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Geschiedenis en achtergrond

Beeldhouwkunst

Venus van Milo, voorkant

Beeldhouwkunst is een van de beeldende kunsten.
In het algemeen verstaat men onder beeldhouwkunst ruimtelijke kunstwerken
zoals portretten, bustes, standbeelden, beeldengroepen en torso's.
Beeldhouwwerken worden bijvoorbeeld door een beeldhouwer gemaakt van
materialen als brons, ijzer, beton, klei, was, gips, of door een steenbeeldhouwer
uit natuursteensoorten als marmer, graniet en zandsteen.

Soorten beelden

Er zijn verschillende soorten verzamelnamen voor beelden:
• Plastiek, (ruimtelijke beelden die door toevoegingen opgebouwd zijn uit

kneedbare materialen)
• Sculptuur, (vervaardigd door materiaal te verwijderen, weghakken en snijden

uit starre materialen, bijvoorbeeld van een blok steen of hout)

• IJssculptuur (gehakt uit ijsblokken)
• Zandsculptuur (gevormd uit stevig aangestampt rivierzand)

• Assemblage een beeld dat bestaat uit een samenstelling van meerdere
materialen (driedimensionale collage)

• Installatie (een ruimtelijke opstelling van heterogene voorwerpen of objecten)
• Environment (omgevingskunst)
• Land art (landschapskunst) heeft vaak ook sculpturale kenmerken
• Readymade (object trouvé)
• Portretkop (een 3-dimensionaal portret van een hoofd)
• Buste (borstbeeld vanaf de helft van de borst)
• Borstbeeld (een half standbeeld vanaf de heupen)
• Standbeeld (bijvoorbeeld een staande figuur of ruiterstandbeeld)
• Monument (er bestaan vele variaties)
• Gedenkteken (herinneringsteken meestal voor slachtoffers van een oorlog)
• Piëta (uitbeelding van het lijden van Christus)
• Reliëf (een driedimensionale afbeelding op een platte achtergrond)

• Laag reliëf (een ondiep uitgewerkte voorstelling in reliëf, bijvoorbeeld op een munt of gevelsteen)
• Hoog reliëf (een bijna vrijstaand beeldhouwwerk op een vlakke ondergrond, met grote diepteverschillen)

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Venus_van_Milo
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AWenuszmf.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beeldende_kunst
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Portret
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Buste_%28kunst%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Standbeeld
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beeldengroep
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Romp_%28anatomie%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=IJzer_%28element%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beton
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Was_%28substantie%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=IJssculptuur
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zandsculptuur
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Assemblage
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Collage
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Installatie_%28kunstwerk%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Environment
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Land_art
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Readymade
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Portret
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Buste_%28kunst%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Borstbeeld
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Standbeeld_%28kunst%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruiterstandbeeld
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Monument_%28gedenkteken%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedenkteken
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pi%C3%ABta
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bas-reli%C3%ABf
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Haut-reli%C3%ABf
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Materialen
Beelden kunnen gemaakt worden van alle denkbare materialen zoals:
•• Beton
•• Bijenwas
•• Boetseerwas
•• Brons
• Gips, in diverse soorten
•• Glas
•• Hout
•• Klei

•• Rivierklei
• Chamotteklei
•• Porselein
•• Terracotta

•• Lood
•• Natuursteen

•• Marmer
•• Speksteen

•• Papier
•• Papier-maché

• Polystyreen (piepschuim)
•• Polyester
• Polyurethaanschuim
•• Staal
•• Textiel
•• Zilver
Beelden, zoals installaties, kunnen van 'gemengde materialen' (de zogenaamde mixed media) gemaakt worden en
van natuurlijke materialen, zoals takken, bladeren, bloemen, stuifmeel, mos, maar ook bloed, sperma, olie,
voedingsstoffen, opgezette dieren, ...

Tabel van beeldhouwkunst naar periode en stijl

Stroming Periode Typering Voorbeeld

Prehistorie tot circa 660 v.Chr. Kunst voor sjamanistische handelingen, ter decoratie van
gebruiksvoorwerpen, kleding en paardentuigen en als
bijgiften in een graven van belangrijke personen. Scythen,
Kelten, Germanen

Venusbeeldjes - Megalieten -
Hunebedden

Egyptisch 3000 v.Chr. Kunst in dienst van goden en doden. Tempelbeelden
(koningsbeelden, sfinxen in natuursteen) en
grafsculpturen. Sfinx

Grieks| – Knossos
1650 v.Chr. – 27

Minoïsche beschaving: figuurtjes
in faïence, brons en ivoor
(slangengodinnen, stier, dubbele
offerbijl). Myceense beschaving:
ivoor en gebakken aarde.

De geïdealiseerde mens. Aanvankelijk strak, symmetrisch
en bewegingloos. Nadien naast de naakte atleet ook de
geklede gestalte, ook in brons gegoten of in terracotta.
Hellenisme: idealisme evolueert naar naturalisme.
Reliëfbeeldhouwkunst: voorstellingen van processies,
gevechtstaferelen en godenbijeenkomsten in fries.

Nikè van Samothrake –
Kariatiden – Athena
Parthenos – Aphrodite van
Cnidus

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Materiaal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beton
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bijenwas
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boetseren%23Boetseerwas
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Glas
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hout
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rivierklei
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Chamotte
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Porselein
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lood_%28element%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Talk_%28mineraal%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Papier
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Papier-mach%C3%A9
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Polystyreen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Polyester
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Polyurethaan
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Staal_%28legering%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Textiel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zilver
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mixed_media
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bloed
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sperma
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Olie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prehistorie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sjamanisme
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Scythen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelten
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Germanen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Venusbeeldjes
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Megaliet
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hunebedden
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oud-Egyptische_kunst
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sfinx_%28mythologie%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Griekse_beeldhouwkunst
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Knossos
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mino%C3%AFsche_beschaving
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Myceense_beschaving
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mannelijk_naakt_in_de_Griekse_kunst
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hellenisme
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nik%C3%A8_van_Samothrake
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kariatiden
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Athena_Parthenos
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Athena_Parthenos
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aphrodite_van_Cnidus
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aphrodite_van_Cnidus
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Romeins 270 v.Chr. – 400 n. Chr. Het realistische portret en het historisch reliëf.
Portretbeeld in functie tot de gemeenschap, dat wil
zeggen met machtssymbolen, uniform, toga. Vaak in een
nis geaccentueerd Historisch reliëf op triomfbogen,
gedenkzuilen, monumenten of sarcofagen: historische
en/of politieke werkelijkheid.

Kolos van Nerva – Zuil van
Trajanus – Marcus Aurelius

Byzantijns 600 - 800 Aansluiting op het laathellenisme. De mozaïeken
vervangen de tweedimensionale beeldhouwkunst.

Ivoorreliëfs –
Barberini-diptiek – Triptiek
van Harbaville

Karolingisch 750 – 960 Romeinse en Byzantijnse voorbeelden worden aan de
Germaanse ambachtelijkheid verbonden, waarbij men
aldus de Karolingische renaissance beleeft: religieuze
voorstellingen in edelsmeedwerk, ivoorsnijwerk en
bronsgietwerk.

Paleiskapel Aken

Ottoons 700 – 1000 Bij de Ottoonse renaissance, onder Otto de Grote, worden
aan de Karolingische bouwwijze Byzantijnse arcaden en
kapitelen toegevoegd.

