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Geen enkele fabriek kan wat een boom doet: met 
water, lucht, mineralen en zonne-energie eindeloos 
veel sto�en produceren die bruikbaar zijn voor de 
mens. En dat allemaal zero emission, dus op een eco-
logische manier: het enige ‘afvalproduct’ is zuurstof.
Hout is een brandstof, en wordt gebruikt bij het 
bouwen en om meubels te maken, of landbouwge-
reedschap en keukengerei. Houten schepen hebben 
de mens de hele wereld rondgebracht. 
Maar ‘hout’ is zoveel meer dan hout. Een van de 
bouwstenen van hout is cellulose. Cellulose vormt 
niet alleen de basis voor papier, maar ook voor 
kunstvezels zoals viscose en acetaat, producten die 
niet meer weg te denken zijn uit de moderne textiel-
industrie. Behalve cellulose bevat hout honderden 
chemische verbindingen in de vorm van gommen, 
harsen en kristallen. Sommige van die sto�en waren 
en zijn belangrijk in de parfumindustrie. Uit hout 
gewonnen looi- en kleursto�en zijn eeuwenlang 
grondsto�en geweest voor de ambachtelijke textiel-
industrie en leerbewerking.

Steentijd, bronstijd en ijzertijd ontlenen hun naam 
aan het materiaal dat in die periode het meest 
gebruikt werd om gereedschap en wapens te maken. 
Een indeling op basis van het materiaal dat het 
meest heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van 
de mens van jager-verzamelaar tot technoloog zou 
slecht één tijdperk kennen: het houten tijdperk. 
Mens en hout hebben een heel lange gedeelde 
geschiedenis. Via dendrochronologie kan men die 
geschiedenis ook nog eens reconstrueren. 
Om de toepassingen van hout te kunnen onderzoe-
ken, werden vroeger verzamelingen aangelegd van 
houtstalen, inhoudssto�en, kunstvezels enzovoort. 
Vandaag hebben die oude houtcollecties nog steeds 
waarde. In de archieven van Plantentuin Meise 
worden deze houtstalen van over de hele wereld 
bewaard. Er worden nog steeds nieuwe houtverza-
melingen aangelegd: houtblokjes, stamschijven en 
boorspanen. Die bevatten een schat aan informatie 
over klimaatevolutie en de groei van bomen. 
De mens sprong niet zorgzaam om met hout. Voor 
onze voorouders was hout bijzonder nabij én een 
eerste levensbehoefte. Door gebrek aan kennis of 
door puur winstbejag kwamen bossen en bomen 
onder zware druk te staan of verdwenen ze. Zal de 
mens zijn kennis in de toekomst aanwenden om nog 
eeuwen te kunnen genieten van dat hernieuwbare, 
mooie en veelzijdige product van de natuur? Er is 
tegenwoordig zeker voldoende wetenschappelijke 
informatie voorhanden om hout op een duurzame 
manier te kunnen gebruiken.

Inleiding

Braziliaanse houtstalen uit een reeks van 262 vrij 
uniforme stalen verzameld door padre Raulino Reitz 
(1919-1990). In 1942 startte hij het  herbarium Barbosa 
Rodrigues op, dat aanvankelijk focuste op de flora 
van de deelstaat Santa Catarina. Van 1971 tot 1975 was 
hij directeur van de planten tuin van Rio de Janeiro. 
(Collectie Agentschap Plantentuin Meise).
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Deel van de Wonder Wood Wall in het HOUTlab van 
Plantentuin Meise. De volledige structuur toont meer 
dan vij�ig gecommercialiseerde houtsoorten. In de 
bijhorende lades liggen voorwerpen die vervaardigd 
zijn in het hout van het ladefront.
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Houtcollecties zijn veel meer dan sto�ge monsters in oude 

vitrine kasten. Ze vertellen het verhaal van de ontwikkeling van de 

biologie als wetenschap, van de industrialisering in de Westerse 

wereld en van het ontstaan van de internationale handel. Hoe ze 

dat doen? De monsters die planten jagers meebrachten uit verre 

oorden, hun etiketten en de correspondentie erover, zijn deel 

van de collecties van Plantentuin Meise. Ze bevatten een schat 

aan informatie, niet enkel over het hout zelf, maar ook over de 

verzamelaars die in de voorbije eeuwen op avontuur trokken 

in opdracht van industriëlen en overheden. Dit deel geeft u een 

rondleiding door hun vaak onbekende wereld.
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Groeiende wetenschappelijke  kennis 
en nieuwe grondstoffen

