
INHOUDSSTOFFEN 

VROEGER EN NU 

TOEPASSING VAN CHEMISCHE 

STOFFEN UIT HOUT VANAF DE 

MIDDELEEUWEN TOT HEDEN 



KLEURSTOFFEN EN VERVEN 

-- Gebruik vaak al zeer lang bekend 

-- Planten worden ter plaatse veelal vereerd 

of beschermd 

-- Soms onvervangbaar wegens unieke 

eigenschappen 

-- Nieuwe mogelijkheden door chemisch 

bewerken 



We gaan kijken naar de inhoudsstoffen van hout. Die hebben of hadden 

vroeger soms een groot economisch belang. Ze zijn te verdelen in onder meer 

Kleurstoffen, latex en rubber, geneesmiddelen, harsen, genotmiddelen. 

Een land, genoemd naar een houtsoort: Hout heeft vaak mooie kleuren, 

waardoor het een decoratief uiterlijk kan hebben. Het belang hiervan is groot: 

mooi gekleurde houtsoorten zijn vaak in trek. Maar ook wanneer het hout zelf 

niet voor meubelen of constructiewerk gebruikt kan worden, kan die kleur 

waardevol zijn. Dat was bijvoorbeeld het geval bij brazielhout: het hout van een 

flinke struik of klein, kronkelig groeiend boompje. De kleurstof die hieruit werd 

gewonnen was bekend in Zuid-Europa, waar het in de late middeleeuwen werd 

ingevoerd vanuit zuidelijk Azie. De Arabische handelaren waar men zaken mee 

deed probeerden ontdekking van de bron van het hout geheim te houden en 

toen die ontdekt werd, probeerden ze te voorkomen dat de Italianen en 

Portugezen greep op de handel kregen. Op zoek naar dit hout gingen de 

Portugezen op ontdekkingsreis en toen men in Zuid-Amerika een soortgelijke 

houtsoort aantrof werd de naam, Pau Brazil (de brazielboom, in het Portugees) 

ook aan het land zelf gegeven: Brazilië. 



Oorlog om hout in het Caribisch gebied: De moerassen van het schiereiland 

Yucatan (in Mexico en Belize) worden verdeeld in twee typen: manglar 

(genoemd naar mangroven) en tintal, genoemd naar de Palo de Tinte ofwel de 

verfboom. Al sinds ongeveer 1600 werd het hout van die boom door de 

kolonisten gebruikt als exportproduct; in de thuislanden, vooral Spanje, werd 

het tot kleurstof verwerkt. Hoewel het hout rood is levert het een blauwe 

kleurstof op, vandaar de naam blauwhout. Ondanks het ongezonde klimaat 

was deze handel zeer winstgevend. In het begin van de 18e eeuw begon men 

slaven aan te voeren om dit ongezonde werk te doen. De Spanjaarden en 

Britten wilden beide de controle over de handel in blauwhout en in 1739 en 

opnieuw in 1756 brak oorlog uit. De Britten versloegen de Spanjaarden die het 

met de Fransen op een akkoordje hadden gegooid. 

Driehoekshandel: In de jaren hierna zetten de Britten een goed werkend oogst- 

en exportsysteem op en per jaar werd tot 13000 ton blauwhout uitgevoerd. Die 

handel heeft tot in de jaren 1930 gefloreerd. Men zeilde vanuit Mexico naar 

Engeland om hout af te leveren. In Engeland werden artikelen ingescheept 

waarmee naar Afrika werd gezeild, waar deze voor slaven geruild werden. Met 

de slaven aan boord zeilden ze dan weer naar Mexico. Tegenwoordig vormt 

haematoxyline, de belangrijkste kleurstof uit dit hout, een belangrijk middel om 

in weefselpreparaten specifiek de celkernen te kleuren. 