Borobudur

Romaans 800 – 1200 Rondbogenstijl ontwikkeld uit de Romeinse bouwwijze. Cluny – Doornik – Maastricht
– Worms

Gotisch 1240 – 1400 Spitsbogenstijl, genoemd naar Giorgio Vasari die alle
niet-Romeinse kunst "barbaars" of "van de Goten"
noemde. Vlamgotiek: laatgotiek met overdadige
versiering.

Kathedraal van Reims –
Kathedraal van Chartres –
Claus Sluter

Renaissance 1400 – 1600 Onder impuls van het humanisme, teruggrijpen naar de
klassieke elementen van de Griekse en Romeinse kunst.

Donatello – Luca della
Robbia – Michelangelo
Buonarroti- Leonardo da
Vinci -

Maniërisme 1520 - 1590 Toevoegen in de laat-renaissance van overdreven
emotionele elementen aan de ratio van de voorafgaande
hoogrenaissance, sinds 1520. Dit leidt tot verhoogd
sensualisme.

Giambologna – Benvenuto
Cellini - Adriaen de Vries

Barok 1600 – 1775 Kunstuiting van de katholieke Contrareformatie, met
verheerlijking van het koninklijke absolutisme.
Aanbrengen van overdadige versieringen, in beelden vol
beweging, in breedsprakige gebaren, in houding
(schroefhoudingen) en drapering.

Gian Lorenzo Bernini - R. Le
Lorrain- E. Bouchardon –
Frans Duquesnoy – Artus
Quellinus - Rombout Verhulst

Classicisme 1775 - 1840 Afwijzen van Barok- en Rococo-elementen en
teruggrijpen naar "rust" en "stilte" als essentie van het
"schone".

Bertel Thorvaldsen – Antonio
Canova – J.A. Houdon

Romantiek 1825 – 1870 Rede en klaarheid (Classicisme moeten plaats maken voor
emotionele waarden (Jean-Jacques Rousseau). In
Frankrijk: hartstochtelijke heldenverering en bijna
revolutionaire vrijheidsdrang.

Fr. Rude – A.L. Barye – J.B.
Carpeaux

Sociaal Realisme 1860 – 1900 Accentueren van sociale elementen in houdingen en
gebaren.

C. Meunier – J. Lambeaux

Impressionisme 1885 – 1920 Poging momentindruk in beeld te brengen door onder
andere lijnen technisch te verdoezelen.

Auguste Rodin – A. Maillol –
Rik Wouters – Camille
Claudel

Expressionisme 1910 – 1940 Uitdrukken van individuele emotie door accentueren van
houdingen.

E. Barlach – Mari Andriessen
– O. Zadkine – Jozef Cantré –
Käthe Kollwitz

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Romeinse_Rijk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolos_van_Nerva
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuil_van_Trajanus
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuil_van_Trajanus
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcus_Aurelius
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Byzantijnse_kunst
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivoorreli%C3%ABfs
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Barberini-diptiek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Triptiek_van_Harbaville
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Triptiek_van_Harbaville
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Karolingisch
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aken_%28stad%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Otto_I_de_Grote
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Otto_de_Grote
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Borobudur
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Romaanse_kunst
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cluny_%28Frankrijk%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Doornik
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maastricht
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Worms_%28stad%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Giorgio_Vasari
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kathedraal_van_Reims
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kathedraal_van_Chartres
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Claus_Sluter
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Renaissance
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Renaissance-humanisme
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Donatello
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Luca_della_Robbia
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Luca_della_Robbia
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Michelangelo_Buonarroti
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Michelangelo_Buonarroti
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardo_da_Vinci
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardo_da_Vinci
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mani%C3%ABrisme
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoogrenaissance
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Giambologna
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Benvenuto_Cellini
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Benvenuto_Cellini
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Adriaen_de_Vries
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Barok_%28stijlperiode%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Contrareformatie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gian_Lorenzo_Bernini
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=R._Le_Lorrain
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=R._Le_Lorrain
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=E._Bouchardon
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Frans_Duquesnoy
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Artus_Quellinus
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rombout_Verhulst
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Romantiek_%28stroming%29
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Jacques_Rousseau
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Frankrijk
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Kubisme 1920 – 1940 De dingen in de natuur zijn volgens geometrische vormen
opgebouwd.

Archipenko – Raymond
Duchamp-Villon

Abstracte Kunst 1920 Vlakken en lijnen zwakken de directe figuratie af en
trachten het abstracte begrip te suggereren.

J. Lipchitz – C. Brancusi –
Jean Arp – Olivier Strebelle

Kinetische kunst 1930 Beeld of beeldgedeelten worden in beweging gehouden
door externe factoren.

A. Calder – J. Tinguely

Surrealisme 1930 Samenbrengen van elementen uit de puur realistische
figuratie tot een imaginair irreëel gegeven.

Henry Moore – A. Giacometti
– René Iché – Roel D'Haese –
Rik Poot – Reinhoud D'Haese

Popart 1960 Popular Art. De trivialiteit van de
consumptiemaatschappij wordt geaccentueerd

Andy Warhol – Niki de Saint
Phalle – David Mach

Hyperrealisme 1960 Realisme weergegeven met fotografische
nauwkeurigheid, veelal in polyester.

Jacques Verduyn - Duane
Hanson

Nouveau Réalisme 1960 Afwijzing van het conformisme bij de abstracte kunst.
Poging zich te integreren in de technologische realiteit
van de hedendaagse wereld.

César - Arman

Happening Fluxus
Performance

1960 Theatraal en grensverleggend; zich bekommerend om de
ruimte en zich bezinnend op de menselijke conditie.
'Zingende sculturen' en Sociale Plastiek.

Antony Gormley – Jan Fabre
– Anish Kapoor – Thierry de
Cordier - Gilbert en George –
Joseph Beuys - Wolf Vostell -
Nam June Paik

Assemblage-kunst 1970 Samenbrengen van hetrogene, vaak afgedankte
gebruiksvoorwerpen, of gedeelten ervan, tot nieuw
origineel beeld.

Christo - Vic Gentils –
Camiel Van Breedam –
Panamarenko – Leo Copers -
Henck van Dijck

Plasticisme 1970 Het puur plastische primeert Fernando Botero

Niet-westerse beeldhouwkunst naar geografische herkomst

Afrika
In de koninkrijken Ife en Benin werd het gieten van brons ontwikkeld. Tussen de 11e en de 15e eeuw maakten de
kunstenaars van de Ife-cultuur vooral hoofden van koningen. In het koninkrijk Benin tussen de 13e en 19e eeuw
waren het vooral bronzen beelden. Onder andere de beelden gevonden bij Tada waarbij een bijzonder beeld in
kleermakerzit gevonden is. Het beeld is nu in het Nationaal Museum in Lagos. De oudste Afrikaanse beelden dateren
uit het midden van het eerste Millennium voor Christus; de tijd van Nok-beschaving in het midden van Nigeria. Dit
waren vooral terracotta hoofden. Afrikaanse kunst is bekend door zijn vele expressieve maskers.
Musea met Afrikaanse beeldhouwkunst

• Tropenmuseum in Amsterdam
• Wereldmuseum Rotterdam in Rotterdam
• Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden
• Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Brussel

