. 
Het monster uit de collectie van de stad 
Gdynia is afkomstig van een van de ven-
sterbanken in de aula van de militaire aca-
demie. Ook aan de wanden van het cen-
traal station van de stad is het materiaal 
toegepast; de steenfragmenten in deze 
platen zijn echter veel groter.
In de collectie is kalksteen van Bolecho-
wice met enkele stukken vertegenwoor-
digd. Het betreft hier een polijstbare kalk-
steen uit het Devoon met een lichtbruin, 
beige-bruin tot grijs kleurenpalet met 
daarin diverse fossielen zichtbaar en wit-
geel-roze calcietaders (linksonder in foto 
1). De steen is gebruikt in onder andere 
het trappenhuis van het pand waar de 
dienst monumentenzorg is gehuisvest. De 
kalksteen heeft een onregelmatige 
afslijtweerstand, zoals te zien is aan de tre-
den die fors en ongelijkmatig zijn afgesle-
ten.

Pleisterwerk | Tussen de stukken na-
tuursteen en in diverse kasten in de kan-
toren van de monumentenzorgers bevin-
den zich ook zeer interessante monsters 
pleisterwerk. Het gebrek aan natuursteen 
in de stad wordt hierdoor ruimschoots ge-
compenseerd. Het pleisterwerk aan de 
buitengevels van veel gebouwen is, getui-
ge de monsters, veelal opgezet in mini-
maal twee lagen: een grijzige basislaag met 

daaroverheen een laag met kleurige toe-
slag van diverse typen natuursteen (en 
wellicht ook pigmenten). Het blijkt dat er 
in Polen tijdens het Interbellum diverse 
producenten van pleistermortel actief wa-
ren met een breed scala aan toeslagstoffen 
om zeer diverse uitstralingen te bereiken. 
Bij veel gebouwen – en ook bij de entree 
van het gebouw waar het monster op  
foto 3 is genomen – is de pleisterlaag afge-
werkt met traditionele steenhouwerstech-
nieken. Hierbij is niet alleen het opper-
vlak bewerkt met beitel of boucharde, 
maar zijn er ook diepere tekeningen aan-
gebracht, bijvoorbeeld in de vorm van 
cannelures. De sporen van de gebruikte 
beitels zijn nog goed zichtbaar. Helaas zijn 
vele gebouwen na de Tweede Wereldoor-
log geschilderd (foto 3) met zeer goed 
hechtende verf. De dienst monumenten-
zorg heeft echter al in enkele gevallen 
aangetoond dat het mogelijk is de verf te 
verwijderen, het pleisterwerk te repareren 
en daarmee het gebouw in oude glorie te 
herstellen.

1 Overzicht van een deel van de uitgestalde 
steencollectie van de stad Gdynia.

2 Het stuk Zygmuntówka conglomeraat uit 
de collectie, afkomstig van de militaire 
academie.

3 Natuursteenimitatie met behulp van 
pleisterwerk. Opgezet in twee lagen en 
afgewerkt met beitel en met ingehakte 
cannelures. 
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lig granietverwerkend bedrijf. De initia-
tieven tot oprichting van het centrum 
gaan echter terug tot 1990 toen de aan-
dacht voor het verdwijnende beroep van 
‘granitier’ en de daarmee verdwijnende 
granietverwerkende bedrijven leidden 
tot de oprichting van ‘espace granit’. De 
aandacht was toen vooral gericht op het 
bewaren en overdragen van het gra-
niet-erfgoed. De machines (een draad-

zaag, een raamzaag, een bouchardeuze en 
een polijstmachine) uit de eerste helft 
van de twintigste eeuw op het buitenter-
rein zijn hiervan de stille getuigen. De 
verwerving van een grote, belangrijke 
mineralen- en fossielencollectie – de ‘La 
Moineaudière’s collection’ – was de aan-
leiding voor het starten van een breed 
geologisch centrum, specifiek gericht op 
de Vogezen.

TERRAE GENESIS Natuursteencollecties 
deel 14

In het hart van de Vogezen, in het gehucht Peccavillers, onderdeel van de gemeente 

Le Syndicat en niet ver van Remiremont, ligt het ‘Centre de Géologie’ met de prachtige 

naam Terrae Genesis, dat zich afficheert met ‘mineralen, stenen, fossielen en graniet’. 

Op een decentraal gelegen plek in een weinig aansprekend gebouw bevindt zich inder-

daad een ware pracht aan stenen en mineralen. Om het nuttige met het aangename te 

verenigen, bezocht Wido Quist tijdens de zomervakantie het centrum.

Tekst en foto’s: Wido Quist

Het geologisch centrum Terrae Genesis 
ligt in de vallei van de Moselotte en aan 
de weg er naartoe liggen diverse (voor-
malige) granietverwerkende bedrijven. 
Ook aan de huizen en tuinmuren is het 
herkenbare blauw-grijze en roze Voge-
zen-graniet veelvuldig toegepast. Het 
centrum werd officieel geopend in 2006 
en is gehuisvest in het oude bedrijfsge-
bouw van ‘Mondial Granit’, een voorma-

1



33

Graniet | Het expositiecentrum zelf
staat in de zomer van 2018 helaas in de 
steigers, zodat de aan de buitengevel ten-
toongestelde gepolijste stukken steen, 
waaronder veel granieten, slecht zichtbaar 
zijn. Met een beetje moeite zijn tussen de 
steigerelementen door de stukken toch te 
zien en in veel gevallen is ook de naam 
nog leesbaar; het geologisch centrum be-
schikt daarnaast ook over een inventaris-
lijst. De ongeveer 350 stukken zijn het 
tastbare overblijfsel van de handelscollec-
tie van ‘Mondial Granit’. Er zit geen spe-
cifieke ordening in de stukken, al zijn er 
wel clusters met steensoorten afkomstig 
uit hetzelfde land te ontdekken. Opval-
lend, maar verklaarbaar uit de ontwikke-
ling van de natuursteenhandel gedurende 
de laatste decennia, is het grote aandeel 
‘nieuwe’ steensoorten uit Azië en 
Zuid-Amerika in de laatste vakken. Zo 
zijn de stukken op foto 2 allemaal afkom-
stig uit India, terwijl de klassieke Europese 
soorten in het eerste vak hangen. 

Stenencollectie | Binnen in het cen-
trum wordt aan de hand van gevarieerd 
beeldmateriaal het ontstaan van de diverse 
gesteentetypen uiteengezet. Aan de wan-
den hangen stukken steen en hun her-
komst. Ook staan er microscopen opge-
steld waarmee dunslijpplaatjes van de 
naastliggende steen kunnen worden beke-
ken. Er is een ruimte gewijd aan fossielen 

en in een aparte kamer komt  het Voge-
zen-graniet aan bod. De kelder is inge-
richt met de collectie mineralen.
De lange wand van de centrale ruimte is 
gevuld met ongeveer driehonderd ver-
schillende stenen uit het massief van de 
Vogezen (zie foto 3). Op de kaartjes er-
naast wordt informatie over de steen ge-
presenteerd. De kleuren representeren het 
gesteentetype (groen = afzettingsgesteen-
te, blauw = stollingsgesteente - dieptege-
steente, rood = stollingsgesteente – uit-
vloeiingsgesteente en geel = 
omzettingsgesteente). Deze kleuren zijn 
educatief erg handig, maar ze zijn zo fel 
dat ze helaas wel de aandacht afleiden van 
de eigenlijke stenen; de reflecties ten ge-
volge van het plastificeren van de kaartjes 
maakt fotograferen ook zeer lastig. Met 
nog eens zeshonderd andere stenen in op-
slag is dit wel een zeer volledige collectie 
stenen waarmee het volledige Vogezen-
massief wordt afgedekt. Het is met name 
deze collectie die voor wetenschappelijk 
onderzoek  naar het ontstaan van het Vo-
gezenmassief van belang is.

Het centrum wordt gerund door vrijwilligers en 
verzorgt tentoonstellingen, rondleidingen, de-
monstraties, conferenties, scholing, exploiteert 
een winkeltje en levert dunslijpplaatjes. Voor 
meer informatie en voor openingstijden zie 
www.terraegenesis.org.

1 Drie typen en afmetingen Vogezen-graniet 
voor bestrating.

2 Paneel 3 aan de buitengevel van het 
pand van Terrae Genesis met 45 steen-
soorten afkomstig uit India.

3 Een deel van de wand met stenen uit het 
Vogezenmassief, met een stuk ‘cipolin’ in 
de inzet.
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chitectuur balanceert tussen traditioneel 
en modern en maakt daarbij veelvuldig 
gebruik van enerzijds ruw behakte en an-
derzijds strak gepolijste steensoorten in 
combinatie met baksteen. Een bekend 
voorbeeld is de Nationale en Universi-
teitsbibliotheek (1936-1941) van zijn 
hand, waarin zijn favoriete steen – Podpeĉ 
kalksteen – veelvuldig is toegepast.

Architectuurfaculteit | De mede-
werkers en studenten van de Architec-
tuurfaculteit van de Universiteit van Lju-

bljana zijn gehuisvest in een klassiek pand 
met een uitbreiding van enkele decennia 
geleden, gelegen aan de rand van het his-
torische stadscentrum. Een buste van de 
architect Plečnik waakt bij de ingang over 
iedere bezoeker. In de verbindingsgang 
tussen het oude en nieuwe gebouw zijn 
twaalf meer dan manshoge natuursteen-
platen aangebracht die ten tijde van de 
bouw in de handel waren. Op de vloer 
liggen grote platen granodioriet (uit de 
buurt van Oplotnica) en de hal van de 
nieuwbouw is bekleed met Hotavlje 

STENEN VAN 
LJUBLJANA Natuursteencollecties 

deel 15

Voor een congres was Wido Quist in Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië. Het congres 

vond plaats in het cultureel centrum ‘Cankarjev dom’. Dit complex bevat veel natuur-

steen: een gevel van wit marmer uit Prilep in Macedonië en meer dan 2000 m2 Hotavlje 

kalksteen in het interieur. Voor NATUURSTEEN bezocht hij de architectuurfaculteit van 

de universiteit vanwege haar collectie lokale natuursteensoorten. In dit alweer vijftiende 

deel uit de serie Natuursteencollecties beschrijft hij deze collectie.

Tekst en foto’s: Wido Quist

Het oude kasteel waakt over de prachtig 
aan de rivier de Ljubljanica gelegen stad 
Ljubljana met de Alpen op de achter-
grond. Italië en Oostenrijk zijn minder 
dan honderd kilometer ver, terwijl Hon-
garije en Kroatië binnen een afstand van 
tweehonderd kilometer liggen. Deze lig-
ging suggereert reeds het nodige aan na-
tuursteen, van lokale, maar ook van geïm-
porteerde aard. In de eerste helft van de 
twintigste eeuw verwerkte architect Jože 
Plečnik (1872-1957) de nodige hoeveel-
heden steen in zijn geboortestad. Zijn ar-

1
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chitectuur balanceert tussen traditioneel 
en modern en maakt daarbij veelvuldig 
gebruik van enerzijds ruw behakte en an-
derzijds strak gepolijste steensoorten in 
combinatie met baksteen. Een bekend 
voorbeeld is de Nationale en Universi-
teitsbibliotheek (1936-1941) van zijn 
hand, waarin zijn favoriete steen – Podpeĉ 
kalksteen – veelvuldig is toegepast.

Architectuurfaculteit | De mede-
werkers en studenten van de Architec-
tuurfaculteit van de Universiteit van Lju-

bljana zijn gehuisvest in een klassiek pand 
met een uitbreiding van enkele decennia 
geleden, gelegen aan de rand van het his-
torische stadscentrum. Een buste van de 
architect Plečnik waakt bij de ingang over 
iedere bezoeker. In de verbindingsgang 
tussen het oude en nieuwe gebouw zijn 
twaalf meer dan manshoge natuursteen-
platen aangebracht die ten tijde van de 
bouw in de handel waren. Op de vloer 
liggen grote platen granodioriet (uit de 
buurt van Oplotnica) en de hal van de 
nieuwbouw is bekleed met Hotavlje 

STENEN VAN 
LJUBLJANA Natuursteencollecties 

deel 15
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kalksteen. Deze materialen, samen met 
vakkundig gemaakt modern ijzer-
smeedwerk, houten betimmeringen en 
zichtbeton zijn bedoeld om de studenten 
hiermee kennis te laten maken. Dat dit in 
de praktijk betekent dat de mooie vlakke 
en gladde wand met natuursteenplaten 
(ook) wordt gebruikt om presentatieteke-
ningen op te hangen, moet dan maar voor 
lief worden genomen.

Kalksteen | De kalksteen die bij het 
ten zuiden van Ljubljana gelegen Podpeĉ 
wordt gewonnen, komt in vele variëtei-
ten. De steen werd reeds gebruikt in 
Emona, de Romeinse nederzetting waar-
van de restanten zich nu onder de stad 
Ljubljana bevinden. Sommige stukken 
zijn grijzig van kleur met langwerpige 
fossielen (lithiotis problematica), terwijl 
andere stukken pikzwart en op het eerste 
oog fossielloos zijn. De plaat in de archi-
tectuurfaculteit zit er een beetje tussenin: 
verlopend van grijs-bruin-zwart tot diep 
zwart van kleur met enkele oesterachtige 
fossielen.
De polijstbare kalksteen van Hotavlje is 
zeer rijk gekleurd. De basiskleuren zijn 
grijs en rood, maar wit, zwart en groen 
komen er ook in voor. Met name het die-
pe, bijna vleeskleurige rood laat een on-
uitwisbare indruk achter.