De chiclero’s: Uit bomen van diverse plantenfamilies kan melksap worden 

afgetapt. Door dit sap te laten rijpen, het te verwarmen of te laten reageren met 

zuren, basen of zwavel kan rubber gevormd worden in diverse soorten. Latex, 

caoutchouc, guttapercha en natuurrubber ontstaan allemaal uit inhoudsstoffen 

van planten en als iemand allergisch is voor het een, kan vaak het ander als 

alternatief worden gebruikt. Hoewel het gebruik hiervan sterk is 

teruggedrongen wordt bijvoorbeeld in Japan voor de productie van kauwgum 

nog steeds natuurlijke rubber als grondstof voorgeschreven. Het tappen van 

rubber vereist veel bekwaamheid: als men te diep in de boom snijdt is er geen 

productie en worden de cellen die hout vormen beschadigd. In Mexico, maar 

ook in Indonesië en Brazilië werd de rubber geoogst door in de bossen rond 

trekkende teams die een vaste route langs veel producerende bomen aflegden; 

de latex van elke boom werd dan eens in de paar dagen of weken geoogst. 

Jezuïetenpoeder en Pil Bandung: Het vrijwel enige middel waarvan al lang 

bekend is dat het malaria tegengaat, is de bast van de kinaboom. De Jezuïeten 

ontdekten rond 1650 in Zuid-Amerika dat indianen die op de bast van de 

kinaboom kauwden, beter bestand waren tegen malaria. Zij begonnen die bast 

te oogsten, te verpoederen en toe te zenden aan de leden van hun orde; 

vandaar de naam Jezuïetenpoeder. Toen door het veelvuldig gebruik de boom 

schaars werd, stichtten de Britten en Nederlanders plantages van kinabomen.  



Sinds het begin van de 19e eeuw kon de kinine hieruit als extract worden 

verkocht, wat de productie van dit medicijn veel efficiënter maakte. In 

Nederlandsch-Indië stond een bekende fabriek in Bandung en het medicijn dat 

daar werd gemaakt, werd door de bevolking Pil Bandung genoemd. 

Een liaan tegen suikerziekte: Traditionele medicijnen worden vaak door een 

zeer kleine groep mensen gebruikt: ze vormen vaak de kostbaarste geheimen 

van een stam, een ruilmiddel dat kan worden ingezet om de verhoudingen met 

buurvolken goed te houden of respect af te dwingen. Zo ging het ook met 

Weni-Wel, een thee die wordt gezet van een in kleine stukjes gehakte liaan uit 

Sri Lanka. Het groene hout bevat stoffen die werkzaam zijn tegen suikerziekte 

en hoge bloeddruk. Die werkzaamheid is, zoals bij veel traditionele 

geneesmiddelen, sterk en doelmatig, maar ook zoals bij veel traditionele 

geneesmiddelen zijn er veel bijwerkingen. In veel met name tropische landen 

worden heel veel geneesmiddelen uit hout geëxtraheerd. Ons woord farmacie 

komt van het Griekse pharmakon wat tegelijk geneesmiddel als vergif betekent. 

Veel inhoudsstoffen en zeker die als geneesmiddel worden gebruikt zijn dus 

giftig. Omdat de dosering vrijwel niet te controleren is, gebeuren er ondanks de 

goede werking veel ongelukken mee. 



Harsen: Uit pijnbomen maar ook uit diverse loofbomen kan hars worden 

afgetapt. Soms vind je de hars als gekristalliseerde vaste stof onder de boom. 

De hars wordt gebruikt om te lijmen, voorwerpen waterdicht te maken, voor de 

productie van verf, etc. en als vulmiddel voor medicijnen en in kauwgum. Ook 

vioolhars is werkelijk een hars.  Ook als geurstof en om de insectenwerende 

eigenschappen is veel hars gebruikt. 

De moraal van dit verhaal: Waarom maken bomen dit soort stoffen? Het zijn 

afweermiddelen tegen vraat en andere soorten aantasting zoals die 

doorschimmels en bacteriën. Kleurstoffen uit hout zijn vrijwel zonder 

uitzondering giftig; vandaar dat de zeer ongezonde verwerking van het hout tot 

poeder vroeger in het rasphuis – de gevangenis – plaatsvond. Ook de 

insectenwerende eigenschappen van hars os op giftigheid gebaseerd. Hoewel 

hars voor de mens meestal niet giftig is, geldt dat wel voor micro-organismen. 