Vanaf het midden van de achttiende eeuw konden 
flora en fauna op een toenemende belangstelling 
rekenen. Artsen en apothekers onderzochten de 
anatomie van dieren en planten, hun ecologie en 
de onderlinge samenhang tussen soorten. Planten 
en dieren werden onderverdeeld in verschillende 
 groepen; de taxonomie was geboren.
Om taxonomisch werk te kunnen verrichten was 
het nuttig om de onderzoeksobjecten te verzame-
len en thuis te onderzoeken. De eerste taxonomen 
legden daarom verzamelingen aan: planten werden 
vlak gedroogd en in een boek of op vellen papier in 
een herbarium bevestigd. Dieren werden opgezet 
of bewaard in een bewaarvloeistof zoals alcohol. Zo 
ontstonden de eerste natuurlijke collecties. De eerste 
verzamelaars waren ook wetenschappers. Ze deden 
onderzoek op eigen initiatief en voor eigen rekening.

Houthonger van de industrie

Onderzoekers en industriëlen gingen in de negen-
tiende eeuw verder in deze geest. Ze zochten naar 
nieuwe grondsto�en en productieprocessen, zoals 
nieuwe houtsoorten, die bijvoorbeeld van nut kon-
den zijn voor scheepsbouw, het looien van leer, het 
verven van textiel, parfumerie en zelfs genees-
kunde. Staatshoofden en regeringen wilden de boot 

niet missen en financierden expedities naar nog 
onbekende gebieden. De naam en faam van onder-
zoeksinstellingen en collecties droegen immers bij 
aan de uitstraling van het land. Landen met  koloniën 
gingen daar op zoek naar grondsto�en voor de 
nieuwe industriële processen. 
Het groeiende spoorwegnet maakte reizen e�ciën-
ter. Aan het einde van de negentiende eeuw beschik-
ten veel landen in Europa, Azië, Latijns-Amerika en 
de Verenigde Staten al over een uitgebreid spoor-
weg  net, zowel voor goederentransport als voor 
personenvervoer. 
Zeilschepen werden in het begin van de negen-
tiende eeuw uitgerust met een stoommachine als 
hulp motor. Later verdwenen de zeilen helemaal: 
het stoomschip bood een snelle manier van reizen, 
met kortere reistijden en een hogere frequentie. 
De weg lag open voor grootschalige import van 
 productiegoederen; de wereldhandel kreeg een 
enorme impuls.

Verzamelaars

Naar alle continenten werden plantenjagers uit-
gestuurd. Verzamelaars bleven soms ter plaatse en 
verstuurden hun stalen per boot naar het thuisland, 
of ze hadden medewerkers onder de lokale bevolking 
die de monsters verzamelden.
Sommige verzamelaars werkten in opdracht van 
een botanische tuin of een overheid, maar ook zij 

De negentiende-eeuwse 
verzamelaars
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kregen slechts een deel van hun kosten vergoed. Om 
hiervoor te compenseren, ruilden of verkochten ze 
collecties aan andere verzamelaars. 
Het wereldje van wetenschappers en plantenjagers 
was namelijk klein en de meesten kenden elkaar. 
Daardoor zijn er vaak stalen van dezelfde verza-
melaar met hetzelfde collectienummer te vinden 
in collecties van verschillende wetenschappelijke 
instellingen.

Wereldtentoonstellingen

Wereldtentoonstellingen dienden in de eerste plaats 
om uit te pakken met de technische en industriële 
vooruitgang en om de internationale handels-
betrekkingen te bevorderen.
De eerste editie van de wereldtentoonstelling in 
Londen in 1851 lokte zes miljoen bezoekers. 17.000 
deelnemers van over de hele wereld stelden hun 
vondsten uit de verschillende continenten voor: 

ruwe producten zoals hout en mineralen, maar ook 
afgeleiden zoals extracten uit hout of vezels van ver-
schillende planten. Er werden wedstrijden georga-
niseerd en medailles uitgedeeld voor de kwaliteit of 
de originaliteit van een product. Op de briefhoofden 
van de deelnemende firma’s prijkte een lijst van de 
tentoonstellingen waaraan ze hadden deelgenomen 
en waar ze prijzen of vermeldingen hadden behaald, 
wat hun credibiliteit ten goede kwam. [1]