Zeer bijzonder | Een zeer bijzonde-
re steen in de collectie is een quartz gab-
bro (cizlakite) uit de buurt van Pohorje. 
Van veraf lijkt de steen egaal groen-zwart 
van kleur en komt deze saai over, maar 
van dichtbij lijkt de steen bijna zacht en 
aaibaar vanwege de vele tinten groen sa-
men met het wit. De steen werd toegepast 
in de voorgevel van het Parlementsge-
bouw uit 1958.
Via de website van de stad Ljubljana 
(www.ljubljana.si) is een geologische 
wandeling langs natuursteen in monu-
menten beschikbaar, geschreven door 
Matevž Novak van de Sloveense Geologi-
sche dienst.

1 Overzicht van de natuursteencollectie in 
een gang van de Architectuurfaculteit van 
de Universiteit van Ljubljana.

2 Drie stenen uit de collectie die ook te zien 
zijn elders in de stad Ljubljana: Podpeĉ-
kalksteen, Hotavlje kalksteen en Pohorje 
cizlakite.

2
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TEKST EN FOTO’S Wido Quist

Wido Quist bracht in september samen met Jan van ’t Hof, Rutger Morelissen en Bertil van Os, 

natuursteenkenners en -liefhebbers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een bezoek 

aan Londen, Oxford en Cambridge om daar een aantal indrukwekkende en wereldberoemde 

natuursteencollecties te bekijken. In dit artikel meer over de collectie van het Natural History 

Museum in Londen. In latere delen van deze serie zullen ook de Corsi-collectie te Oxford en de 

Watson-collectie te Cambridge worden besproken.

Het Natural History Museum (NHM) in Londen heeft een 
collectie van meer dan 80 miljoen objecten. Het gebouw 
uit 1881 wordt jaarlijks bezocht door meer dan vijf miljoen 
mensen. De laatste grote renovatie en herinrichting – waar-
bij onder andere de centrale hal werd aangepakt – is 

1

Indrukwekkend en 
wereldberoemd
Natuursteencollecties deel 16

uitgevoerd in 2017. Bij deze gelegenheid werd het skelet 
van een diplodocus vervangen door een 25,2 m lang, 
hangend skelet van een blauwe walvis. Op de omgang van 
de eerste verdieping is een grote vitrine gemaakt met daarin 
een beperkt aantal stukken natuursteen. De stukken, die 

1 Overzicht van de kasten met blokken uit de collectie van het 

Natural History Museum in Londen.

2 Een blok Corsham Down Stone, nr. 8109 uit de Economic 

Geology-collectie.

3 Meerdere blokken gepolijste kalkstenen uit het Carboon.

maat in de collectie aanwezig. Eén kast is gevuld met 
granieten en alzijdig gepolijste blokken decoratieve 
kalksteen. Dit zijn vooral fraaie, fossielrijke kalkstenen uit 
het Carboon in een hele range aan kleuren, variërend van 
rood via bruin en groen tot zwart. De herkomst, onder 
ander Gloucestershire, Derbyshire en Somerset, is in 
stemmige letters in de blokken gezet.

Marmers
De ware en bijna oneindige pracht van de collectie van het 
NHM ontvouwt zich echter pas wanneer één voor één de 
kastdeuren worden opengemaakt met daarachter een schier 
oneindige hoeveelheid lades met in iedere lade tien tot 
twintig stukken steen, de ene nog mooier dan de andere. 
Veel van deze stukken behoren tot de A.G. Nicholson-
collectie, maar ook andere namen en duidingen zijn te 
vinden op de ID-kaartjes op of bij de stenen. Bij de huidige 
curatoren is eigenlijk weinig bekend over de stenen en de 
deelcollecties. Vanwege de omvang en doordat de collectie 
over de afgelopen honderd tot honderdvijftig jaar is 
opgebouwd en op veel stukken staat aangegeven wanneer 
ze aan de collectie zijn toegevoegd, liggen hier veel 
mogelijkheden voor historisch onderzoek. Onderzoek dat 
veel informatie kan opleveren over de exploitatie van 
groeven en de handel in decoratieve natuursteensoorten. Dit 
kan zeer waardevol zijn voor datering, waardering en 
conservering van natuursteen in monumenten en andere 
gebouwen, niet alleen voor het Verenigd Koninkrijk maar 
voor heel West-Europa. 

2

3

allemaal in kleur en grootte variëren en op diverse hoogtes 
in de vitrine hangen, zijn door een vormgever gerangschikt 
en via de museum-app kunnen de namen en herkomst van 
de stenen terug worden gevonden. Er is weinig geologische 
achtergrond beschikbaar. Het grootste en mooiste deel van 
de collectie bevindt zich achter de schermen, op zolder en 
is alleen op afspraak te bezichtigen.

17.000 stuks
Toen de British Geological Society zich in 1983 van het 
Natural History Museum (NHM) afsplitste, werd een groot 
deel van de steencollectie verhuisd naar Nottingham. Dit 
betrof met name de stenen van Britse afkomst. Het achter-
gebleven deel bestaat uit drie onderdelen: blokken (onge-
veer 20 x 20 x 20 cm) Britse zandsteen, kalksteen en 
graniet, een collectie steenfragmenten afkomstig van 
historische gebouwen en een grote verzameling marmers en 
andere polijstbare stenen. De collectie omvat meer dan 
17.000 items die allemaal online ontsloten zijn (http://data.
nhm.ac.uk). Op het moment van schrijven is ongeveer een 
kwart van deze items voorzien van een foto van het 
steenoppervlak.

Presentatiekasten
Wanneer de zolderverdieping wordt betreden, vallen direct 
de oude presentatiekasten met de blokken bouwsteen op. 
Alsof het – net als decennia geleden – nog steeds tot de 
vaste collectie behoort, zijn de kasten gevuld met een pracht 
aan materiaal. Het interessante is vooral de diversiteit aan 
afwerkingen en het grote aantal originele etiketten dat nog 
op de stenen zit. Deze etiketten verwijzen direct naar de 
groeve of de leverancier van het blok. Meerdere stukken 
Portland uit diverse groeven en uit verschillende lagen laten 
zich goed observeren en vergelijken. De bouwstenen 
hebben allemaal een catalogusnummer waaruit blijkt dat ze 
behoren tot de collectie van het in 1835 opgerichte 
Museum of Economic Geology.
Niet alleen zand- en grove kalkstenen zijn in het blokfor-
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TEKST EN FOTO’S Wido Quist

De Corsi-collectie in het Oxford University Museum of Natural History is waarschijnlijk de 

beroemdste museale natuursteencollectie ter wereld. Dit komt niet in de laatste plaats 

doordat deze zo goed ontsloten is via het internet, de negentiende-eeuwse catalogus en 

door het boek Decorative stone, the complete sourcebook geschreven door voormalig hoofd 

van de aardwetenschappelijke collecties in Oxford, Monica Price, waarin veel van de stenen 

figureren.

1

De beroemdste ter wereld: 
de Corsi-collectie
Natuursteencollecties deel 17
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De beroemdste ter wereld: 
de Corsi-collectie
Natuursteencollecties deel 17

De naamgever van de collectie – Faustino Corsi (1771-
1846) – was een Italiaanse advocaat die in Rome leefde. Hij 
had een passie voor de decoratieve steensoorten die door de 
oude Romeinen werden gebruikt. Corsi bouwde zijn 
collectie gepolijste stenen op tijdens het eerste kwart van de 
negentiende eeuw. Eerst richtte hij zich op de ‘oude’ 
steensoorten en later voegde hij daar de op dat moment 
verkrijgbare steensoorten aan toe. Alle duizend stukken 
werden gezaagd en gepolijst tot het formaat van ongeveer 
145 x 73 x 40 mm; opvallend groot en dik voor dat 
moment. In 1825 publiceerde Corsi een catalogus bij zijn 
collectie: de Catalogo ragionato. In de catalogus geeft Corsi 
de namen van de eerste negenhonderd stenen en waar ze 
werden gewonnen. Ook geeft hij aan waar in Rome de 
stenen te zien zijn en, handig voor identificatie, geeft hij 
tevens de nodige geologische context.

Engelsman
Tijdens de kerstvakantie van 1826 reisde de jonge, rijke 
Engelsman Stephen Jarrett naar Rome om de collectie 
marmers van Corsi te kopen. In januari 1827 werd de deal 
gesloten, vermoedelijk voor een bedrag van meer dan 1000 
pond (verrekend tegen de historische inflatie, vertegen-
woordigt 1000 pond in 1827 een huidige waarde van meer 
dan 100.000 euro). Hiervoor werd de collectie door Corsi 

1 De Corsi-collectie is netjes opgeborgen in grote lades in 

dezelfde volgorde als waarin ze zijn opgenomen in de 

Catalogo ragionato. Op deze foto de lade met Sicilliaanse 

‘marmers’; voornamelijk kalksteen brecci’s.

2 Lade met bijvoorbeeld een stuk Portasanta uit Griekenland 

(linksboven), een groene Campan uit de Franse Pyreneeën 

(linksonder) en een bijzondere Turkse marmer uit de oud-

heid: marmor lasense (voorste rij, tweede van rechts).

3 Het stuk grand antique uit de collectie met de afbeelding 

hiervan in de catalogus van Corsi uit 1925.

4 De kapel, met daarin de tombe van stichter Vaughan, van 

de kathedraal wordt (onder andere) gemarkeerd door twee 

zuilen gemaakt uit grand antique.

uitgebreid tot duizend stuks en werd er een supplement bij 
de eerste catalogus geschreven voor de laatste honderd 
toevoegingen. Met de aanschaf werd het British Museum 
afgetroefd, dat nog in onderhandeling was over een lagere 
prijs. De schenking aan de universiteit van Oxford werd op 
5 februari 1927 geaccepteerd en het leverde Jarret een 
masterdiploma honoris causa in de kunsten op.

Belang
Vanwege de heldere, op geologische leest geschoeide, 
ordening van de collectie en de grote precisie waarmee 
Corsi zijn collectie heeft beschreven is het belang van de 
collectie groot. Door de forse afmetingen van de stenen, de 

2

3

4
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5 Diverse zuilen van het museum zijn uitgevoerd in varianten 

Iers groen ‘marmer’ of groen Connemara ‘marmer’.

6 Het natuurhistorisch museum Oxford uit 1860 is gebouwd 

in neogotische stijl en heeft 127 verschillende zuilen, 

uitgezocht door John Philips, geologiehoogleraar en eerste 

curator van het museum.

beschikbaarheid van de uitgegeven catalogus en de 
toegankelijkheid van de collectie via de universiteit van 
Oxford heeft de Corsi-collectie model gestaan voor de 
opbouw en ordening van diverse andere collecties, 
waaronder bijvoorbeeld de Ravenstein-collectie in de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te 
Brussel en de grote en diverse natuursteencollectie die 
door Felix Karrer bijeen werd gebracht in het 
Natuurhistorisch museum van Wenen. Vele antieke 
marmers werden in de negentiende en vroege twintigste 
eeuw gedetermineerd en beschreven met behulp van 
Corsi’s catalogus. Fouten in de herkomst van bepaalde 
steensoorten en fouten in de geologische beschrijving 
komen hierdoor op meerdere plaatsen en in diverse 
collecties terug.

Grand antique
Corsi’s oorspronkelijke catalogus bevat slechts één 
afbeelding. Op een uitvouwblad is een gravure met een 
isometrische projectie van het stuk grand antique 
opgenomen, of zoals het materiaal in de oudheid en ook 
in de catalogus wordt genoemd: bianco e nero antico. 
Zoals op de foto te zien is, heeft de illustrator zijn best 
gedaan om het blok steen goed na te tekenen. De 
zwart-witte breccie was een populaire steen bij de 
Romeinen en het is bekend dat deze reeds in de derde 
eeuw voor Christus werd gewonnen in de Franse 
Pyreneeën nabij Aubert. De steen werd echter pas echt 
populair in de Byzantijnse tijd en de steen is daarom nog 
steeds terug te vinden in diverse basilica’s in Rome, en 
ook in de Hagia Sofia te Istanbul. Wellicht onder verwij-
zing naar de machtige kerken in Rome is grand antique 
ook toegepast in de plint van het beeld van Sint-Pieter en 
in de zuilen van de Vaughan-kapel in de kathedraal van 
Westminster (Londen).

Website
Sinds enkele jaren is via een website veel informatie te 
vinden over de Corsi-collectie. Alle samples zijn gefotogra-
feerd en gekoppeld aan de originele Italiaanse catalogustekst 
en een Engelse vertaling hiervan. Naast verwijzingen naar 
andere geschreven bronnen zijn ook foutjes in de oorspron-
kelijke tekst gecorrigeerd of is de oorspronkelijke tekst 
aangevuld met hedendaagse kennis. Dit betreft met name de 
geologische beschrijving en de beschrijving van de 
vindplaats. Jarenlang onderzoek heeft hiermee een nieuwe 
standaard gezet voor het determineren van antieke marmers.

NHM Oxford
Niet alleen de website van de Corsi-collectie is het 
bezoeken meer dan waard. Ook een lijflijk bezoek aan 
Oxford zal iedere natuursteenliefhebber kunnen bekoren. 
Op afspraak is de Corsi-collectie te bezichtigen, maar tijdens 
een regulier bezoek aan het museum kunnen ook de zuilen 
rondom de (overdekte) binnenplaats worden bewonderd. 
Maar liefst 127 verschillende Britse en Ierse steensoorten 
zijn hiervoor gebruikt. De zuilen worden bekroond met 
prachtige kapitelen met veelal florale motieven en in de 
basementen is met sierlijke letters de naam en herkomst van 
de steensoort van de gepolijste zuil ingehakt.