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kubisme
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India
Onder invloed van het hindoeïsme kwamen er veel beelden in de Hindoetempels in India. Beelden van goden zoals
Shiva, Vishnoe en Brahma worden nog steeds gemaakt volgens de oude tradities.
Ook het boeddhisme beïnvloedde de Indiase beeldhouwkunst. De eerste kunstenaars maakten nog geen
Boeddhabeelden. Vanaf de 1e eeuw voor Christus gebeurde dit wel. Na het begin van de Christelijke jaartelling werd
het gemeengoed om Boeddha-voorstellingen te maken. Hierbij zijn voorbeelden bekend die duidelijk een
Grieks-Hellenistische inspiratie lijken te hebben, maar ook voorbeelden waaruit een uniek-Indiase beeldentaal
spreekt. Hierbij lijkt sprake van een parallelle ontwikkeling.
Zie ook: Indiase architectuur

China
De Chinese beeldhouwkunst bestaat vooral uit kleine voorwerpen zoals schalen van brons, begrafenisbeeldjes,
aardewerk en porselein. Een bekend voorbeeld van monumentale Chinese beeldhouwkunst zijn de grote terracotta
beelden de Xi'an-krijgers van het beroemde terracottaleger van Xi'an bij de graftombe van Qin Shi Huangdi, de
eerste keizer van China.
Musea met Chinese beeldhouwkunst

• Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel

Westerse beeldhouwkunst naar periode

Oud-Griekse kunst
Een bekend voorbeeld van de Oud-Griekse beeldhouwkunst is het beeld de Venus van Milo in het Louvre in Parijs.
Ander Oud-Griekse beelden zijn:
• Nikè van Samothrake, Dame van Auxerre, De Stervende Galliër, Korè, Kouros, Laocoöngroep,

Romeinse kunst
Alhoewel er gelijkenissen zijn tussen de Romeinse beeldhouwkunst en de Griekse zijn er verschillende kenmerken.
In de klassieke Griekse kunst (voor het Hellenisme) wordt de mens vaak geïdealiseerd weergegeven, terwijl de
Romeinen meer streefden naar realisme. Net als de oude Grieken gebruikten de Romeinen zowel brons als marmer.
In de Romeinse wereld werden concrete burgers of keizers vaak afgebeeld met een hoge graad van realisme.
Mannelijke figuren komen vaker voor dan vrouwelijke, alhoewel uit de periode van de Flavische keizers ook
vrouwenportretten met een zeer geraffineerde weergave van het kapsel bewaard zijn.
Enkele beroemde sculpturen die historische figuren voorstellen:
•• Brutus de Oudere, brons, eerste kwart 3e eeuw voor Chr., Musei Capitolini, Rome.
• Augustus van Prima Porta, marmer, eerste kwart van de 1e eeuw na Chr., Musei Vaticani, Rome.
•• keizer Commodus als Hercules, marmer, rond 185 na Chr., Musei Capitolini, Rome.
In de periode van het keizerrijk wordt architectuur en sculptuur gecombineerd in triomfbogen of zuilen. De
bekendste triomfbogen zijn die van Titus, van Constantijn en van Septimus Severus op het Forum Romanum. Keizer
Trajanus richtte te Rome een 30 meter hoge zuil op, versierd met reliëfs om zijn veldtochten tegen de Daciërs te
vereeuwigen.
Soms is de Romeinse beeldhouwwerk schematisch of dient ze als decoratie. Als er goden worden afgebeeld is er
vaak een centrale god die de lengte van een mens heeft en daarbij een klein kind, Eros de god van de liefde, die deze
god trouw bijstaat.
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Gotische beeldhouwkunst
In de 14e eeuw ontstonden zuilachtige beelden bij voorgevels van kathedralen. Bekende voorbeelden zijn;
• Heiligen bij de kathedraal van Chartres bij het portaal van de westgevel,wangsculpturen,vroeg-gotiek circa

1145-1155,bij het noordelijke portaal, wangsculpturen, circa 1204-1234 zg. hoog gotiek. kenmerken
vroeg-gotisch: de sculpturen hebben de vorm van een kolom, de plooival in de kleding is romaans, de gezichten
tonen individualiteit. Kenmerken hoog-gotisch: de figuren vertonen een grotere bewegingsvrijheid, er is sprake
van een hoge individualiteit in de gezichten, de plooival van de kleding is meer realistisch.

• ‘’De Ridder van Bamberg’’, 1236 en de ‘’Stichters’’ circa 1249 bij de Kathedraal van Naumburg
• ‘’Portico de la Gloria’’, 1188 gemaakt door Mateo de Compostela in de kathedraal van Santiago de Compostela
• ‘’Maagd Maria en de heilige Elizabeth’’, 1260/circa 1252-1275 bij de kathedraal van Reims Sculpturengroep de

Visitatie, het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth aan de westfacade van de kathadraal. Hier is de klassieke
sculptuur als voorbeeld gebruikt. De contra poste-houding en de klassieke plooival is hier aanwezig.Ook wel als
gotisch classicisme aangeduid.

• ‘’Maria en kind’’, 1305 1306 van Giovanni Pisano in de kathedraal van Siena
Bekende gotische beeldhouwers zijn:
Arnolfo di Cambio | Nicola Pisano | Giovanni Pisano | Mateo de Compostela | Claus Sluter

Renaissance
We onderscheiden in de Renaissance de periode van de Vroege Renaissance (beeldhouwkunst) en de
Hoog-Renaissance (beeldhouwkunst).
Bekende beeldhouwers uit de Renaissance zijn: Michelangelo en Donatello

Beeldhouwkunst in de negentiende eeuw
Kunstenaars in de 19e eeuw begonnen te werken voor openbare instellingen en kregen opdrachten van rijke
middenstanders. Portretten en standbeelden werden populair.

Beeldhouwkunst in de twintigste eeuw
Tal van nieuwe ontwikkelingen: modernisme, popart, sociale plastiek, arte povera, land-art, plasticisme,
postmodernisme
Henry Moore | Ed Kienholz | Joseph Beuys | Jannis Kounellis | Fernando Botero | Christo

Beeldenpark
Sommige musea stellen beelden uit hun permanente collectie tentoon in een beeldenpark, bijvoorbeeld:
• Museum Boijmans Van Beuningen,
• Beeldenpark van het Kröller-Müller Museum in Nationaal Park de Hoge Veluwe,
•• Noordbrabants Museum
Een aparte plaats wordt ingenomen door internationale beeldententoonstellingen in de open ruimte, bijvoorbeeld:
• Sonsbeek, een zevenjaarlijkse manifestatie (reeds vanaf 1949 en daarmee de eerste in Europa), de laatste editie

was Sonsbeek 2008 op diverse locaties in Arnhem en in Park Sonsbeek
• Openluchtmuseum voor beeldhouwkunst Middelheim in het Nachtegalenpark bij Antwerpen
Commerciële beeldentuinen stellen wel beelden tentoon, maar altijd als verkoopexpositie.
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Gotiek

Gotisch altaarretabel door Veit Stoss in Krakau,
Polen

De gotiek is de naam voor een laatmiddeleeuwse stijl toegepast in de
periode 1140 - 1500 in de beeldende kunsten en de architectuur, die
vooral aanwezig is in kerkgebouwen.