De wetenschappelijke kennis stroomde ook door 
naar leerprogramma’s voor drogisten, apothekers, 
handelaars en industriëlen. In die tijd ontstonden 
ook de eerste musea. Daar vergaapte het brede 
publiek zich aan al die nieuwigheden en exotische 
producten.
Veel van de negentiende-eeuwse verzamelwoede is 
bewaard gebleven in de collecties van Plantentuin 
Meise. Die bevatten dan ook een schat aan informa-
tie over eeuwen houthandel en houtgebruik.

1 Brie�oofd van het bedrijf van dr. Theodor Schuchardt in Görlitz. Onderaan een lijst van tentoonstellingen waar de firma 
prijsmedailles en eervolle vermeldingen kreeg. Londen 1862, Parijs 1867, Wenen 1873, Philadelphia 1876 en Melbourne 1881 
waren wereldtentoonstellingen. (Collectie Agentschap Plantentuin Meise).
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De eerste grote houtcollecties (ook wel xylotheken 
of xylaria genoemd) werden gevuld met houtstalen 
verzameld door de plantenjagers. Naarmate de xyla-
ria meer en meer beheerd werden door wetenschap-
pelijke instellingen veranderde dat gaandeweg. 
Universiteiten en onderzoekscentra investeerden 
in houtonderzoek. Houtstalen werden wereldwijd 
uitgewisseld. Veldwerkploegen, houtanatomen en 
dendrochronologen blijven de xylaria aanvullen. In 
samenwerking met lokale botanisten verzamelen 
zij houtblokjes, boorspanen of stamschijven. Als de 
analyse hiervan de houtstalen intact laat, komen die 
vervolgens meestal terecht in een xylarium.
Wereldwijd zijn er meer dan tachtig xylaria, meestal 
met een focus op een bepaalde regio. Het xyla-
rium van het AfricaMuseum in Tervuren herbergt 
meer dan 80.000 houtstalen van meer dan 13.000 
houtsoorten. Het is de belangrijkste collectie ter 
wereld voor Centraal-Afrikaanse houtsoorten. 
Plantentuin Meise beheert de herbariumstalen van 
veel van de houtsoorten, zodat de link tussen hout 
en het andere plantmateriaal van de bomen zorg-
vuldig bewaard blijft.
Xylaria bevatten goed gedocumenteerde stalen. 
Als referentiecollecties voor houtidentificatie en 
dendrochronologie hebben ze grote waarde. Hout is 
als natuurlijk materiaal onderhevig aan variatie. Hoe 
beter die variatie in kaart gebracht wordt, hoe beter 
‘het gedrag’ van hout bestudeerd en voorspeld kan 
worden. Dat een xylarium meerdere stalen van een-
zelfde houtsoort bevat is een troef. Zo kan nagegaan 
worden hoe anatomische kenmerken van eenzelfde 
soort variëren afhankelijk van klimaat, bodem, 
 herkomst, leeftijd …

Xylaria hebben nog niet al hun informatie prijs-
gegeven. Ze liggen vaak als ‘schone slaapsters’ te 
wachten op nieuw onderzoek. Ze bevatten heel wat 
houtsoorten die nog niet op de markt zijn. Gericht 
onderzoek van hun eigenschappen kan houtsoorten 
opleveren met commercieel potentieel, die de druk 
op de kleine groep houtsoorten die al in de handel 
zijn, kunnen verlichten. Nieuwe veldwerkcampagnes 
zijn dus niet altijd nodig, want er liggen xylaria op 
onderzoek te wachten. 
Ook bij nieuwe technieken voor houtidentificatie 
gebruiken onderzoekers monsters van eenzelfde 
houtsoort uit verschillende xylaria als trainingssets 
voor hun modellen. Projecten genoeg dus om het 
potentieel van xylaria te illustreren en data te delen. 
Het beeld van de collectiebeheerder in de grijze 
 stofjas moet dringend bijgesteld worden. 

Xylaria
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