De Corsi-collectie wordt ontsloten via www.oum.ox.ac.uk/corsi.
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TEKST EN FOTO’S Wido Quist

De Watson-collectie, een grote verzameling natuursteen van het Sedgwick Museum in 

Cambridge is indrukwekkend in meerdere opzichten. De verzameling, bijeengebracht door 

John Watson in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw, bevindt zich al meer dan 

honderd jaar op dezelfde plaats, in de oorspronkelijke vitrines. De beschrijving van deze 

collectie voor NATUURSTEEN is het sluitstuk van een drieluik over indrukwekkende Britse 

natuursteencollecties.

1

De Watson-collectie
Natuursteencollecties deel 18
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Er is weinig bekend over John Watson, naamgever van de 
natuursteencollectie in het Sedgwick Museum in 
Cambridge. Hij is geboren in 1842 en na een tragische val 
overleden in 1918. Een groot deel van zijn leven werkte hij 
in de cementindustrie. Watson werkte bij de Gateshead 
Portland Cement Works, ooit opgericht door Joseph Aspdin, 
de houder van het eerste patent op de productie van 
Portland-cement (1842). Vanaf 1905 schonk John Watson 
stukken natuursteen, samples cement en stukken pleister aan 
het museum en later deed hij ook catalogiseringswerkzaam-
heden. Vanaf 1909 woonde de gepensioneerde Watson in 
Cambridge en stond hij officieel als vrijwilliger bij het 
museum te boek. De verzameling van Watson was gericht 
op producten (bouwsteen, straatsteen, marmers, leisteen, 
cement en dergelijke) die leverbaar waren en gebruikt 
werden in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw. 
Dit maakt de collectie uniek en complementair aan andere 
natuursteencollecties die regionaal, geologisch dan wel 
historisch van aard zijn.

1 In de voormalige museumzaal economic geology van het 

Sedwick Museum of Earth Sciences is de afgelopen hon-

derd jaar nauwelijks iets veranderd, behalve dan dat de zaal 

niet meer tot het museum behoort maar voornamelijk als 

lunchruimte wordt gebruikt. 

2 De Britse en buitenlandse bouwstenen staan netjes, geolo-

gisch geordend in de vitrines. (Foto: Rutger Morelissen)

3 Duidelijk zichtbaar op alle stenen zijn de verschillende 

afwerkingen. Helaas is slechts één van de zes zijden van de 

kubus goed te zien. Hier drie zandstenen uit Yorkshire: 195: 

Ilkley Moor stone, 196: Bramley fall grit en 197: Bramley fall 

stone. 

Op afspraak
Tijdens een regulier bezoek aan het Sedgwick Museum of 
Earth Sciences, één van de musea van de universiteit van 
Cambridge, krijg je de Watson-collectie niet te zien. De 
collectie is alleen op afspraak te bezichtigen en is onderge-
bracht op de verdieping onder het eigenlijke museum in 
een zaal die voornamelijk gebruikt wordt als lunchruimte 
voor het personeel. Vroeger maakte de ruimte wel deel uit 
van het museum en was er de zogenoemde collectie 
economic geology ondergebracht. Bij het betreden van de 
ruimte ga je als bezoeker zo’n honderd jaar terug in de tijd. 
De eiken vitrinekasten, gevuld met netjes geordende 
stukken natuursteen, beslaan bijna alle omhullende muren 
en zien eruit alsof ze in geen tijden zijn geopend. Tijdens 
ons bezoek werd dit beaamd en vroeg men zich zelfs af of 
de sleuteltjes nog wel allemaal terug te vinden zouden zijn. 
In de vitrines en aan de wanden erboven bevinden zich 
overal stukken steen. Veelal voorzien van prachtige handge-
schreven etiketten met daarop naam, herkomst en schenker 
van het stuk.

2

3



43

5

6

4

4 Een imposante houten lijst met enkele onyxen en marmers 

uit Algerije. 

5 Engelse albast ontbreekt gelukkig niet in de collectie. 

6 Een aantal marmers uit de Verenigde Staten: 641-644: 

Knoxville, Tennessee; 651-652: Swanton, Vermont en de 

marmers van de onderste rij komen – aldus de etiketten en 

de catalogus – van de marble quarries in West Rutland uit 

de staat Vermont. 

Catalogi
John Watson heeft tijdens zijn werkzaamheden voor het 
museum drie catalogi van de collectie samengesteld. In 1911 
werd de eerste catalogus gepubliceerd over British and 
foreign Building Stones, in 1916 gevolgd door British and 
foreign Marbles and other Ornamental Stones en de serie 
werd in 1922 – na zijn dood – afgesloten met Cements and 
Artificial Stone. In het boek over bouwstenen worden 1126 
items beschreven; het boek over de marmers beschrijft er 
808 en in het boek over de kunststeen komen 136 items aan 
de orde. De marmers en bouwstenen bevinden zich nog 
steeds allemaal in het museum. En ook na de publicatie van 
de catalogi is het verzamelen doorgegaan. De marmers zijn 
aangevuld en er is een specifieke verzameling steensoorten, 
geschikt voor bestratingen, aan toegevoegd. Ook hangen er 
vele tientallen leien aan de muur die niet zijn beschreven. 
De cementen en kunststenen zijn vooralsnog onvindbaar, 
aldus de beheerder van het museum. Er is nog steeds hoop 
dat deze stukken ergens uit de vele opslagruimtes van de 

universiteit opduiken. Al met al rijkt de collectie tot ver 
over de tweeduizend stukken. 

Bouwstenen
De 1126 bouwstenen zijn bijna allemaal kubussen van 
4x4x4 inch, aan alle kanten op een andere manier bewerkt 
– aldus de catalogus – met gereedschap en op een manier
zoals gebruikelijk is in het gebied waar de steen werd
gewonnen. Ruim één derde van de stenen is Brits, ongeveer
250 kubussen zijn afkomstig uit diverse Europese landen en
verder zijn bijvoorbeeld India, Australië en Canada goed
vertegenwoordigd. In totaal zijn de stenen afkomstig uit
meer dan vijftig verschillende landen. In veel gevallen staat
op de steen de naam van de groeve en van de schenker/
leverancier vermeld. Deze gegevens zijn ook opgenomen in
de catalogus. De stenen en de catalogus vormen dus niet
alleen een mooie referentiecollectie voor de natuursteen-
soorten die in het begin van de twintigste eeuw verkrijg-
baar waren, maar ze geven ook inzicht in de toen bestaande
groeven en de handel in natuursteen. Vanwege het bijna
systematisch ontbreken van kleine scherfjes steen aan één
van de zijdes van de kubussen bestaat het vermoeden dat er
ooit dunslijpplaatjes zijn gemaakt voor microscopisch
onderzoek. Momenteel zijn deze slijpplaatjes echter
onvindbaar.
Zo geordend de vitrinekasten met kubussen van bouwste-
nen eruit zien, zo veelvormig zijn de leien  die boven de
kasten aan de wand hangen. Een grote variëteit aan kleuren, 
vormen en afmetingen illustreert de lokale gebruiken met
betrekking tot het dekken van daken met steen. Het betreft
niet alleen leisteen, maar ook zandstenen en kalkstenen.

Marmers
Aan de plaats van de vitrines in de ruimte te zien lag de 
verzamelprioriteit van Watson bij de bouwstenen en niet bij 
de decoratieve stenen: de vitrines voor de marmers en 
andere gepolijste stenen zijn kleiner en lager en vullen de 
overgebleven ruimte op. Ook zijn diverse decoratieve stenen 
als het ware ingelijst in eiken. Grijzige marmers van het 
eiland Skye hangen zo als een schilderij gebroederlijk naast 
onyxen uit Algerije, Engels albast uit de Fauld groeve bij 
Hanbury en een bonte verzameling marmers uit de 
Bancroft groeve uit het zuiden van het Canadese Ontario.

De catalogi van John Watson zijn via diverse Amerikaanse 
bibliotheken online te raadplegen.
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1

Digitale lithotheek
Natuursteencollecties deel 19

In MonumentenKennis hebben de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), TNO en 

TU Delft hun kennis op het gebied van de materiaalkundige aspecten van instandhouding 

van monumenten gebundeld. Het onderzoek binnen deze samenwerking is erop gericht om 

historische materialen beter te herkennen, aantasting beter te begrijpen en te komen tot betere 

conservering en restauraties. De samenwerking is er ook om de ontwikkelde kennis direct 

toegankelijk te maken voor professionals in het veld. Een goed voorbeeld hiervan is de 

lithotheek.

TEKST EN FOTO’S Wido Quist
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Via https://lithotheek.monumentenkennis.nl/ zijn de 
natuursteencollecties van de RCE en van de sectie Heritage 
& Architecture van de TU Delft ontsloten. De database 
omvat nu ongeveer 800 items en het is de bedoeling dat 
deze op termijn wordt uitgebreid. De natuursteencollecties 
van beide instituten kunnen zeer behulpzaam zijn bij het 
identificeren van minder gangbare steensoorten. Door de 

1 Resultaatscherm van de online natuursteendatabase voor 

een monster Adneter kalksteen, https://lithotheek.monu-

mentenkennis.nl.

2 Monster WQ_CT_2013_058 - Napoléon Grand Mélange uit de 

collectie van TU Delft.

3 Deel van het gereconstrueerde trappenhuis van de voorma-

lige Rotterdamsche Bank aan de Coolsingel te Rotterdam. 

Klassieke Romeinse travertijn voor de trap en stroken 

Napoléon Grand Mélange op de kolom.

website zijn de collecties voor meer mensen zichtbaar en 
zullen daardoor vaker gebruikt kunnen worden. Via de 
website worden beide collecties ontsloten en kan er 
eenvoudig op een aantal basiskenmerken worden gezocht of 
kan door de afbeeldingen heen worden gebladerd. Daar 
waar mogelijk zijn bijzonderheden van de steen vermeld.

Collecties
De collectie van de RCE betreft voornamelijk bouwstenen 
die zijn verzameld door de Rijksbeeldhouwers, zoals Van der 
Schaft en Slinger en later door de natuursteenadviseurs van 
de dienst, veelal in het kader van restauratieprojecten. 
Daarnaast zitten er diverse decoratieve stenen in de collectie. 
Deze collectie werd eerder besproken in NATUURSTEEN 
1-2018.
De collectie van de sectie Heritage & Architecture aan de
TU Delft bestaat uit twee delen: het ene deel met bouwste-
nen, straatstenen en decoratieve stenen is verzameld vanaf
het einde van de 19e eeuw door de leerstoel Bouwstoffen
van professor Van der Kloes. Het andere deel betreft stenen
die zijn overgedragen uit de collectie van het
Mineralogisch-Geologisch Museum van de voormalige
faculteit Mijnbouwkunde  van de TU Delft. Deze stenen
zijn (vermoedelijk) verzameld tijdens studiereizen; niet al
deze stenen zijn als bouwsteen gebruikt. Het eerste deel is
reeds aan de database toegevoegd, het tweede deel volgt
later in 2019. In NATUURSTEEN 9-2016 en 10-2016
werd reeds aandacht aan deze collecties gegeven.

Database
Hoe werkt de database? Op foto 1 is het resultaatscherm 
van de online natuursteendatabase weergegeven met 
linksboven een afbeelding van de steen die gevonden is, 
rechts daarnaast de nodige gegevens en daaronder in een 
aantal balken verwijzingen naar stenen met gelijke kenmer-
ken. In het geval van foto 3 gaat het om een stuk gepolijste 
Adneter kalksteen uit Oostenrijk uit de collectie van de TU 
Delft. Het monster meet 203 x 203 mm en is 21 mm dik. 
Uit de balk ‘andere foto’s’ blijkt dat er nog een afbeelding 
van ditzelfde monster in de database zit; namelijk een foto 
van de achterkant, met een gezaagd oppervlak. Uit de balk 
‘Gesteente’ blijkt dat er zich nog een aantal andere monsters 

2
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5

4

4 Een grijzige, schelprijke gepolijste kalksteen uit de collectie 

van TU Delft (WQ_CT_2013_041) waarvan de naam en her-

komst onbekend zijn.

5 Een beige gepolijste kalksteen uit de collectie van TU Delft 

(WQ_CT_2013_020) waarvan naam en herkomst onbekend 

zijn. Op de achterzijde zit een etiketje met daarop de tekst 

‘Rosé Urbané’ en een ingehakte letter J.

Adneter kalksteen in de collectie bevinden en de zeer goed 
gevulde balk ‘Gesteentegroep’ bevat visuele verwijzingen 
naar andere afzettingsgesteenten. Voor de categorie 
‘Gesteentegroep’ en ‘gesteente’ worden de benamingen en 
structuur van de Bestekstermen Natuursteen gebruikt. De 
balk ‘Land van herkomst’ geeft alle stenen uit de database 
weer die uit hetzelfde land afkomstig zijn als – in dit geval 
– de Adneter kalksteen en de balk ‘kleur’ geeft kleine
afbeeldingen van alle stenen uit de database met het
kenmerk ‘rood’ als kleur.