Vernieuwende stijl

De gotiek wordt gezien als de eerste echt vernieuwende stijl sinds de
val van het Romeinse Rijk. De term gotiek werd voor het eerst
vernoemd in 1550, in het werk "Le vite de piu eccellenti Architetti"
van de bouwmeester Giorgio Vasari. Deze benoemde de stijl als "Stile
Gotico". Hij vond de spitse bogen en gewelfde plafonds "monsterlijk en barbaars". Hij gaf er de Goten de schuld
van, de Noord-Europese indringers die Rome hadden geplunderd en het klassieke verleden hadden bezoedeld. Er
waren grote regionale verschillen met een duidelijke chronologische ontwikkeling. Ondanks deze verschillen zijn er
ook gemeenschappelijke kenmerken. De belangrijkste eigenschappen van de gotiek zijn de 'drang naar verticaliteit'
en naar 'licht'. Dat licht werd binnengehaald door hoge vensters en grote roosvensters. Gebouwen werden steeds
hoger en daardoor ogenschijnlijk smaller. In de beeldhouwkunst en schilderkunst zien we langgerekte figuren zowel
in de uitbeelding van menselijke figuren als in de weergave van vegetatieve decoratie.

De gotiek won het al snel van zijn voorganger, de romaanse architectuur. Profane en religieuze gebouwen werden in
deze stijl gebouwd: talrijke belforten en kathedralen groeiden naar de hemel. Gewoonlijk werd Pro Deo gebouwd
(ter ere van God); de namen van de architecten en de bouwlieden bleven vaak onbekend. Alhoewel op te merken valt
dat - vanaf deze periode - bepaalde gebouwen niet meer anoniem gebouwd werden en dat tijdens de verdere
geschiedenis van de bouwkunst de namen van de architecten en kunstenaars wel bekend werden.

Kenmerken

Doorsnede gotische kerk

Het veelvuldig gebruik van spitsbogen en hoge glasramen evenals de
aanwezigheid van baldakijnen en roosvensters versterkten de
verticaliteit. Door de grote hoogte van de kerken en kathedralen
dienden de muren aan de buitenkant van het gebouw verstevigd te
worden met steunberen om de spatkrachten ten gevolge van de zware
gemetselde gewelven te kunnen opvangen. Vooral in de Franse en
Spaanse kerken werd de techniek van de luchtbogen gebruikt; deze
bogen vormen de verbinding tussen de steunbeer en de buitenmuur.
Het tongewelf en kruisgewelf werd vervangen door het kruisribgewelf
waarbij de ribben de dragende elementen werden.

In de 14e, 15e en 16e eeuw ging de gotiek over in de Renaissance, het eerst en min of meer abrupt in Italië, waar de
gotiek nooit echt brede ingang vond. In Noord-Europa was de overgang veel geleidelijker en zien we veel
overgangsvormen. In Nederland werd, bij de bouw van kerken, de gotische vormentaal nog tot in de 17e eeuw
gebruikt.
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Constructieprincipe van een gotische kerk door
dr. Jan Vaes

De term gotiek

Het kasteel van de Duitse Orde te Malbork (Slot
Mariënburg), Polen

Het woord 'gotiek' is afkomstig van het Germaanse volk de Goten,
hoewel de gotiek daarmee niets te maken heeft. Pas in de 16e eeuw
werd deze term door de intellectuelen gebruikt als spotnaam voor een
bouwstijl die zij totaal smakeloos en barbaars vonden. De term voor de
kunststroming die we nu gotiek noemen werd voor het eerst gebruikt
door de Italiaanse architect Giorgio Vasari. Toen hij in opdracht van de
hertog van Farnese in 1546 een overzicht maakte van alle bekende
kunstenaars sinds de oudheid, gebruikte hij in zijn (zeer invloedrijke)
boek deze naam voor alle laatmiddeleeuwse kunst waarin de hang naar
verticaliteit terug te vinden is. De (renaissance)architect Vasari vond
de stroming een primitieve Noord-Europese dwaling, die van de door
de renaissancekunstenaars zo bewonderde Romeinse vormentaal afleidde. De naam is dus als scheldwoord bedoeld:
de Goten golden in die tijd als de aanstichters van de val van het Romeinse Rijk.

Indeling gotiek
Over het algemeen hanteert men voor de gotiek de volgende indeling naar periode, maar er zijn ook andere
onderverdelingen (dit komt doordat het bouwen van een kerk lang duurt en er dus verschillende stijlen in een kerk
kunnen aanwezig zijn):
•• Vroeggotiek: ongeveer 1140-1200
• Hooggotiek of rayonnante gotiek, ook middengotiek genoemd: 1200-1300
• Internationale gotiek: 1300-1450
• Flamboyante gotiek of laatgotiek: 1300-1500
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De periode van de Internationale gotiek en de laatgotiek vallen gedeeltelijk samen. De eerste term wordt vooral voor
de schilder- en beeldhouwkunst gebruikt en de tweede voor de architectuur.
Verder kent men nog een aantal regionale varianten: Perpendicularstijl en Tudorstijl in Engeland, Mudéjarstijl in
Spanje, Manuellijnse stijl in Portugal, Zuidelijke gotiek in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, Baksteengotiek in
Noord-Duitsland en langs de Oostzeekust, Rijnlandse gotiek in het westen van Duitsland en midden en oosten van
Nederland, Scheldegotiek, Brabantse gotiek, Maasgotiek in de Zuidelijke Nederlanden en Romanogotiek in de Friese
gewesten.

Vroeggotiek

Kooromgang van de Kathedraal van Saint-Denis

De gotiek begint als bouwstijl in het jaar 1122. In de abdij van
Saint-Denis bij Parijs, zet abt Suger een grote verbouwing in gang. De
Saint-Denis is een prestigieuze kerk: sinds de 8e eeuw is het de plaats
waar de Franse koningen worden bijgezet. Waar abt Suger zijn
inspiratie voor de radicaal andere bouwwijze vandaan heeft, is niet
geheel duidelijk. Waarschijnlijk is onder invloed van de Kruistochten
de noodzakelijke kennis van de meetkunde van de Arabieren
overgenomen, zodat men nu beter kan berekenen hoe een gebouw zich
zal gedragen. Voorheen was de bouwwijze van een gebouw geheel
bepaald door de ervaring van de architect, die ongeveer wist wat hij
wel of niet kon bouwen.

De gotische kerken hebben evenals de romaanse een plattegrond in de
vorm van een Latijns kruis. Ook andere stijlelementen van de
Saint-Denis, zoals de met de gotiek geassocieerde spitsboog, waren al
bekend in de romaanse bouwkunst. De grote verandering zit
voornamelijk in het weglaten van voorheen noodzakelijk geachte
bouwelementen.

Het koor werd voorzien van een serie straalkapellen waarbij de
tussenliggende muren konden worden weggelaten door de toepassing
van kruisribgewelf, spitsboog en pilaren. Buitenwaartse krachten, die de neiging hebben de muren naar buiten te
drukken, waren in de romaanse architectuur met zijn dikke muren geen probleem, maar moesten bij deze veel
lichtere constructie wel afgevoerd worden. Hiervoor werd de luchtboog verder ontwikkeld. Alzo ontstond een sterke
constructie die een grotere verticaliteit toeliet welke in de romaanse stijl onmogelijk was. Waar in de romaanse
kerken de muren de dragende onderdelen waren, bestond een klassiek gotische kerk uit een sterk skelet van
steunberen, luchtbogen en gewelven. De ruimte die dit skelet vrijliet, kon worden opgevuld met muren met daarin
bijzonder grote vensters. Deze elementen kwamen al voor in de romaanse gebouwen maar nooit allemaal samen.

De ruime en lichte Saint-Denis maakte grote indruk op iedereen die haar bezocht en al vlug wou de snel groeiende
middenklasse in de steden van de Île-de-France en Picardië, teneinde hun ambities kracht bij te zetten, soortgelijke
kerken in hun steden . Een ware bouwwoede ontstond.
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Notre-Dame van Parijs

De laatgotische toren aan de oostzijde van de
Karelsbrug in Praag

• Het bouwplan van de aanbouw zijnde kathedraal van Sens wordt
aangepast aan dat van de Saint-Denis.