Effecten op de toepasbaarheid: Of men hout mooi kan schaven, schuren en 

lakken wordt sterk door inhoudsstoffen bepaald. Juist vanwege inhoudsstoffen 

kunnen houtsoorten de gezondheid beïnvloeden. Vandaar dat stofafzuiging zo 

belangrijk is. Inhoud kan ook de uitharding van beton vertragen, corrosie 

tegengaan of versterken of speciale bevestigingsmiddelen vereisen. Uitlekken 

van kleurstof kan optreden, evenals slecht, of juist zeer goed, hechten van een 

afwerklaag. Speciale verf- en lijmsystemen kunnen vaak uitkomst bieden. 

Verder zal goed droog hout vaak minder bezwaren opleveren dan niet of 

slechts gedeeltelijk gedroogd hout. 



BRAZIELHOUT 

Caesalpinia sappan 



Problemen van de 

Portugezen, Venetianen, 

Turken en Genuezen: 

- Ongeregelde aanvoer 

- Woekerwinsten 

- Beroving van transporten 



 

Oplossing: 

-Zelf een bron van deze   

 kleurstof ontdekken 

-Onder meer dit streven   

 leidde tot  

ONTDEKKINGSREIZEN 



   

   

Brazilie: genoemd naar 

Pau Brasil 

Caesalpinia echinata 



 

 

         DRIEHOEKSHANDEL   

            IN BLAUWHOUT 

 Haematoxylon campechianum 
 

    Afkomstig uit Yucatan schiereiland 

                       MEXICO 



BLAUWHOUT 



-- Grondstof voor verf van Indianen 

-- Enige export door Spaanse kolonisten 

-- Britten zetten DRIEHOEKSHANDEL op 

-- Naar Afrika met ‘spiegels en kralen’ 

-- Van Afrika naar Amerika met slaven 

-- Vandaar terug naar Engeland met 

verfhout 



RUBBERTAPPERS 

-- Vele boomsoorten leveren latex 

-- Op veel plaatsen al eeuwenlang bekend 

-- Uiteenlopende bewerking en toepassing 

-- Kauwgum, wondverzorging, autobanden 

-- Kleinschalige productie geeft bevolking ter 

plaatse werk en inkomen 

-- ook voor religieuze + culturele doeleinden 



CHICLE -- MANILKARA ZAPOTA 



   

NATUURRUBBER  

Hevea brasiliensis 



MEDICIJNEN en VOEDING 

-- Kleinschalig tot grootschalig verzamelen 

-- Kweek is veelal mogelijk 

-- Aanloop tot plantagelandbouw 

-- Komt voort uit oude beschavingen, er is 

vaak zeer oude documentatie 



KINA -- Chinchona pubescens 

Medicijn tegen malaria 



 

 PALMSUIKER – Arenga pinnata 



 

WENI-WEL  Coscinium fenestratum 

Traditioneel medicijn tegen Diabetes 

Bevat alkaloiden 



 HARS 



 

HARS IS BASIS NATUURLIJKE 

TERPENTIJN 



 

NATUURLIJKE VERANDERING 

VAN INHOUDSSTOFFEN 



 

OXYDATIE ONDER INVLOED VAN 

ZONLICHT  FELLE KLEUR 



TOEPASSINGSEFFECTEN 

• EFFECTEN OP BEWERKBAARHEID 

• SCHAVEN EN SCHUREN 

• AFWERKSYSTEEM 

• OPSLAG --  VERKLEUREN 

• VOCHTHUISHOUDING 

• DUURZAAMHEID 

• GRONDSTOF KLEUR EN GEUR 



CHEMISCH-FYSISCH 

• STOF INADEMEN 

• SPLINTERS 

• CONTACTALLERGIE 

• BEWUSTZIJN 

• MEDICINALE WERKING 

• REACTIES MET MATERIALEN (BETON) 

• CORROSIE 