Natuursteenkeuze
Recent werd de (digitale) natuursteencollectie gebruikt 
voor het kiezen van een referentie-monster voor de 
natuursteenkeuze voor de reconstructie van het trappenhuis 
van de voormalige Rotterdamsche Bank (later ABN-
AMRO) aan de Coolsingel te Rotterdam. De hal van dit 
bankgebouw werd enkele decennia geleden fors verbouwd 
waardoor het oorspronkelijke trappenhuis is verdwenen. Bij 
de restauratie door OMA en Wessel de Jonge Architecten is 
er voor gekozen om het trappenhuis te reconstrueren. 
Hiervoor waren een aantal mooie originele tekeningen 
beschikbaar en een aantal zwartwit foto’s. Uit de tekeningen 
bleek dat het oorspronkelijke bekledingsmateriaal van de 
kolommen ‘Napoleonmarmer’ was. Het gewolkte uiterlijk, 
zichtbaar op oude foto’s bevestigde dit en op basis van beide 
gegevens is uit de natuursteencollectie van de TU Delft een 
monster Napoléon Grand Mélange gekozen  op basis 
waarvan Steenhouwerij Maarssen op zoek is gegaan naar 
een geschikt blok steen voor het zagen van stroken om de 
betonnen kolommen opnieuw te bekleden.

Wij vragen uw hulp

De komende tijd zal worden gewerkt aan het aanvullen van 

ontbrekende gegevens in de database. Hierdoor zal het 

gebruik ervan nog gemakkelijker worden en het gericht zo-

eken meer resultaten tot gevolg hebben. Ook hopen we op 

de hulp van velen om stenen in de collectie te identificeren. 

Foto’s 4 en 5 zijn twee voorbeelden van gepolijste kalks-

tenen in de collectie van TU Delft, die wachten op identifi-

catie. U kunt uw suggesties sturen naar w.j.quist@tudelft.nl.
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Marmeren tafel van 
Willem I
Natuursteencollecties deel 20

TEKST Wido Quist 

In de collectie van Naturalis in Leiden bevindt zich een zeer bijzondere witmarmeren tafel, 

gemaakt in 1828 in opdracht van Koning Willem I (1772-1843) voor het in 1818 gestichte 

Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden. De tafel, ingelegd met 151 verschillende stukjes 

gepolijste natuursteen, werd in 1904 overgedragen aan het Rijksmuseum van Geologie en 

Mineralogie dat later is opgegaan in Naturalis. Daar wordt de marmeren tafel – die ook bekend 

staat als de Tafel van Willem I – nu gerekend tot één van de topstukken uit de collectie.

1
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De marmeren tafel is gemaakt in Livorno, een Italiaanse 
havenstad aan de Ligurische zee, ongeveer 100 km ten 
westen van Florence. De tafel is door bemiddeling van 
luitenant Jean Emile Humbert (1771-1839), of wellicht zelfs 
op zijn initiatief, aangekocht door Koning Willem I. 
Humbert is vooral bekend geworden door zijn bijdrage aan 
de herontdekking van Carthago in Tunesië en een belang-
rijk deel van de huidige collectie van het Rijksmuseum 
voor Oudheden is daar mede dankzij hem terechtgekomen. 
Vanaf 1926 verbleef Humbert in Livorno, maar zijn 
connectie met het museum heeft hij altijd behouden. Dit 
heeft onder andere geresulteerd in de aanschaf van de 
zogenoemde Tafel van Willem I. De kosten voor het 
tafelblad waren 341,06 gulden, getuige een notitie die is 
toegevoegd aan een bij Naturalis bewaard gebleven 
handgeschreven catalogus (kopie) waarin Jean Emile 
Humbert de naam en herkomst van de verschillende 
ingelegde steensoorten heeft geschreven.

Opbouw van de tafel
Het tafelblad heeft vijf cirkels met 151 verschillende 
ingelegde stukken natuursteen. De basis van het tafelblad is 

1 Overzicht van de zogenoemde tafel van Koning Willem I. 

(Foto: Naturalis - Zoology and Geology catalogues)

2 Close-up van het tafelblad met, aldus de catalogus, duidelijk zichtbaar de 

 volgende stenen: 

48. Marmo detto Rondone di Seravezza di Toscana

49. Marmo detto Bigio con vene metalliche di Rosignano di Toscana

50. Marmo detto Mischio di Caldana detto Porta Sancta di Toscana

51. Marmo detto Polcevera della Grasfina di Toscana

85. Serpentino dell’Impruneta di Toscana

86. Marmo Breccia dell’Arno di Toscana

87. Marmo detto Granito Brecciato dell’Impruneta di Toscana

88. Marmo detoo Alberese di fondo unito di Rignano di Toscana

89. Marmo detto Minchio di Piacenza

(Foto: Naturalis - Zoology and Geology catalogues)

wit marmer uit Carrara. Het grote verschil met de meeste 
andere natuurstenen tafelbladen met ingelegd natuursteen 
uit het begin van de negentiende eeuw is, dat het blad 
voorzien is van ingehakte nummers bij ieder ingelegd stukje 
natuursteen. Deze nummering, in combinatie met de 
catalogus, geeft de tafel een grote en unieke educatieve 
waarde bovenop de esthetische waarde, volledig passend in 
het tijdsgewricht en bij de ambities van de eerste directeur 
van het museum, prof. Caspar Reuvens. De drie buitenste 
cirkels zijn ingelegd met contemporaine Italiaanse steen-
soorten (1-108) en de binnenste twee cirkels bevatten de 
zogenoemde klassieke marmers (109-151). Deze stukken 
steen liggen los in de tafel, waardoor, zoals Humbert 
beschrijft, ook de niet gepolijste (onder)kant van de steen 
bekeken kan worden.

Steensoorten
De grote ronde steen in het midden met het monogram van 
Koning Willem I is marmo verde di Prato, een uit Toscane 
afkomstige groene serpentiniet die – als bouwsteen – onder 
andere is toegepast bij de beroemde kathedralen van Siena 
en Florence. De grootste stukken steen in de binnenste 
cirkel, waaronder de klassieke rode en groene porfier (148 
en 149) worden van elkaar gescheiden door zeven stukken 
bleekroze Portasanta. Deze steen van het Griekse eiland 
Chios dankt haar naam aan de Romeinse Scalpellini 
vanwege haar toepassing aan de posten van de Heilige Deur 
(Porta Santa) in de Sint-Pieter. De steensoort ligt ook als 
nummer 133 in de tafel. In de op-een-na binnenste cirkel 
valt meteen de scherp getekende Nero e Bianco (128) op, 
met daarnaast een zwarte porfier (129) gevolgd door een 
rode porfier (130). Wanneer de lijst met steensoorten er 
naast wordt gelegd, blijkt dat deze twee porfieren abusieve-
lijk verwisseld zijn voordat de foto is gemaakt.
Een andere opvallende serie klassieke marmers wordt 
gevormd door de nummers 135-144. Dit zijn albasten die in 
vele achttiende- en negentiende-eeuwse natuursteencollec-
ties terug te vinden zijn (bijvoorbeeld in het Teylers 
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4

3 Wanneer de tafel niet tentoon wordt gesteld, worden de 

ingelegde stenen in dozen bewaard. Op de achterzijde 

bevinden zich geplakte nummers die het in elkaar puzzelen 

van de tafel mogelijk maken. (Foto: Arike Gill)

4 Twee Biedermeier-tafels in het Natuurhistorisch museum 

van Slovenië, ingelegd met in totaal 393 stukken gepolijste 

natuursteen. (Foto: Wido Quist)

museum, zie NATUURSTEEN 11-2016 of in de Corsi-
collectie, zie NATUURSTEEN 1-2019). Het feit dat deze 
tien albasten naast elkaar in de tafel liggen, roept de vraag op 
of er een ordening is in de steensoorten. Na het intensief 
bestuderen van de tafel en de catalogus heb ik, naast de 
scheiding tussen klassieke en contemporaine steensoorten, 
nog geen ordening kunnen ontdekken, niet gebaseerd op 
kleur, geografische, geologische of andere kenmerken. In de 
buitenste ring vanaf nummer 1 lijkt de ordening te bestaan 
uit een witte marmer afgewisseld met een gekleurde 
marmer, dit wordt echter niet de gehele ring volgehouden. 
Nr. 33 is namelijk een groene serpentiniet (Verde Polcevera) 
is in plaats van een te verwachten witte marmer. Overigens 
lijkt nr. 20 niet te kloppen met de catalogus; dit zou Breccia 
del Forno moeten zijn, in plaats van de aanwezige geaderde 
witte marmer. Dit zou te maken kunnen hebben met het 
kwijtraken van enkele oorspronkelijke stukjes natuursteen, 
waarvan melding wordt gemaakt in een eerdere beschrijving 
van de tafel. Het starten met Statuario uit de bekende 

Polvaccio groeve te Carrara (1), de marmer aller marmers 
zal niet op toeval berusten.

Pietra Dura
De Tafel van Willem I past overduidelijk in de eerste 
decennia van de negentiende eeuw. In deze periode werden 
in Italië vele tafelbladen met ingelegd natuursteen gemaakt. 
Deze tafels werden veelal gekocht door rijke adellijke 
families om hun rijkdom, culturele besef en natuurweten-
schappelijke interesse te tonen. De techniek van het 
inlegwerk grijpt terug op de zestiende- en zeventien-
de-eeuwse techniek die vooral in Florence werd gebezigd, 
waarbij met behulp van allerhande gekleurde stenen 
complete ‘schilderijen’ werden gemaakt, het zogenoemde 
pietra dura werk.

Naturalis
Hopelijk wordt de tafel in de toekomst permanent, of in 
ieder geval regelmatig tentoongesteld in Naturalis of in een 
ander museum. Het object biedt veel mogelijkheden voor 
verder cultuurhistorisch en geologisch onderzoek en 
publicatie en leent zich perfect om te worden voorzien van 
een app of digitale puzzel om zo als interactieve exhibit te 
functioneren. Dit is bijvoorbeeld ook gedaan met twee tafels 
in het Sloveens Natuurhistorisch Museum die in de jaren 
dertig van de negentiende eeuw gemaakt zijn met behulp 
van stenen uit de collectie van Jozef Palnstorf. Deze twee 
tafels hebben echter niet half zoveel grandeur als de Tafel 
van Willem I!

Met dank aan Arike Gill, collectiebeheerder Mineralogie en 
Petrologie bij Naturalis, voor het aanleveren van dit onderwerp.
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TEKST EN FOTO’S Wido Quist

Je kunt er natuurlijk voor naar Oxford, Berlijn, Zürich, Rome of Bari gaan, maar veel dichter bij 

huis in het Museum Kunst & Geschiedenis (voorheen Jubelparkmuseum) te Brussel bevindt zich 

ook een zeer indrukwekkende collectie klassieke marmers. In de Apamea-zaal van dit museum, 

rondom het imposante jachtmozaïek staan zes vitrinetafels met daarin 792 stalen antieke 

marmers en 168 ‘moderne’ marmers, rond 1858 aangekocht. Deze collectie is in 1874 door 

een schenking van E. de Meester de Ravestein aan de Belgische staat in het museum terecht 

gekomen.

1

De Meester de Ravestein
Natuursteencollecties deel 21

Vanaf 1846 heeft E. De Meester de Ravestein (1812-1889) 
veertien jaar als hoge Belgische diplomaat te Rome, bij het 
Vaticaan gewerkt. In die tijd ontwikkelde de doctor in de 
rechten een grote interesse voor de archeologie van de 
klassieke oudheid en begon hij met verzamelen. Vanwege 
zijn hoge positie had hij veel contact met onderzoekers, 
handelaren en andere verzamelaars. Zijn collectie (keramiek, 

bronzen beelden, munten en dergelijke) bereikte het aantal 
van meer dan vijfduizend objecten. In drie delen (1871, 
1872 en 1882) heeft hij een catalogus samengesteld van zijn 
collectie. In deel twee van de catalogus staat de lithologische 
collectie in het Frans beschreven (Musée de Ravestein - 
Catalogue descriptif – tome 2). De tekst is vertaald (en 
aangevuld) uit de Italiaanse catalogus die door Francesco 
Belli bij de collectie werd geleverd.

Kleiner
De monsters in de collectie hebben de afmetingen van 
100x60x10 mm. Hiermee zijn ze beduidend kleiner dan de 
stenen in de wat oudere Corsi-collectie (145x73x40 mm), 
of de andere collecties uit het midden van de negentiende 
eeuw, zoals de Feliciani-collecties in Zurich (142x85x22 
mm) en Berlijn (105x68x16 mm), de Tommaso Belli-
collectie in Rome (140x80x30 mm) of de Francesco
Belli-collectie in Bari (120x70x25 mm). Door de kleinere
afmetingen in Brussel komen de kenmerken van stenen met
een grove tekening minder goed tot hun recht dan bij de
grotere samples in andere collecties. Een ander, positief, 
gevolg is dat de stenen eenvoudiger tentoongesteld kunnen
worden, doordat ze minder ruimte innemen. De stenen
worden tegenwoordig nog steeds, per tafel in acht rijen van
twintig stuks, getoond in de zes originele houten vitrineta-
fels die De Meester de Ravestein – getuige het familiewa-
pen van De Meester – speciaal voor de lithologische
collectie heeft laten maken.  De huidige plaats van de tafels, 
rondom het grote jachtmozaïek uit Apamea (in het huidige
Syrië) en omringd door vele andere archeologische
vondsten en mozaïeken uit de klassieke oudheid, is op
papier geweldig. Er wordt echter nauwelijks een link tussen
de monsters in de lithologische collectie en de mozaïeken
gemaakt; een uitdaging voor de toekomst. De combinatie
van overvloedig daglicht, harde schaduwen, diverse spots en

een dikke glasplaat over de marmers maakt het helaas zeer 
lastig om ze goed te bestuderen (en te fotograferen).