• De kathedraal van Noyon (1155-1200) is in feite een
vereenvoudigde, wat onzekere variant van de Saint-Denis. De
architecten hadden duidelijk moeite de zekerheid geboden door
dikke muren los te laten en maakten meer gebruik van steunmuren
dan van pilaren. Alhoewel het koor al geheel gotisch aandoet, wekt
de rest van de kerk nog een romaanse indruk.

• De kathedraal Notre-Dame van Parijs (1163-1200) laat wel een
duidelijke stap vooruit zien. Het grondplan is veel compacter dan
van voorgaande kerken. Hierdoor heeft de kerk van buiten nog wel
de traditionele kruisvorm, al is het grondplan in wezen rechthoekig.
Zijbeuken en dubbele kooromgang liggen in elkaars verlengde en
vormen zo een eenheid, de transepten volgen dezelfde buitenmuur
maar zijn alleen hoger dan zijbeuken en kooromgang. De torens
tussen schip en transept komen te vervallen zodat er geen
onderbreking van de zichtas is. De kerk ademt ruimte. Wel is er nog
steeds een hoge galerij boven de binnenste van de (dubbele)
zijbeuken, waardoor de ramen pas vrij hoog in de muur van de
middenbeuk beginnen. Hierdoor vindt de afvoer van zijwaartse
krachten niet alleen plaats via de indrukwekkende partij luchtbogen
die hier voor het eerst ook duidelijk als decoratief element zijn
gebruikt, maar ook via de muren. De Notre-Dame laat echter vooral
de ontwikkeling van het potentieel van de ramen zien. Lag het
roosvenster in de westgevel nog diep in de muur en is het daardoor
vrij donker, het later aangelegde en grotere roosvenster in het
zuidtransept ligt veel verder naar buiten, hetgeen een effect van
grote transparantie geeft. De westgevel met de twee torens is
harmonieus en voldoet geheel aan het adagium van abt Suger:
harmonie, geometrie, evenwicht. Door de gevelversieringen, ramen
en het enorme portaal wordt de massaliteit van het volume
afgezwakt.

Bij de bouw van de Notre-Dame wordt ook voor het eerst duidelijk welk effect de gotische bouwstijl zal hebben op
de beeldhouwkunst. In dit stadium van de gotiek wordt het beeldhouwwerk gebruikt als architectonisch element,
geheel in overeenstemming met Sugers adagium. De beeldhouwwerken lijken veel minder een eigen leven te leiden
dan voorheen. Voor beeldengroepen zal vanaf nu een grote eenheid gelden.
In de 13e eeuw had de gotische stijl zich helemaal losgemaakt van de romaanse. De klassieke gotiek heeft zich
buiten Frankrijk maar zeer beperkt verspreid. Vrijwel overal in het verspreidingsgebied van de gotiek zijn regionale
varianten ontstaan.
De Franse hoge gotiek werd uitgebreider toegepast bij de bouw van kathedralen zoals die in Reims en vond zijn
hoogtepunt in de bouw van de Kathedraal van Amiens.
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Rayonnante gotiek of hooggotiek
De periode van de hooggotiek (1200-1300) is het hoogtepunt van de gotische kunst. De hoge vensters vullen de
ganse breedte tussen de steunmuren op. De gewelven beginnen zeer hoog en overspannen grote afstanden. Tijdens
deze periode wordt de gotische bouwstijl in vrijwel alle West-Europese landen toegepast. De kruisvaarders bouwen
gotische gebouwen in het Nabije Oosten. De term "rayonnant" is afgeleid van de straalvormige traceringen in de
roosvensters.
De Sainte-Chapelle in Parijs is een bekend voorbeeld van rayonnante architectuur. De lichtwerking en transparantie
die de gotische architectuur zo kenmerkt, wordt hier tot het uiterste doorgevoerd.

Flamboyante gotiek of Laatgotiek
Flamboyante gotiek is een term die wordt gebruikt om de laatste fase van de gotiek (periode 1300 - 1500) aan te
duiden.
In figuurlijke zin betekent flamboyant fonkelend of schitterend. De flamboyante stijl is een stijl met vlamvormige
elementen in de vorm van de buitendecoraties die op vele bouwkundige onderdelen werden aangebracht
Bekend voorbeelden zijn het stadhuis in Brussel en het stadhuis in Leuven.

Gotische wandopbouw
Door de ontwikkeling van het kruisribgewelf ontstond de typische wandopbouw in een Gotisch kerkgebouw. Dit
komt neer van boven naar onder gezien met de volgende elementen: de lichtbeuk met de schitterende glasramen, het
triforium en de arcaden of de reeks bogen op de begane grond.

Gotiek in de Lage landen

Stadhuis van Gouda

De gotiek in Nederland begint aan het einde van de 12e eeuw met het
bouw van het Bergportaal van de Sint-Servaaskerk in Maastricht. In
Utrecht ontstond vanaf 1254 de Domkerk. In feite zijn dit de enige
voorbeelden van de klassieke gotiek in Nederland, al komen de beide
Dominicanenkerken in Maastricht en Zutphen, de Buurkerk in Utrecht
en het koor van de Bovenkerk in Kampen er dicht in de buurt.[citaat?]
Alle andere kerken en andere gotische bouwwerken behoren tot een
van de vele afgeleide stijlen, waarvan de belangrijkste zijn:

• Maasgotiek: deze komt vooral voor in de provincie Luik en in
Belgisch en Nederlands Limburg. De oudste bouwwerken
kenmerken zich door een niet optimale toepassing van de gotische
bouwprincipes: de gebouwen zijn relatief laag en sober uitgevoerd.
Voorbeelden zijn de Dominicanenkerk en de Minderbroederskerk,
beide in Maastricht. In Luik werd uitbundiger gebouwd. De
Sint-Pauluskathedraal, de Sint-Maartensbasiliek en de
Sint-Jacobskerk in deze stad gelden als hoogtepunten van de
Maasgotiek, evenals de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Dinant, de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Tongeren, de
Basiliek van het H. Sacrament in Meerssen en de toren van de Sint-Janskerk in Maastricht.
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Sint-Jan te 's-Hertogenbosch Brabantse gotiek

• Scheldegotiek: deze stijl kenmerkt zich door een aarzelend gebruik
van gotische vormen in een grotendeels romaanse wijze van
constructie. De stijl verspreid zich vanuit de regio rond Doornik
over het hele gebied van de Schelde. In Nederland is de
Sint-Baafskerk in Aardenburg het meest complete voorbeeld.
Andere kerken met kenmerken in deze stijl bevinden zich in
Cadzand en in Loosduinen. Ook de Ridderzaal in Den Haag
vertoont kenmerken van de Scheldegotiek.

• Brabantse gotiek: deze belangrijkste variant van de gotiek in de
Nederlanden is ontstaan in de stad Mechelen
(Sint-Romboutskathedraal) en wordt dankzij belangrijke bouwmeesters als Everaert Spoorwater en de familie
Keldermans verspreid naar de andere grote steden van het hertogdom Brabant, maar ook daarbuiten.