Skyros marmer
In alle collecties met oude Romeinse marmers komt de 
brecci de settebasi in meerdere varianten voor. Het betreft 
hier marmerbrecci’s, afkomstig van het Griekse eiland 
Skyros. Eigenlijk komen bijna alle kleuren in de steen voor, 
behalve groen. Het marmer bestaat uit ivoorwitte tot 
gelig-rode steenfragmenten in donker rode tot paarse 
matrix. De klasten zijn van vergelijkbare grootte en hebben 
een duidelijke richting, monster nr. 280 is zeer a-typisch. De 
steen wordt zelden in grote afmetingen gevonden. De naam 
settebasi, zoals die in de negentiende-eeuwse catalogi terug 
te vinden is, is afgeleid van één van de vindplaatsen van het 
rode marmer: de villa dei Sette Bassi. Deze villa ligt aan de 
via Appia in één van de buitenwijken van het huidige 
Rome en gaat terug tot de tweede eeuw na Christus. De 

1  Overzicht van de Apamea-zaal, met in het midden het grote 

jachtmozaïek, geflankeerd door de zes tafels met daarin de 

lithologische collectie van E. de Meester de Ravestein.

2 Eén van de tafels met de stenen 309 t/m 463.

3  Close-up van één van de tafels met diverse varianten marmer 

van het Griekse eiland Skyros (oorspronkelijk formaat van de 

monsters: 6x10 cm).

277: Settebase jaune (settebasi gialla)

278: Settebase doré (settebasi dorata)

279: Settebase fin doré (settebasi dorata minuta)

280: Settebase doré lumachellé (settebasi dorata  

 lumachellata)

281: Settebase bleu (settebasi bleu)

297: Grandes graines santes (semesantone)

298: Grandes graines santes (semesantone)

299:  Grandes graines saintes fusiformes (semesantone 

fusiforme)

300: Grandes graines saintes gabiennes (semesantone gabino)

301: Graines saintes (semesanto)

Ravestein-collectie telt 31 stukken met de naam settebasi, 
allemaal met een specifieke toevoeging, refererend aan een 
uiterlijk kenmerk (kleur of structuur). Een bijzondere 
variant van de settebasi luistert naar de naam semesanto. Dit 
type heeft zeer kleine grijs-witte, rijstkorrelachtige,  steen-
fragmenten in een violet-paars cement. De naam semesan-
tone wordt gebruikt voor de marmers met iets grotere 
steenfragmenten.

Cipollino en pavonazzetto
De Ravestein-collectie telt 41 stukken cipollino marmer. 
Het zijn veelal marmers met een wittige basiskleur met 
groenige vegen, strepen of ronde vormen. De doorsnede en 
de vorm van een stuk cipollino marmer is zeer bepalend 
voor de zichtbare rijkdom van de tekening.
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Je kunt er natuurlijk voor naar Oxford, Berlijn, Zürich, Rome of Bari gaan, maar veel dichter bij 

huis in het Museum Kunst & Geschiedenis (voorheen Jubelparkmuseum) te Brussel bevindt zich 

ook een zeer indrukwekkende collectie klassieke marmers. In de Apamea-zaal van dit museum, 

rondom het imposante jachtmozaïek staan zes vitrinetafels met daarin 792 stalen antieke 

marmers en 168 ‘moderne’ marmers, rond 1858 aangekocht. Deze collectie is in 1874 door 

een schenking van E. de Meester de Ravestein aan de Belgische staat in het museum terecht 

gekomen.

1

De Meester de Ravestein
Natuursteencollecties deel 21

Vanaf 1846 heeft E. De Meester de Ravestein (1812-1889) 
veertien jaar als hoge Belgische diplomaat te Rome, bij het 
Vaticaan gewerkt. In die tijd ontwikkelde de doctor in de 
rechten een grote interesse voor de archeologie van de 
klassieke oudheid en begon hij met verzamelen. Vanwege 
zijn hoge positie had hij veel contact met onderzoekers, 
handelaren en andere verzamelaars. Zijn collectie (keramiek, 

bronzen beelden, munten en dergelijke) bereikte het aantal 
van meer dan vijfduizend objecten. In drie delen (1871, 
1872 en 1882) heeft hij een catalogus samengesteld van zijn 
collectie. In deel twee van de catalogus staat de lithologische 
collectie in het Frans beschreven (Musée de Ravestein - 
Catalogue descriptif – tome 2). De tekst is vertaald (en 
aangevuld) uit de Italiaanse catalogus die door Francesco 
Belli bij de collectie werd geleverd.

Kleiner
De monsters in de collectie hebben de afmetingen van 
100x60x10 mm. Hiermee zijn ze beduidend kleiner dan de 
stenen in de wat oudere Corsi-collectie (145x73x40 mm), 
of de andere collecties uit het midden van de negentiende 
eeuw, zoals de Feliciani-collecties in Zurich (142x85x22 
mm) en Berlijn (105x68x16 mm), de Tommaso Belli-
collectie in Rome (140x80x30 mm) of de Francesco
Belli-collectie in Bari (120x70x25 mm). Door de kleinere
afmetingen in Brussel komen de kenmerken van stenen met
een grove tekening minder goed tot hun recht dan bij de
grotere samples in andere collecties. Een ander, positief, 
gevolg is dat de stenen eenvoudiger tentoongesteld kunnen
worden, doordat ze minder ruimte innemen. De stenen
worden tegenwoordig nog steeds, per tafel in acht rijen van
twintig stuks, getoond in de zes originele houten vitrineta-
fels die De Meester de Ravestein – getuige het familiewa-
pen van De Meester – speciaal voor de lithologische
collectie heeft laten maken.  De huidige plaats van de tafels, 
rondom het grote jachtmozaïek uit Apamea (in het huidige
Syrië) en omringd door vele andere archeologische
vondsten en mozaïeken uit de klassieke oudheid, is op
papier geweldig. Er wordt echter nauwelijks een link tussen
de monsters in de lithologische collectie en de mozaïeken
gemaakt; een uitdaging voor de toekomst. De combinatie
van overvloedig daglicht, harde schaduwen, diverse spots en

een dikke glasplaat over de marmers maakt het helaas zeer 
lastig om ze goed te bestuderen (en te fotograferen).
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rode marmer: de villa dei Sette Bassi. Deze villa ligt aan de 
via Appia in één van de buitenwijken van het huidige 
Rome en gaat terug tot de tweede eeuw na Christus. De 

1  Overzicht van de Apamea-zaal, met in het midden het grote 

jachtmozaïek, geflankeerd door de zes tafels met daarin de 

lithologische collectie van E. de Meester de Ravestein.
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fusiforme)
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Ravestein-collectie telt 31 stukken met de naam settebasi, 
allemaal met een specifieke toevoeging, refererend aan een 
uiterlijk kenmerk (kleur of structuur). Een bijzondere 
variant van de settebasi luistert naar de naam semesanto. Dit 
type heeft zeer kleine grijs-witte, rijstkorrelachtige,  steen-
fragmenten in een violet-paars cement. De naam semesan-
tone wordt gebruikt voor de marmers met iets grotere 
steenfragmenten.

Cipollino en pavonazzetto
De Ravestein-collectie telt 41 stukken cipollino marmer. 
Het zijn veelal marmers met een wittige basiskleur met 
groenige vegen, strepen of ronde vormen. De doorsnede en 
de vorm van een stuk cipollino marmer is zeer bepalend 
voor de zichtbare rijkdom van de tekening.
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4  Close-up van één van de tafels met diverse cipollino en pavo-

nazzetto marmers (oorspronkelijk formaat van de  monsters: 

6x10 cm).

551: Cipolin vert jaunâtre (cipollino verder giallastro)

552: Cipollin vert ondé (cipollino verde ondato)

553: Cipolin vert périgone (cipollino verde fortezzino)

553a: Cipolin vert à pyrite de fer (cipollino verde pirtifero)

554: Cipolin pistache (cipollino pistacchino)

569: Cipolin marin (cipollino marino)

570: Cipolin marin nuagé (cipollino marino nuvolato)

571: Cipolin vert amygdalé (cipollino verde mandalato)

572:  Cipolin vert jaunâtre amygdalé (cipollno verde giallastro

mandolato)

573:  Cipolin vert jaunâtre amygdalé (cipollno verde giallastro 

mandolato)

589: Pavonazzetto pâle (pavonazzetro pallido)

590: Pavonazzetto rouge (pavonazzetto rosso)

591: Pavonazzetto rouge livide (pavonazzetto rosso livido)

592: Pavonazzetto rose (pavonazzetto roseo)

592a: Pavonazzetto doré (pavonazzetto dorato)

5  Close-up van één van de tafels met diverse bekende  kleurige 

marmers die in diverse negentiende-eeuwse collecties voor-

komen (oorspronkelijk formaat van de  monsters: 6x10 cm).

465: Jaune antique payagiste (giallo antico paesino)

466: Jaune antique figure (giallo antico figurato)

467: Jaune antique brûlé (giallo antico focato)

484: Fleur de pêcher d’un figurée (fiore di persico figurato)

485: Fleur de pêcher ponctuée (fiore di persico picchiettato)

486: Cottanello rouge (cottanella rossa)

503: Bardiglio doré (bardiglio dorato)

504: Bardiglio lancéolé (bardiglio laceolato)

505: Bardiglio liséré (bardiglio listellato)

De Meester de Ravestein geeft in zijn catalogus aan dat hij 
geen goede vertaling van pavonazzetto in het Frans kan 
vinden voor de steen en daarom de Italiaanse naam blijft 
gebruiken. Deze naam zou refereren aan de kleur van de 
pauw (it: Pavone), echter de blauwig-groenige kleur die we 
met de pauw associëren komt niet voor in de steen; in de 
steen gaat het eerder om een paars-violette kleur. In de 
collectie dragen negentien stukken de naam pavonazzetto. 
Het meest representatieve monster is nr. 589. Het betreft 
hier een vrij regelmatige marmer brecci met een diepe 
violet-paarse matrix met daarin witte tot gelige, enigszins 
opake steenfragmenten. De steen uit de klassieke oudheid 
die voor de naam heeft gezorgd, komt – aldus de negentien-
de-eeuwse catalogi – uit een groeve nabij Synnada in 
Frygië, gelegen in het huidige Turkije.

Reisgids
De diverse marmercatalogi die in de negentiende eeuw zijn 
samengesteld, de contemporaine syntheses hiervan (bijvoor-
beeld H.W. Pullens’ Handbook of Ancient Roman Marbles), 
of het recent heruitgegeven boek van Raniero Gnoli: 
Marmora Romana, geven veel locaties waar de beschreven 
steensoorten bekeken kunnen worden. Ze kunnen als het 
ware gebruikt worden als reisgids. Het bezoeken van deze 
historische plaatsen met in het achterhoofd het archeolo-
gisch onderzoek van de klassieke oudheid uit de achttiende 
en negentiende eeuw geeft een extra dimensie aan een 
stedentrip Rome en een goed excuus om mooie natuur-
steen te bekijken.
De catalogus van E. de Meester de Ravestein is gedigitali-
seerd en online vindbaar: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k64319680. 
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In het noorden van de Duitse deelstaat Beieren, aan de rand van het Fichtelgebergte in het 

plaatsje Wunsiedel, niet ver van de Tsjechische grens, bevindt zich het Deutsches Naturstein-

Archiv. Dit archief bestaat uit ruim zesduizend monsters natuursteen, waarvan ruim vijftien-

honderd afkomstig uit Duitsland, maar verder uit alle uithoeken van de wereld. De verzameling 

natuursteenmonsters maakt samen met diverse opleidingsinstituten deel uit van het 

Steinzentrum Wunsiedel. Ondanks de vakantieperiode was de ontvangst hartelijk en was er alle 

tijd om de overweldigende hoeveelheid natuursteen nader te bekijken.

1

Deutsches Naturstein-Archiv
Natuursteencollecties deel 22
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Archiv. Dit archief bestaat uit ruim zesduizend monsters natuursteen, waarvan ruim vijftien-
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Deutsches Naturstein-Archiv
Natuursteencollecties deel 22
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De basis voor de collectie van het Naturstein-Archiv is 
gelegd door Friedrich Müller (1923-2003). Hij begon in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw met het verzamelen van 
natuursteenmonsters. Hij richtte zich op drie categorieën: 
historisch gebruikte steensoorten in Duitsland, leverbare 
steensoorten uit Duitsland en leverbare steensoorten uit het 
buitenland. Hij zocht contact met groeve-eigenaren, 
handelaren en leveranciers. Hierdoor breidde hij zijn 
collectie uit om een zo volledig mogelijk beeld te geven van 
alle mogelijke – voor bouwen te gebruiken – natuursteen-
variaties. Müller verzamelde niet alleen de stenen, maar ook 
de bijbehorende geologische en technische kenmerken. 
Deze gegevens, samen met scans van de steenoppervlakken, 

1 Het Deutsches Naturstein-Archiv 

toont duizenden natuursteenmon-

sters met een oppervlak van 24x15 

cm, netjes geordend per Duitse 

deel-staat of land.

2 Na zijn dood werd Friedrich Müller 

vereeuwigd in – hoe kan het ook 

anders – steen. Zijn buste waakt 

als het ware over de ingang van 

het Naturstein-Archiv.

3 Acht grijs-gele granieten – voor een 

deel ook bekend in Nederland en 

België – uit het Fichtelgebergte:

1. Reinersreuth Edelgelb

2. Epprechstein

3. Reinersreuth Edelgelb

4. Waldstein

5. Reinersreuth

6. Kleiner Kornberg

7. Waldstein Gelb

8. Kornberg

vormden vanaf begin jaren tachtig de basis voor de in tien 
banden uitgegeven en periodiek aangevulde Internationalen 
Natursteinkartei (INSK), later de INSK kompakt - Die 
internationale Natursteinkartei für die aktuellen Markt en 
tegenwoordig de website www.natursteinonline.de. Naar 
verluidt liggen er nog vele stukken steen in de kelders en op 
het terrein van het steencentrum te wachten om verzaagd 
en gepolijst te worden naar het formaat 24x15x2 cm en – 
na beschrijving – toegevoegd te worden aan de collectie. De 
afmetingen van de monsters zijn, naar men zegt, gebaseerd 
op de beschikbare ruimte in een tas van Müller. Hierin zou 
precies plaats zijn geweest voor een plaat waaruit twee 
monsters van 24x15x2 cm gezaagd konden worden.
Naast zijn inzet voor het Naturstein-Archive heeft Müller 
zich ook ingezet voor de ordening van de mineralencollec-
tie van het Fichtelbergmuseum, waar naast de in het 
Fichtelgebergte gewonnen mineralen ook de diverse 
steensoorten onder de aandacht worden gebracht. Een 
oplettende bezoeker ziet meteen de hand van Friedrich 
Müller, omdat de steenmonsters dezelfde afmetingen 
hebben als in het Naturstein-Archiv.

Ordening
De monsters zijn in eerste instantie geografisch geordend en 
daarna per gesteentetype en kleur. Ongeveer een kwart van 
de monsters is van Duitse origine en daarvan is ruim een 
derde deel afkomstig uit de deelstaat Beieren. Er zijn stenen 
uit meer dan honderd verschillende landen; ook de mergel, 
Kunrader kalksteen, Belgische blauwe hardsteen en een 
beperkt aantal rode, grijze en zwarte Belgische marmers 
maken deel uit van de collectie. De stenen hangen aan 
borden met per bord plaats voor maximaal dertig monsters. 
Zo zijn er vijf borden met granieten uit Beieren. In één 
oogopslag zijn de verschillen in kleur en de grootte en 
diversiteit van de mineralen goed te onderscheiden. Deze 
presentatie en ordening is perfect geschikt voor het 
macroscopisch determineren van steensoorten. De bordjes 
onder de stenen geven aan waar het materiaal vandaan 
komt, wat de handelsnaam is, de petrografische benaming, 
de steensoort en de geologische formatie. Ook wordt de 
herkomst van het monster aangegeven. Met behulp van 
gekleurde stippen wordt aangegeven of het om een 
historische of hedendaagse steen gaat en wanneer het een 
steen uit het buitenland betreft, wordt aangegeven of deze 
alleen lokaal wordt toegepast, of breder. De grootte van de 
stip geeft de mate van toepassing weer. Natuursteen die 
nauwelijks als bouwsteen wordt gebruikt is gemerkt met 
een zwarte stip. 

Fichtelgebergte
Wunsiedel ligt aan de meest oostelijke punt van het 
hoefijzervormige Fichtelgebergte. Het stadje is naamgever 
van de lokaal gevonden metamorfe marmer: Wunsiedler 
Marmor. Diverse stukken van deze wit tot wit-groen 
gekleurde marmer bevinden zich in de collectie. Een grote 
voorraad van dit materiaal is er helaas niet meer. Het 
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4 Diverse kalkstenen uit het Devoon, gewonnen in Hessen, in 

het stroomgebied van de Lahn, tussen Weilburg en Diez. 

5 Acht intens gekleurde kalksteenbreccies uit het uiterste 

zuiden van Frankrijk (Hautes-Pyrénée en Aude).

1. Sarrancolin Opera

2. Breche du Benou/Breche Vendome

3. Breche du Benou/Breche Vendome

4. Breche Romaine

5. Sain Jean Fleury/Breche Romarin

6. Breche Orientale

7. Breche Nouvelle/Breche Romarin

8. Breche Nouvelle Rose/Breche Romarin

Fichtelgebergte is echter bekend om haar graniet. Het 
gebied kent diverse bergtoppen en dorpjes met bekende 
namen die verwijzen naar graniettypen, zoals 
Epprechtstein, Waldstein, Reinersreuth en Kösseine. De 
verschillende stenen en variëteiten zijn goed vertegen-
woordigd in de collectie van het Naturstein-Archiv. De 
blauw-grijze Kösseine wordt op een steenworp afstand 
van Wunsiedel gewonnen en is in vele oude en nieuwe 
gebouwen terug te vinden.

Rode zandsteen
Diverse regio’s in Duitsland brengen zandstenen voort. 
Het is geweldig om de kleine nuances in de geel-witte of 
roze-rode zandstenen te ontdekken tussen de gebroeder-
lijk naast elkaar hangende steensoorten en variëteiten. De 
opstelling van relatief grote monsters naast elkaar biedt 
goede mogelijkheden voor het visueel determineren van 
een onbekend stuk steen. De grootte en kleur van de 
stippen onder de monsters blijkt hier ook een indicator te 
zijn voor de herkenbaarheid van de steen en de mate 
waarin een steen ook geëxporteerd is geweest naar 
bijvoorbeeld Nederland of België: grote stippen geven 
vaker een blik van herkenning dan kleine stippen!

Gepolijste kalksteen
De zandstenen en granieten zijn voor de experts interes-
sant, maar een breder publiek zal zich waarschijnlijk 
eerder aangesproken voelen door de gepolijste kalkstenen. 
Het oog trekt snel naar deze grillige en kleurige structu-
ren uit het Devoon of de kalksteenbreccies uit de 
Pyreneeën of Alpen.
Een mooie plek wordt ingenomen door de Lahn-
marmers uit de deelstaat Hessen. De rode variant is de 
vaandeldrager van deze kalkstenen, er zijn echter diverse 
andere typen die enerzijds wat donkerrode tot bruine 

tinten hebben en anderzijds ook lichter rozig van kleur 
kunnen zijn. Helaas is er weinig materiaal meer leverbaar.
De Romeinen hadden al uitgevonden dat er in het zuiden 
van Frankrijk een groot aantal kleurige en sprekende 
marmers te vinden waren. In de steencollecties die zijn 
gebaseerd op de stenen uit het oude Rome komen 
bijvoorbeeld de Campan, het Rouge Incarnat en de Grande 
Antique veelvuldig voor. Ook de Sarrancolin is één van die 
stenen die reeds door de Romeinen werd ontdekt en daarna 
pas weer in de tweede helft van de zestiende eeuw werd 
herontdekt. De Franse koningen waren helemaal weg van 
dit materiaal en zo vinden we het onder andere terug in het 
paleis van Versailles temidden van Campan, rood marmer 
van Rance en witte marmers uit Carrara. Het diepe rood 
met de vele lichte tinten geel en groen is zeer kenmerkend 
en kent geen vergelijkingsmateriaal zoals al in het relatief 
kleine monster te zien is. De beroemdste en betekenisvolste 
toepassing van Sarrancolin marmer is in de Opera van Parijs. 
Gigantische kolommen, diep gekleurd en scherp getekend, 
dragen hier bij aan de ultieme grandeur van het gebouw uit 
1861-1875. 
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Voor alweer de 23ste bijdrage aan de serie Natuursteencollecties toog Wido Quist naar 

Duitsland. Zijn reisdoel was het Naturkundemuseum in Erfurt. Daar is een zaal gewijd aan 

geologie. Er zijn natuursteen platen te zien, evenals fossielen en mineralen. De natuursteen 

varieert van plaatselijke marmer, travertijn tot breukstenen, afkomstig uit de deelstaat 

Thüringen. 

1

Naturkundemuseum Erfurt
Natuursteencollecties deel 23

De hoeveelheid kleine, lokale musea in Duitsland is groot. 
Een opvallend aandeel is industrieel, geologisch of natuur-
wetenschappelijke ingestoken. In veel van deze musea wordt 
aandacht geschonken aan de lokale geschiedenis van de 
natuursteenwinning. Zo is er bijvoorbeeld het tufsteenmu-
seum in Weibern en het Lahn-marmer museum te Villmar. 
In het streekmuseum van Wunsiedel wordt veel aandacht 
geschonken aan de in het Fichtelgebergte gewonnen 
mineralen en natuurlijke bouwstenen, terwijl in het 
museum van Solnhofen de dieren en planten uit het 
Juratijdperk – terug te vinden in de bekende Solnhofer 

kalksteen – centraal staan. Het Naturkundemuseum te 
Erfurt is flink uit de kluiten gewassen en valt daarmee niet 
in de categorie kleine musea maar daarom niet minder 
interessant. De geschiedenis van het Naturkundemuseum te 
Erfurt gaat terug tot 1922, maar de collectie kende in de 
DDR-tijd een zwaar en zwervend bestaan. Kort na de 
Wende werd het besluit genomen om het museum in een 
ruïneus gebouw in het centrum van de stad te vestigen, 
waar het na een grondige renovatie in 1995 werd geopend. 
Het museum richt zich op de flora en fauna van de Duitse 
deelstaat Thüringen met behulp van een groot aantal 
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TEKST EN FOTO’S Wido Quist

Voor alweer de 23ste bijdrage aan de serie Natuursteencollecties toog Wido Quist naar 

Duitsland. Zijn reisdoel was het Naturkundemuseum in Erfurt. Daar is een zaal gewijd aan 

geologie. Er zijn natuursteen platen te zien, evenals fossielen en mineralen. De natuursteen 

varieert van plaatselijke marmer, travertijn tot breukstenen, afkomstig uit de deelstaat 

Thüringen. 

1

Naturkundemuseum Erfurt
Natuursteencollecties deel 23

De hoeveelheid kleine, lokale musea in Duitsland is groot. 
Een opvallend aandeel is industrieel, geologisch of natuur-
wetenschappelijke ingestoken. In veel van deze musea wordt 
aandacht geschonken aan de lokale geschiedenis van de 
natuursteenwinning. Zo is er bijvoorbeeld het tufsteenmu-
seum in Weibern en het Lahn-marmer museum te Villmar. 
In het streekmuseum van Wunsiedel wordt veel aandacht 
geschonken aan de in het Fichtelgebergte gewonnen 
mineralen en natuurlijke bouwstenen, terwijl in het 
museum van Solnhofen de dieren en planten uit het 
Juratijdperk – terug te vinden in de bekende Solnhofer 

kalksteen – centraal staan. Het Naturkundemuseum te 
Erfurt is flink uit de kluiten gewassen en valt daarmee niet 
in de categorie kleine musea maar daarom niet minder 
interessant. De geschiedenis van het Naturkundemuseum te 
Erfurt gaat terug tot 1922, maar de collectie kende in de 
DDR-tijd een zwaar en zwervend bestaan. Kort na de 
Wende werd het besluit genomen om het museum in een 
ruïneus gebouw in het centrum van de stad te vestigen, 
waar het na een grondige renovatie in 1995 werd geopend. 
Het museum richt zich op de flora en fauna van de Duitse 
deelstaat Thüringen met behulp van een groot aantal 

imposante vitrines met daarin geprepareerde planten en 
opgezette dieren. Naast deze kern van het museum en een 
aantal tijdelijke exposities is er ook een zaal gewijd aan de 
geologie. Aan de wand hangen 19 gezaagde en gepolijste 
platen, midden in de ruimte staat een muurtje met een 
veelheid aan breukstenen, inclusief vindplaats, en in een 
aantal vitrines wordt aandacht besteedt aan fossielen en 
mineralen.

Saalburger marmer
De meest in het oog springende platen aan de wand zijn 
kleurrijke Devonische kalkstenen uit het zuidoosten van 
Thüringen, bekend onder de verzamelnaam Saalburger 
marmer. Kleinere stukken Saalburger marmer zijn ook 
gebruikt in de vitrines om de belangrijkste fossielen te laten 
zien. Het betreft hier met name orthocerassen en ammonie-
ten. De stenen werden – en worden op kleine schaal nog 
steeds – gewonnen en verwerkt in diverse groeven die allen 
een specifieke kleur of kleurschakering leveren. De rode 
varianten zijn de bekendste, mede door het gebruik van 
deze steen door Albert Speer aan de Rijkskanselarij die hij 
in 1938 in Berlijn bouwde voor Adolf Hitler. De 150 meter 
lange galerij in het gebouw was bekleed met donkerrood 
‘marmer’ uit Saalburg. Veel van dit materiaal is na de oorlog 
hergebruikt aan de gedenkplaats voor gevallen 
Sovjetsoldaten in het Treptower Park. Nog steeds zijn 
historici het niet eens over de vraag of er ook materiaal is 
hergebruikt aan het Berlijnse U-bahnstation Mohrenstrasse, 
al dan niet in combinatie met nieuw geleverd materiaal. 

1 Overzicht van de begane grond van het Naturkundemuseum te 

 Erfurt. De monumentale houtconstructie biedt een mooie context 

voor de gepolijste stenen, het muurtje met breukstenen en de 

 vitrines met mineralen en fossielen.

2 Drie typen Saalburger marmer. Boven: een zeer druk gekleurd stuk 

rood marmer uit de Gottschall-groeve bij Tegau. Midden: een stuk 

grijs-rood marmer uit de Schubertsgroeve bij Pahren. Onder: een 

stuk grijs (edelgrau) marmer, ook uit de Schubertsgroeve bij Pahren.