• Demergotiek, een variant van de Brabantse gotiek.
• Kempense gotiek: dit is de plattelandsvariant van de Brabantse gotiek en komt vooral voor in de Kempen. De

kerken zijn eenvoudig van opzet en gebouwd van baksteen. De toren is vaak het pronkstuk en wordt veelal
gekenmerkt door de toepassing van romaanse details en zware overhoekse steunberen. Van dit type dorpskerk
resteren in Nederland nog slechts weinig exemplaren, waarvan die in Helvoirt en Middelbeers de zuiverste zijn. In
belangrijke dorpen werden torens in een meer verfijnde variant gebouwd, rijkelijk versierd met diepe nissen en
vaak met banden van natuursteen (speklagen). De belangrijkste voorbeelden zijn de torens van Oirschot en
Hilvarenbeek. De toren in het Zuid-Hollandse Asperen is een kopie van die in Hilvarenbeek.

• Utrechtse en Stichtse gotiek: een groep torens, alle afgeleid van de Utrechtse Domtoren. De twee benamingen
staan voor de twee vormen torens. Utrechtse gotiek zou staan voor torens met een achtzijdige lantaarn, terwijl bij
de Stichtse gotiek alle delen een vierkante plattegrond hebben. Belangrijke torens van het eerste type zijn de Onze
Lieve Vrouwetoren in Amersfoort en de Cuneratoren in Rhenen. Het tweede type is meer verbreid en staat onder
meer in Kamerik, Utrecht (Jacobikerk), Houten en Amerongen. Een gemeenschappelijk kenmerk van alle torens
is de toepassing van series van drie hoge nissen op de vierkante verdiepingen van een toren. Kerken bij deze
torens behoren vaak tot de Nederrijnse stijl.

• Nederrijnse gotiek: deze stijl komt voornamelijk voor in het midden en oosten van het land en komt
oorspronkelijk uit het Rijnland. De Sint-Victor Dom in Xanten is het eerste voorbeeld van deze stijl. Het gaat hier
vaak om grote kerken, die rijkelijk zijn versierd. De torens hebben vaak een 'zacht' silhouet door de details.
Belangrijke voorbeelden zijn de Sint-Eusebiuskerk in Arnhem, de Sint-Maarten in Zaltbommel en de
Sint-Walburgis in Zutphen.

In de tweede helft van de 16e eeuw raakte de gotiek in Nederland uit de gratie door de opkomst van de Renaissance
en de toenemende religieuze spanningen. Toch zijn er nog tot ver in de 17e eeuw gotische kerken gebouwd, hoewel
vooral in een sterk vereenvoudigde stijl. De laatste kerk die in Nederland in puur gotische stijl werd gebouwd is de
hervormde kerk van het Groningse Harkstede uit 1692.
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Romanogotiek
De term romanogotiek wordt gebruikt voor gebouwen uit de 13e en 14e eeuw, toen de romaanse bouwwijze
geleidelijk werd vervangen door de gotische stijl. Romanogotiek is in feite een nog grotendeels romaanse bouwstijl
waarbij gotische vormen werden toegepast en komt vooral voor bij kerken.

Neogotiek
Neogotiek is een bouwstijl uit de negentiende eeuw. Architecten grepen daarbij in eerste instantie terug op de
vormentaal van de gotiek en later ook op de constructieve principes. Deze stijl werd veel toegepast bij de nieuwbouw
van kerken en stadhuizen en bij de renovatie van kastelen.

Externe links
• GOTHICmed, A Virtual Museum of Mediterranean Gothic Architecture [1]

• Vroeggotiek op Kunstbus [2]

Meer mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina Gotiek [3] op Wikimedia Commons.

Referenties
[1] http:/ / www. gothicmed. com
[2] http:/ / www. kunstbus. nl/ architectuur/ vroeggotiek. html
[3] http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Gothic_architecture?uselang=nl

Restauratie (kunst)

Ouderdoms-craquelé op een portret,
van Eyck

Restauratie is het geheel van handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk
verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een van
tevoren gedefinieerde toestand (definitie ICOM-CC). In de oorspronkelijke
staat herstellen is een onjuiste term, immers een beschadigd voorwerp dat
gerestaureerd is, blijft een gerestaureerd beschadigd voorwerp. Restaureren
doet men al sinds mensenheugenis.

Soorten restauraties

Aanvankelijk had de term vooral betrekking op het in oude staat terugbrengen van historische gebouwen en
bouwwerken (monumenten). Tegenwoordig wordt de term ook gebruikt bij het in de originele staat terugbrengen van
industrieel erfgoed zoals bijvoorbeeld: auto's, (stoom) locomotieven en andere machines.

Voor kunstvoorwerpen is het vakgebied vooral in ontwikkeling sinds de tweede helft van de twintigste eeuw, met
uitzondering van schilderijenrestauratie, die al langer een aparte discipline is. In weerwil van het politieke streven
naar deregulering van de arbeidsmarkt zet de vereniging Restauratoren Nederland zich in voor erkenning en
bescherming van de
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Zwaar vervuild doek, met een deuk in de
zijde van Christus

gerestaureerde Neogotische balustrade,
Antwerpen Kathedraal

beroepsgroep. Aangesloten restauratorleden voldoen aan een aantal eisen op
het gebied van opleiding en ervaring en onderschrijven de ethische code voor
restauratoren. Restauratoren Nederland kent daarnaast ook geassocieerde
leden die geen restaurator zijn of niet voldoen aan de gestelde eisen voor het
restaurator lidmaatschap. Het Restauratoren Register is een organisatie die
restauratoren, die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, opneemt in een
register. De kleinere vakvereniging ARA (Art Restorers Association) zet zich
in voor restauratoren in Nederland en richt zich op het ambachtelijke van het
vak en minder op het laboratoriumtechnische. Overeenkomstig kennen we,
waar het gebouwen betreft, het vakgebied van de restauratiearchitect. In
Nederland is daarvoor geen opleiding, al kent de faculteit Bouwkunde van de
Technische Universiteit Delft wel een afdeling (Restoration, Modification,
Intervention and Transformation, kortweg RMIT) die zich met het omgaan
met bestaande gebouwen en ruimtelijke structuren bezighoudt. Ook hebben
Nederlandse restauratiearchitecten zich verenigd in de Vereniging van
Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en houden zij er een
gemeenschappeliijke erkenningsregeling op na.

In België is, net als in veel andere Europese landen, wel voorzien in een
opleiding (Master na master), die wordt verzorgd door de Katholieke
Universiteit Leuven.

Het instandhouden (conserveren) is het belangrijkste doel van de restaurator.
Met de term conservator wordt echter een stafmedewerker van een museale
instelling of een archief aangeduid. Daarom spreekt men in het Nederlandse
taalgebied doorgaans over een conservator-restaurator of kortweg over een
restaurator.
Een restauratiearchitect houdt zich maar in beperkte mate met restauratie
bezig. Naast de instandhouding van het monument stelt hij zich ten doel om,
mede op grond van onafhankelijk bouwhistorisch onderzoek, aanpassingen te
ontwerpen die nodig zijn om een monument geschikt te maken voor nieuw of
aangepast gebruik.

Algemeen
Een (kunst)object is niet gemaakt voor de eeuwigheid. Ook kunstobjecten worden door de tand des tijds aangetast.
Sommige problemen zijn van recente datum, zo zorgt smog voor een bijtend zuur dat zandsteen aanvreet, een bekend
slachtoffer is de Akropolis. Een restaurator heeft dan ook de taak het patrimonium te bewaren en te conserveren voor
de volgende generaties.
Een restauratie is meestal een ingrijpend gebeurtenis in het bestaan van een object. De restaurator kan men 
beschouwen als de dokter van de kunstvoorwerpen. Eerst vindt er een onderzoek plaats, dan een diagnose, gevolgd 
door een eventuele ingreep of behandeling. Er zijn internationale conventies die stellen dat een restauratie altijd 
omkeerbaar moet zijn, zodat een slechte of onverantwoorde ingreep ongedaan kan worden gemaakt. Restauraties zijn 
meestal heel duur vanwege het speciale materiaal en de technieken die worden gebruikt. Als een restauratie goed is 
uitgevoerd, is het soms mogelijk dat het kunstwerk compleet van uiterlijk is veranderd, doordat latere toevoegingen 
weggehaald worden (bijvoorbeeld het verwijderen van neogotische polychromie op een barokbeeld). Soms geeft het
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kunstwerk in de loop van het onderzoek geheimen prijs die eeuwen verborgen waren.

De opleiding van een restaurator
Er zijn diverse mogelijkheden om restaurator te worden.
• Aan de Hogeschool Antwerpen bestaat op de campus "Koninklijke academie voor schone kunsten" de opleiding

Bachelor en Master in de "Conservatie en Restauratie". Behalve aan algemeen vormende vakken als
(kunst-)geschiedenis, stijlleer en materiaalkennis, wordt veel tijd besteed aan stage en praktijk. Vanwege de hoge
eisen moeten studenten een deelgebied kiezen, zoals beeldhouwwerk (nog onderverdeeld in hout, brons,
steen/marmer), schilderkunst (nog onderverdeeld in fresco's, olieverf, aquarel), textielkunst, film en foto, grafisch
werk en boekdrukkunst en dergelijke.

• Een gelijkaardige opleiding bestaat in Ter Kameren.
• Zie ook: Restauratiebeeldhouwer
• Voor restauratie van oude muziekinstrumenten kan men een opleiding muziekinstrumentenbouw volgen in Boom.
•• Sommige restauratoren leiden hun opvolgers op in hun eigen atelier.
•• De opleiding restauratoren van het voormalige Instituut Collectie Nederland, tegenwoordig onderdeel van de

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), verzorgde tot 2001 de opleiding tot restaurator in de disciplines
metaalrestauratie, glas- en keramiekrestauratie, papier- en boekrestauratie, houtrestauratie en textielrestauratie.
Deze opleiding viel buiten de gangbare kwalificaties die normaliter aan opleidingen worden gegeven waardoor
afgestudeerden zich meestal rijksgediplomeerd restaurator noemen. Door bezuinigingen bij het ministerie van
OCenW werd de opleiding in 2001 opgeheven, de meeste docenten zijn daarna les gaan geven aan de opleiding
Conservering en restauratie van de UvA.

• In Amsterdam wordt door de UvA de opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed
(Restauratiekunde) verzorgd. De volledige opleiding tot restaurator bestaat uit drie delen:
1.1. een bachelordiploma geesteswetenschappen of natuurwetenschappen, met als verplicht onderdeel de eenjarige

minor conservering en restauratie;
2.2. de tweejarige master Conservering en restauratie van cultureel erfgoed met een aanzienlijk deel

praktijkscholing;
3.3. een tweejarig postinitieel traject waarin de restaurator in opleiding zijn specialisatie (schilderkunst, moderne

en hedendaagse kunst, historische binnenruimtes, metaal, glas en keramiek, papier, hout en meubelen, textiel)
in een restauratieatelier op een zodanig professioneel niveau brengt, dat hij voldoet aan de internationale
criteria voor restaurator.

Studenten die deze zevenjarige opleiding hebben voltooid zijn nationaal en internationaal gekwalificeerd als
restaurator in een van de bovengenoemde specialisaties. De masteropleiding op zichzelf geeft deze kwalificatie niet.
• Ook in Amsterdam staat het Hout- en Meubileringscollege, beter bekend als de "meubelvakschool", vanaf circa

1920 gevestigd in de Jordaan, maar in 2001 verhuisd naar Sloterdijk. Vanwege een aparte status kon de school
haar onafhankelijkheid behouden toen andere MBO's medio jaren '90 opgingen in regionale ROC's.
Meubelrestauratie is op deze ambachtsschool een van de tweejarige specialisaties.

•• Nimeto Utrecht heeft ook een richting Resauratie/decoratie. Dit is een vierjarige opleiding van de richting IDE
(Interieur, Decoratie en Exterieur) op mbo-niveau.
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De verschillende vakgebieden

Restauratie van gebouwen en monumenten
Restauratie van gebouwen had vroeger ten doel om ze (stijlzuiver) te herstellen in de oorspronkelijke staat. Die
aanpak is achterhaald. De veranderingen die een gebouw in zijn geschiedenis heeft ondergaan zijn immers ook van
waarde. Tegelijk moet een monument geschikt zijn en blijven voor hedendaags en toekomstig functioneren. Hoewel
'het grote publiek' bij een restauratie vaak nog denkt aan 'herstel in oude glorie', is een dergelijke aanpak eerder
negentiende-eeuws dan modern te noemen. Met een restauratie wordt tegenwoordig algemeen geduid op een aanpak
waarbij respect voor de geschiedenis van een gebouw wordt gepaard met het geschikt maken voor modern gebruik.
De restauratiearchitect geschakelt daarbij verschillende disciplines van allerhande restauratoren en ambachtslieden
in.

Renovatie

Renovatie is het herstellen, ruimtelijk herindelen of het voorzien van hedendaags comfort van een bouwwerk
(letterlijk het weer nieuw maken). De restauratie van een monument omvat vaak werkzaamheden die als renovatie
gekenschetst kunnen worden. Van renovatie is bijvoorbeeld sprake als er een nieuwe badkamer of keuken in een
monument wordt aangebracht. Of dat gepast is hangt uiteraard nauw samen met de cultuurhistorische waarde van
wat ervoor plaats heeft moeten maken.

Sanering

Het saneren van een wijk kan betekenen dat de hele wijk onderhanden genomen wordt. Een aantal gebouwen wordt
gesloopt en vervangen door nieuwbouw, andere worden gerestaureerd en gemoderniseerd zodat ze weer voldoen aan
de eisen van de tijd.
Saneren kan ook gebeuren met waardevolle historische huizen, bijvoorbeeld de talrijke godshuizen uit de vijftiende
eeuw in Brugge. Er wordt dan het nodige gedaan aan het wooncomfort van de bewoners, zodat de huizen ook voor
de moderne mens bewoonbaar blijven. Het interieur verandert volledig maar de gevel en de muren worden
geconserveerd en verstevigd. Uiteraard gaat het hier om beschermd patrimonium dat volledig onder de bevoegdheid
van monumentenzorg valt.