3 Negentien gezaagde en gepolijste platen natuursteen uit Thüringen 

(van linksboven naar rechtsonder):

• Granit – Henneberg

• Granit – Henneberg

• Diorit – Brotterode

• Diabas - Neuensalz

• Diabas – Höhnberg

• Diabas – Seibis

• Saalburger Marmor – Fischersdorf

• Travertin – Ehringsdorf

• Sandstein - Seeberg

• Sandstein – Uder

• Muschelkalkstein - Oberdorla

• Saalburger Marmor – Altrot

• Saalburger Marmor – Goldfleck

• Saalburger Marmor – Viollet

• Saalburger Marmor – Buntrosa, lebhaft

• Saalburger Marmor – Edelgrau, rotfleckig

• Saalburger Marmor - Edelgrau

• Saalburger Marmor – Altrot

• Saalburger Marmor – Kapfenberg

32



58

5

4

4 Een stuk grijs marmer 

van de Kapfenberg 

(Pahren) en een stuk 

rood marmer van de 

Vogelsberg (Tegau), 

beide met een duidelijk 

herkenbare Orthoceras.

5 Veel Thüringer steen-

soorten zijn als bruut 

stuk opgenomen in 

een muurtje. Leisteen, 

 kalksteen, zandsteen 

en  diverse dieptege-

steenten in allerlei 

kleuren. Alle stenen 

zijn gelabeld met 

 geografische vind-

plaats en geologische 

ouderdom.

Hergebruikt of niet, feit is dat de zijwanden en kolommen 
op het perron bekleed zijn met sterk geaderd donkerrood 
Saalburger marmer. Zoals vele steensoorten wordt 
Saalburger marmer al enkele honderden jaren lokaal 
gebruikt, maar startte grootschalige winning en handel pas 
aan het einde van de negentiende eeuw. Toepassingen in  
Nederland en België zijn mij niet bekend, maar mede 
gezien het voorkomen van de Saalburger Marmorwerke 
G.M.B.H. in het archief van de Dordtse steenhouwer A.P. 
Schotel in 1910 en de export naar andere landen is het
materiaal wellicht ook ten westen van Duitsland gebruikt.

Centraal Thüringen
De grootste plaat aan de museumwand is een plaat travertijn 
uit Ehringsdorf (ten zuidoosten van Weimar). De travertijn-
afzettingen in het dal van de Ilm werden al door Goethe 
onderzocht en staan bekend om de vele archeologische en 
paleontologische vondsten. Tegenwoordig wordt er geen 
steen meer ontgonnen in Ehringsdorf. Wanneer het gaat om 
bouwstenen wordt in lokale publicaties meestal gesproken 
over Thüringer travertijn en hier wordt dan in één adem het 
materiaal onder verstaan dat bij Bad Langensalza wordt en 
bij Ehringsdorf werd gewonnen. In de steden en dorpen 
rondom het winningsgebied komt de geel-beige travertijn 
veel voor: als ruwe of gezaagde blokken maar ook als 
bekleding in de vorm van platen en voor zowel vlak werk, 
geprofileerd werk en beeldhouwwerk. In Nederland is het 

materiaal in ieder geval in de vorm van platen door J.J.P. 
Oud toegepast aan de plint van het hoofdkantoor voor de 
Bataafse Import Maatschappij te Den Haag (1938).
Belangrijke en imposante historische gebouwen in centraal 
Thüringen, zoals het slot Friedenstein in Gotha, de Dom 
van Erfurt en de Wartburg te Eisenach, zijn gebouwd met 
zandsteen van de Seeberg. In het museum is een mooi stuk 
van deze zeer kwartsrijke gelige zandsteen te zien. De steen 
wordt gekenmerkt door bruine vlekken en ringen, veroor-
zaakt door het ijzerhoudende limoniet. Aan diverse nieuwe 
en recent gereinigde of gerestaureerde historische gebouwen 
in de stad Gotha zijn de vlekken en ringen duidelijk terug 
te zien. Oudere stenen, met een grijs patina zijn lastiger te 
herkennen. Aan de wand hangt nog een ander stuk 
zandsteen: de rood-roze-witte zandsteen uit Uder. Deze 
grofkorrelige zandsteen wordt vooral lokaal gebruikt en valt 
op door zijn schijnbaar willekeurige en snelle overgangen 
van wit naar rood-roze.

Breuksteen
De deelstaat Thüringen is rijk aan steen in de bodem. Niet 
al het materiaal komt voor in dikke homogene banken zoals 
de Seeberger zandsteen en het Saalburger marmer. Door de 
eeuwen heen werden op veel plaatsen voor uiteenlopende 
doelen, zeer diverse stenen zoals diabaas, picriet, graniet, 
grauwacke, knollenkalk en andere stenen gewonnen. Veel 
van deze stenen zijn als breuksteen met een algemene naam, 
vindplaats en geologische ouderdom opgenomen in een ter 
plekke gemetseld muurtje. In het muurtje zijn ook diverse 
stukken leisteen of schist opgenomen, veelal afkomstig uit 
het gebied ten oosten van het Thüringer woud met de 
toepasselijke naam Schiefergebirge.

Met dank aan Timo Nijland voor de tip over dit museum.
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gezien het voorkomen van de Saalburger Marmorwerke 
G.M.B.H. in het archief van de Dordtse steenhouwer A.P. 
Schotel in 1910 en de export naar andere landen is het
materiaal wellicht ook ten westen van Duitsland gebruikt.

Centraal Thüringen
De grootste plaat aan de museumwand is een plaat travertijn 
uit Ehringsdorf (ten zuidoosten van Weimar). De travertijn-
afzettingen in het dal van de Ilm werden al door Goethe 
onderzocht en staan bekend om de vele archeologische en 
paleontologische vondsten. Tegenwoordig wordt er geen 
steen meer ontgonnen in Ehringsdorf. Wanneer het gaat om 
bouwstenen wordt in lokale publicaties meestal gesproken 
over Thüringer travertijn en hier wordt dan in één adem het 
materiaal onder verstaan dat bij Bad Langensalza wordt en 
bij Ehringsdorf werd gewonnen. In de steden en dorpen 
rondom het winningsgebied komt de geel-beige travertijn 
veel voor: als ruwe of gezaagde blokken maar ook als 
bekleding in de vorm van platen en voor zowel vlak werk, 
geprofileerd werk en beeldhouwwerk. In Nederland is het 

materiaal in ieder geval in de vorm van platen door J.J.P. 
Oud toegepast aan de plint van het hoofdkantoor voor de 
Bataafse Import Maatschappij te Den Haag (1938).
Belangrijke en imposante historische gebouwen in centraal 
Thüringen, zoals het slot Friedenstein in Gotha, de Dom 
van Erfurt en de Wartburg te Eisenach, zijn gebouwd met 
zandsteen van de Seeberg. In het museum is een mooi stuk 
van deze zeer kwartsrijke gelige zandsteen te zien. De steen 
wordt gekenmerkt door bruine vlekken en ringen, veroor-
zaakt door het ijzerhoudende limoniet. Aan diverse nieuwe 
en recent gereinigde of gerestaureerde historische gebouwen 
in de stad Gotha zijn de vlekken en ringen duidelijk terug 
te zien. Oudere stenen, met een grijs patina zijn lastiger te 
herkennen. Aan de wand hangt nog een ander stuk 
zandsteen: de rood-roze-witte zandsteen uit Uder. Deze 
grofkorrelige zandsteen wordt vooral lokaal gebruikt en valt 
op door zijn schijnbaar willekeurige en snelle overgangen 
van wit naar rood-roze.

Breuksteen
De deelstaat Thüringen is rijk aan steen in de bodem. Niet 
al het materiaal komt voor in dikke homogene banken zoals 
de Seeberger zandsteen en het Saalburger marmer. Door de 
eeuwen heen werden op veel plaatsen voor uiteenlopende 
doelen, zeer diverse stenen zoals diabaas, picriet, graniet, 
grauwacke, knollenkalk en andere stenen gewonnen. Veel 
van deze stenen zijn als breuksteen met een algemene naam, 
vindplaats en geologische ouderdom opgenomen in een ter 
plekke gemetseld muurtje. In het muurtje zijn ook diverse 
stukken leisteen of schist opgenomen, veelal afkomstig uit 
het gebied ten oosten van het Thüringer woud met de 
toepasselijke naam Schiefergebirge.

Met dank aan Timo Nijland voor de tip over dit museum.

TEKST EN FOTO’S Wido Quist

Naar aanleiding van de vraag naar determinatie van twee stenen uit de collectie van TU Delft 

in NATUURSTEEN van mei 2019 bracht Wido Quist op uitnodiging van Edo Loenen een bezoek 

aan Loenen Stone Consultancy in Nieuw-Loosdrecht waar zich de steencollectie van het in 2016 

beëindigde Dekker Natuursteen bevindt. Vanachter zijn bureau heeft Loenen een prachtig zicht 

op een uit de kluiten gewassen boekenkast waarin, netjes achter glazen schuifdeuren, een kleine 

3000 gepolijste stukken steen staan. De op kleur gesorteerde monsters hebben verschillende 

afmetingen, maar meten veelal 10 x 15 cm bij een dikte van 1 of 2 cm. Een tweede kast biedt, 

met behulp van een hangsysteem, plaats aan ongeveer 175 grotere platen (40 x 60 cm).

1

Een boekenkast vol
Natuursteencollecties deel 24
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Monster WQ_CT_2013_041 uit de natuursteencollectie 
van de TU Delft werd door Edo Loenen, maar ook door 
Henk Schoot en Francis Tourneur, gedetermineerd als een 
kalksteen, afkomstig uit de Repen Formatie van het Krijt, 
uit het grensgebied van Italië en Slovenië in de buurt van 
Triëst. Het materiaal is nog steeds in de handel onder 
diverse namen waaronder Repen Classico en Repen Zo(l)la. 
De licht- tot donkergrijze steen is onder andere toegepast 
aan het kantoor van SHV Holdings in Utrecht van architec-
tenbureau Op ten Noort-Blijdenstein uit de Domstad. Dit 
natuursteenrijke gebouw aan de Rijnkade werd geopend in 
1960 en volgens Loenen is Repen Zola hier toegepast in de 
vloer.

1 Kast met bijna 3000, op kleur gesorteerde, monsters.

2 Monster Repen Zola (origineel monsterformaat 10 x 15 cm).

3 Detail van een rij gele (vak AC en AD) en een rij rode (vak 

AK en AL) monsters.

Kleur
De steenmonsters in de kast zijn op kleur gesorteerd. Elk 
vak van de kast bevat ongeveer zestig stenen en het is 
fantastisch om de rijke variatie aan kleurschakeringen 
binnen één kleur te zien. Van wit gaan de vakken via crème 
en beige naar geel, roze en rood om uiteindelijk via blauw, 
zwart en grijs weer bij wit uit te komen. Het zijn veelal 
gepolijste kalkstenen, maar ook metamorfe marmers, 
conglomeraten en onyxen staan gebroederlijk naast elkaar. 
Donkere, verzadigde kleuren ontbreken; deze waren in het 
verleden voornamelijk terug te vinden in een kast met 
granieten. Deze is echter jaren geleden al ontmanteld. 

Voortzetting
Het is niet precies bekend wanneer de collectie is samenge-
steld en of dit een kort of lang proces is geweest. Wellicht is 
de huidige collectie, die vermoedelijk in de jaren zestig en 
zeventig van de vorige eeuw zijn huidige vorm heeft 
gekregen, ook een voortzetting van een eerdere verzame-
ling. Aldus Loenen is de collectie de laatste decennia in 
ieder geval niet aangevuld. De verschillende afmetingen van 
de monsters kunnen duiden op fases in het verzamelen, 
maar het ligt meer voor de hand dat het te maken heeft met 
de herkomst: door Dekker Natuursteen zelf gezaagd, of 
door leveranciers aangeleverd als monster. Nader onderzoek 

2

3
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4

4 De catalogusbeschrijving van de gele monsters in vak AD.

5 Monster Cipollino dorato venato (uitsnede).

naar de (volgorde van de) nummering en de aanwezige 
labels zal hier waarschijnlijk meer informatie over kunnen 
geven. Bij de collectie horen een aantal ordners met een 
grote hoeveelheid getypte A4’tjes met daarop informatie 
over de monsters. Alle monsters hebben een uniek nummer 
en op basis van dit nummer zijn er twee lijsten. De eerste 
lijst heeft een opeenvolgende nummering. Hierop is de 
leverancier en het land van deze leverancier (of het land van 
herkomst) aangegeven. De tweede lijst is samengesteld per 
vak in de kast. In deze lijst staan dus de stenen met een 
vergelijkbare kleur/teint bij elkaar. In deze lijst is naast de 
naam ook een beschrijving van de kleur opgenomen. De 
catalogus is overduidelijk een handelscatalogus, met namen 
als Fantasia no. 1, maar bijvoorbeeld ook Filippi donker, 
geleverd door Hessels Natuursteenhandel uit Amsterdam. 
Dit zijn commercieel wellicht aardige namen, maar met het 
oog op behoud en restauratie na een halve eeuw zijn het 

weinig tot nietszeggende namen. Er is namelijk geen 
duiding waar het materiaal vandaan komt. De link met de 
leverancier en de aanwezigheid van een fysiek monster in de 
collectie van Dekker Natuursteen kan echter wel een goed 
begin zijn van een zoektocht naar aanvullend materiaal. Het 
wordt lastiger wanneer handelaren, zoals Hessels 
Natuursteenhandel, niet meer bestaan. Dan zijn architecten 
en adviseurs ook voor redelijk recent materiaal aangewezen 
op vergelijkend visueel en petrografisch onderzoek voor het 
achterhalen van de herkomst van het materiaal.

Cipollino dorato venato
Met nummer 968 bevindt zich een prachtig groot stuk 
steen in de collectie met, volgens de catalogus, de wellui-
dende naam Cipollino dorato ventato, oftewel een goud-ge-
aderd Cipollino-marmer. De naam dekt hier een deel van 
de lading: inderdaad zijn de goudkleurige aders benoemd, 
maar dat de basiskleuren van de Cipollino wit en zwart zijn, 
is verder niet aangegeven en ook de licht-paarse vegen zijn 
niet benoemd in de naam, maar wel duidelijk aanwezig en 
bepalend voor de ervaring van het materiaal. Goud-gelige 
marmers zijn altijd populair geweest, getuige de vele 
monsters in diverse collecties met (oude) marmers. Een 
Cipollino met een dusdanig uitgesproken scherpe tekening 
en intense kleuren als in het monster met nummer 968 heb 
ik echter nog nooit gezien. Als dit materiaal überhaupt nog 
leverbaar is, zal het waarschijnlijk alleen gevonden worden 
na een intensieve zoektocht door Italië.

Toekomst 
In Nederland zijn, anders dan in België, zeer weinig 
archieven van aan de bouw gerelateerde bedrijven uit de 
negentiende en twintigste eeuw bewaard gebleven en/of 
ontsloten. Dit geldt zeker ook voor steenhouwerijen. In 
NATUURSTEEN  3 en 4 van 2017 werd aandacht 
besteedt aan de monstercollectie van H.H. Beltman te 
Deventer, die samen met een inventaris van goederen op het 
bedrijfsterrein uit 1907 een goede inkijk geeft in de 
natuursteenhandel en -bewerking aan het begin van de 
twintigste eeuw. Ondanks het gebrek aan een papieren 
bedrijfsarchief, geeft de monstercollectie van Dekker 
Natuursteen een vergelijkbare inkijk in de beschikbare 
natuursteensoorten en actieve handelaren in de decennia 
direct na de Tweede Wereldoorlog. Het is te hopen dat de 
collectie, inclusief de catalogus, nog vele jaren in privébezit 
en later wellicht in publiekbezit wordt gekoesterd. De 
mogelijkheden van het digitaal ontsluiten van de catalogus 
in combinatie met een foto van de monsteroppervlakken 
wordt daarnaast ook verder onderzocht, zodat deze 
beschikbaar kan komen voor onderzoekers, architecten, 
natuursteenspecialisten, monumentenzorgers, geologen en 
andere geïnteresseerden.
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De brede en intensieve scholing die prinses en later 
Koningin Wilhelmina kreeg voordat zij zich vanaf haar 
achttiende verjaardag in 1898 volledig op het koningschap 
richtte, is al vaak gememoreerd. W.F. Anderson schrijft in 
‘Koninginnetje van elf jaar op geologische verkenning’ over 
haar interesse in geologie en memoreert dat zij altijd van 
alles meenam van haar reizen in binnen- en buitenland. 
Ook schrijft hij over de wekelijkse lessen die zij kreeg van 

Karl Martin (1851-1942), hoogleraar geologie aan de 
Rijksuniversiteit van Leiden en directeur van het in 1880 
gecreëerde Geologisch Museum. 

Catalogus
In 1900 werd, volgens Anderson, door een assistent van 
professor Martin de koninklijke verzameling geïnventari-
seerd en (opnieuw) genummerd. Aan de hand van deze 

Een koninklijke 
verzameling
Natuursteencollecties deel 25

Verzamelen is van alle tijden en herkenbaar voor iedereen. Sommige verzamelingen groeien 

uit tot waardevolle en belangrijke museale collecties en andere verdwijnen na jaren in een 

doos op zolder. Verzamelingen van bekende personen spreken tot de verbeelding, zo ook de 

zogenoemde ‘Kon. Wilhelmina Coll.’ die al decennia lang in Naturalis Biodiversity Center wordt 

bewaard. Eerst in bruikleen van de koninklijke familie, nu als geschonken collectie. Wido Quist 

bekeek twintig stukjes marmer uit deze koninklijke verzameling.

TEKST EN FOTO’S Wido Quist

2

nummering is de ‘catalogus van mineralen, gesteenten en 
versteeningen van H.M. de Koningin’ samengesteld, met 
daarin ruim 1800 nummers in diverse series beschreven. Vele 
mineralen, fossiele planten en dieren, gesteenten zijn volgens 
toentertijd gangbare classificaties geordend met verwijzing 
naar de kasten waarin ze op dat moment opgeborgen lagen. 
In de catalogus is geen historische informatie over het 
verzamelen terug te vinden, echter de vindplaats – veelal 
Nederland of één van de andere landen in West-Europa – 
en het voorkomen van gegroepeerde items suggereert dat 

1   Tien marmers met de Franse benaming uit het  

  inventarislijstje. Nummers 2, 4 en 8 ontbreken (van 

linksboven naar rechtsonder):

1. Marbre mêlé dit Seravezza

3. Rouge de France

5. Brubé de France

6. Bardiglio

7. Verd de Pozzevera

9. Vert ancien

10. Marbre mêlé de Seravezza petites taches

11.  Marbre mêlé de plusieurs couleurs dit mischio di

Cavanella

12. Marbre ordinaire

13. Sicilie de diverse couleurs

2 Achttiende-eeuws inventarislijstje van de marmers.

3 Tien marmers met de Franse benaming uit het inventa- 

 rislijstje. Nummer 21 is doorgestreept op het lijstje, 

maar is wel aanwezig. Nummer 22 is niet aanwezig,  

nummers 23 en 24 staan niet op het lijstje (van links 

boven naar rechtsonder):

14. Marbre mêlé de Portovenere

15. Brocatelle d’Espagne

16. Marbre A veines

17. Rosé du Forno

18. Marbre couleur cendre qu’on dit Bardiglio

19. Seravezza aux Fleurs de Pêches

20. Jaune de Siena

21. Marbre dit a petites veines de Seravezza

23. Albâtre Fleuri

24. Albâtre

3
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mineralen, fossiele planten en dieren, gesteenten zijn volgens 
toentertijd gangbare classificaties geordend met verwijzing 
naar de kasten waarin ze op dat moment opgeborgen lagen. 
In de catalogus is geen historische informatie over het 
verzamelen terug te vinden, echter de vindplaats – veelal 
Nederland of één van de andere landen in West-Europa – 
en het voorkomen van gegroepeerde items suggereert dat 

1   Tien marmers met de Franse benaming uit het  

  inventarislijstje. Nummers 2, 4 en 8 ontbreken (van 

linksboven naar rechtsonder):

1. Marbre mêlé dit Seravezza

3. Rouge de France

5. Brubé de France

6. Bardiglio

7. Verd de Pozzevera

9. Vert ancien

10. Marbre mêlé de Seravezza petites taches

11.  Marbre mêlé de plusieurs couleurs dit mischio di

Cavanella

12. Marbre ordinaire

13. Sicilie de diverse couleurs

2 Achttiende-eeuws inventarislijstje van de marmers.

3 Tien marmers met de Franse benaming uit het inventa- 

 rislijstje. Nummer 21 is doorgestreept op het lijstje, 

maar is wel aanwezig. Nummer 22 is niet aanwezig,  

nummers 23 en 24 staan niet op het lijstje (van links 

boven naar rechtsonder):

14. Marbre mêlé de Portovenere

15. Brocatelle d’Espagne

16. Marbre A veines

17. Rosé du Forno

18. Marbre couleur cendre qu’on dit Bardiglio

19. Seravezza aux Fleurs de Pêches

20. Jaune de Siena

21. Marbre dit a petites veines de Seravezza

23. Albâtre Fleuri

24. Albâtre

3
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vele hoogstpersoonlijk door Wilhelmina zijn verzameld. 
Voor de mineralen, fossielen en marmers ligt dit wellicht 
wat anders. Volgens de catalogus bevinden zich onder 
nummers 381 t/m 387 een kleine honderd stukken 
“geslepen kalksteenen”. De twintig stukken onder nummer 
382 en 383, afkomstig uit “Carrara enz. Italië” zijn voor dit 
artikel nader bekeken.

Inventarislijstje
Bij de twintig marmeren plaatjes is een smal strookje papier 
bewaard gebleven met daarop de nummers en namen van 
de steensoorten. De namen zijn in het Frans, maar komen 
niet letterlijk overeen met de Franse naam op de etiketten 
achterop de stukken marmer. Op de etiketten staat ook een 
naam in het Italiaans. De Franse benaming is veelal iets meer 
beschrijvend dan de Italiaanse, die slechts een type of 
duiding van de herkomst geeft. Interessant aan het lijstje met 
benamingen is de aanhef, waarin in oude Franse eenheden 
de afmetingen van de stukken wordt gegeven. Het gebruik 
van “pouce” en “ligne” dateert van vóór het metriek stelsel, 
dat in 1799 in Frankrijk werd ingevoerd. Gezien dit 
gegeven en de steensoorten ligt een datering van deze 
collectie in de tweede helft van de achttiende eeuw voor de 
hand. De stukken meten ongeveer 90 x 70 mm bij een dikte 
van ongeveer 6 tot 8 mm. Opvallend is dat de zijkanten taps 
geslepen zijn en dat de plaatjes niet overal even dik zijn. Dit 
doet vermoeden dat de marmers ooit ingelegd zijn geweest 
in een meubel.

Baronesse Mackay
In het archief van het Kabinet des Konings bevindt zich een 
correspondentie waaruit wellicht iets meer blijkt over de 
geschiedenis van de twintig marmeren plaatjes in de 
collectie van Koningin Wilhelmina. In december 1827 
ontvangt Koning Willem I een brief van Baronesse 
Douairière van Verschuer, geboren Baronesse Mackay 
(1770-1851) waarin zij een “verzameling van voorwerpen 
uit het natuurrijk” te koop aanbied uit de nalatenschap van 
haar man Bernardus Deodatus Baron Van Verschuer 
(1759-1827). Naast fossielen en mineralen worden als 
onderdeel van de collectie genoemd “… marmersoorten 
alle op hetzelfde formaat geslepen”. Naar aanleiding van het 
schrijven wordt de collectie bij de baronesse thuis in Delft 
bekeken door C.J. Temminck, de directeur van het in 1820 
opgerichte Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. 
Ondanks dat hij constateert dat de collectie in zeer goede 
staat is en dat hij diverse waardevolle stukken ziet, adviseert 
hij om niet tot aankoop voor het museum over te gaan. Er 
gaat echter wel een suggestie terug naar de Koning om de 
verzameling persoonlijk aan te schaffen “… voor het 
onderrigt en de leering der vorstelijke kleinkinderen” voor 
een bedrag van maximaal fl. 1600,-. Dit is een fors bedrag; 
het marmeren tafelblad dat Willem I in 1828 in Italië liet 
maken (zie NATUURSTEEN 4-2019) kostte nog geen fl. 
350,-! Of er daadwerkelijk door de Koning tot aanschaf is 
overgegaan is niet verder onderzocht, maar gezien de 
beschrijving van Baronesse Mackay zou deze verzameling 
heel goed de basis kunnen zijn van de Collectie van 
Koningin Wilhelmina.

Steensoorten
De meeste van de twintig marmers zijn oude bekende: twee 
Franse rode marmers, vermoedelijk uit Incarnat (3, 5), twee 
witte Carrara marmers (12, 16), een tweetal vrij grijze 
Bardiglio’s (6, 18) en de altijd herkenbare kleurige 
Siciliaanse brecci (13), Portoro (14), Spaanse brocatello (15), 
Giallo de Siena (20) en een tweetal onyxen (23, 24). De 
nummers 1, 10 en 19 zijn marmerbrecci’s uit Seravezza die 
we ook in de Corsi-collectie en de Ravenstein-collectie 
tegenkomen; dit geldt ook voor de serpentiniet uit 
Polcevera/Ponsevera (10). Het stuk “verd/vert ancien” lijkt 
een serpentiniet brecci, maar is lastig thuis te brengen; er is 
mij geen vergelijkbaar stuk bekend.
In de tafel van Willem I is onder nr. 22 een stuk mischio del 
Forno opgenomen dat wat lichter van kleur is dan het stuk 
rosa di Forno (17) in de collectie van Koningin Wilhelmina, 
maar de structuur is vergelijkbaar, wat op een vergelijkbare 
herkomst kan duiden. Forno verwijst hier vermoedelijk naar 
een buurtschap nabij Carrara. Voor stuk nr. 17, Cavanella 
(Cavanello) is vooralsnog geen referentie gevonden.

Met dank aan Arike Gill, collectiebeheerder Mineralogie en 
Petrologie bij Naturalis Biodiversity Center voor het aanleveren van 
dit onderwerp en de bijbehorende archiefstukken.

4

4 Achterkant 

met etiket van 

monster nr. 

11, Cavanella 

(Cavanello).
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SARCOFAAG
Bij het verplaatsen van de sarco-
faag van Simpelveld in Leiden 
ontstonden scheuren in de 
aanvullingen rond breuken die 
tijdens eerdere restauraties 
werden verlijmd. 

VIJFTIG JAAR
Binnenkort viert Michel Oprey 
& Beisterveld natuursteen en 
keramiek het vijftigjarig bestaan. 
Managing director Jos Simons, 
zelf al dertig jaar in dienst, vertelt 
over de historie van het bedrijf.

HELPDESK
In deze nieuwe rubriek behan-
delt een team van deskundigen 
vragen die door natuursteenbe-
drijven worden ingediend. De 
vragen kunnen zo divers zijn als 
de natuursteensector zelf. 
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