Bekende restauraties
• Het Lam Gods, na de "stoutmoedige diefte"
•• Sint-Janskathedraal ('s-Hertogenbosch)
•• Koninklijk Paleis Amsterdam
•• Borobudur
•• Prambanan
•• Atomium
•• Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Antwerpen)
• Frauenkirche (Dresden), reconstructie
•• Bourlaschouwburg
•• Klokke Roeland
•• Louvre
•• Dom-Bedos-orgel te Bordeaux
• Gevel van de Sint-Pietersbasiliek in Rome
• Sixtijnse Kapel, Vaticaanstad
• David, reinigen van marmeren sculptuur van Michelangelo
• Spiegelzaal in het kasteel van Versailles
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•• Koninklijke Serres van Laken¨
•• Verschillende koetsen aan het koninklijk staldepartement

Concreet voorbeeld

Sixtijnse kapel, detail voor de
restauratie

Sixtijnse kapel, detail
na de restauratie

Sixtijnse kapel, detail
voor de restauratie

Sixtijnse kapel,
detail na de
restauratie

Hierboven is een detail uit het plafond van de Sixtijnse Kapel te zien. Links merkt men duidelijk een grote barst op
het vervuilde oppervlak van het fresco. Er was dringend een goede reiniging nodig en een onderzoek naar de
kwaliteit van de drager, in dit geval de muur dus. Eeuwenlang is het werk blootgesteld aan verschillende
temperaturen en is er vervuiling geweest door wierook, rook van kaarsen en rook van het kacheltje tijdens
conclaven: dit resulteerde in een zwaar vervuild werk. Bovendien moesten alle vorige ingrepen worden verwijderd.
Na restauratie (rechts) is het coloriet hersteld en de lacune geïntegreerd (de barst is dus weggewerkt). Er werd ook
een speciale verlichting voorzien. Waarschijnlijk zijn dit de kleuren zoals Michelangelo ze schilderde.

Externe links
• Restauratoren Register [1]

• ARA Nederland [2]

• Afdeling RMIT, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft [3]

• Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie [4]

• Vereniging Restauratoren Nederland [5]

• C/R Forum, Vlaamse beroepsvereniging van conservators-restaurators [6]

• Restauratieloket, non-profit organisatie met als hoofdzakelijk doel een betere interactie tussen
restauratoren/restauratievakmannen onderling en de erfgoedsector of de verzamelaar [7]

Zie de categorie Restoration [8] van Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.

Referenties
[1] http:/ / www. restaurator. nl
[2] http:/ / www. art-restorers-ass. nl
[3] http:/ / www. rmit. tudelft. nl
[4] http:/ / www. vawr. nl
[5] http:/ / www. conserveer. nl
[6] http:/ / www. crforum. be
[7] http:/ / www. restauratieloket. be
[8] http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Category:Restoration?uselang=nl#mw-subcategories

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AMichelangelo_Buonarroti_018.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AThe_Creation_of_the_Sun_and_the_Moon%2C_Michelangelo_%281508-1512%29.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ACreation_of_Adam.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AAdam_na_restauratie.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sixtijnse_Kapel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fresco_%28schilderterm%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wierook
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Conclaaf
http://www.restaurator.nl
http://www.art-restorers-ass.nl
http://www.rmit.tudelft.nl
http://www.vawr.nl
http://www.conserveer.nl
http://www.crforum.be
http://www.restauratieloket.be
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Commons-logo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Restoration?uselang=nl#mw-subcategories
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons
http://www.restaurator.nl
http://www.art-restorers-ass.nl
http://www.rmit.tudelft.nl
http://www.vawr.nl
http://www.conserveer.nl
http://www.crforum.be
http://www.restauratieloket.be
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Restoration?uselang=nl#mw-subcategories


Parement 18

Parement

Karakteristiek oppervlak van met de vlecht bewerkte kalkstenen
parementblokken

Parement is een benaming die wordt gegeven aan
(meestal natuurstenen) gevelbekleding. Het betreft
vaak vlakke blokken natuursteen die alleen aan de
zichtzijde afgewerkt zijn, (gepareerd) meestal alleen
met een grove scharreerslag, maar gebijld of
gegrendeld werk komt ook voor.

Historie

De term parement is afkomstig van het Latijnse
woord parare, hetgeen opsieren, gereedmaken
betekent.[1]

Parementblokken zijn gewoonlijk aangebracht als
bekleding van een bakstenen muur. Vanouds werden
deze blokken op maat gehakt met de vlecht, wat een karakteristiek beeld van brede parallelle slagen opleverde. Een
enkele keer werden de blokken met de grendel behouwen. Deze blokken gingen gewoonlijk op stukloon, en vaak
zijn er nog steenhouwersmerken in terug te vinden; een enkele keer zelfs aan de zichtzijde.

Tegenwoordig worden parementblokken niet meer op maat gehouwen maar gezaagd. Wel worden ze daarna nog
vaak afgewerkt met een scharreerslag.

Galerij

Verweerde kalkstenen
parementblokken

Verweerde zandstenen
parementblokken

Tufstenen parementblokken in
het interieur van het Kasteel van

Chambord

Voorgezaagde blokken
kalksteen

Referenties
[1][1] Haslinghuis, E.J. en Janse, H. (2005) Bouwkundige termen. Leiden: Primavera Pers. ISBN 90 5997 033 0.
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Steenhouwersmerk

Steenhouwersmerk aan de kathedraal van Freiburg

Steenhouwersmerken in Yorkshire

Een steenhouwersmerk is een merkteken dat de
steenhouwer aanbracht op zijn werkstuk na
voltooiing. Het werd gebruikt om de productie bij te
houden (veel werk gebeurde op stukloon) en voor de
kwaliteitscontrole. Van veel oude
steenhouwersmerken bestaat documentatie.

Meestal werden steenhouwers die voor een groot
project werkten per werkstuk betaald. Om deze
werkstukken te identificeren merkte iedere
steenhouwer zijn stuk met zijn eigen teken. Veel
parementblokken werden door de steenhouwer met
dezelfde vlakke beitel gesigneerd als waarmee hij het
blok had gehouwen, vandaar dat veel
steenhouwersmerken uit eenvoudige rechte lijnen
zijn opgebouwd. Aan deze steenhouwersmerken is de
historie van een gebouw vaak goed af te lezen, daar
er over veel steenhouwersmerken documentatie
bestaat. De merken waren ook een middel om de
kwaliteitscontrole te vergemakkelijken.[1]

In de Middeleeuwen was er veel vraag naar goede
steenhouwers en ontstonden er binnen het
steenhouwersgilde drie rangen: de leerling, de gezel
en de meester. De leerling werkte voor de meester als
betaling voor zijn opleiding, de gezel werd betaald en
had gevorderde vaardigheden. De
meester-steenhouwers tenslotte waren de mensen die
het vak volledig machtig waren. Niet alleen konden
zij alle werken uitvoeren, maar zij beheersten ook
diverse aspecten van vormgeving en ontwerpen.
Tijdens de Renaissance liet het steenhouwersgilde
ook leden toe die geen steenhouwer waren, waardoor
het uiteindelijk evolueerde tot het genootschap van
de Vrijmetselaars.Wikipedia:Bronvermelding

Het steenhouwersmerk werd door de gilden
geregistreerd, om bij te houden welke steenhouwers
bij het gilde ingeschreven stonden en derhalve vergunning hadden om in de desbetreffende plaats te werken.

Zie de categorie Stonecutter marks [2] van Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.

Bronnen, noten en/of referenties

[1][1] Haslinghuis-Janse Bouwkundige termen, p438
[2] http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Category:Stonecutter_marks?uselang=nl#mw-subcategories
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Beroepen in steen

Beeldhouwer

Beeldhouwen in steen

Plastiek: beeldhouwen in klei

Een beeldhouwer is een beoefenaar van de beeldhouwkunst.
Beeldhouwen onderscheidt zich van de andere kunsten door het feit dat
de kunstenaar ruimtelijke, driedimensionale werken maakt.
Beeldhouwkunst is tegenwoordig een ruim begrip waarbij men ook kan
denken aan bijvoorbeeld ruimtelijke installaties, environments en land
art.

Sculptuur, plastiek en assemblage

Volgens de meest letterlijke betekenis van het woord bewerkt een
beeldhouwer met hamer en beitel steen of hout om er een beeld van te
maken. Een uit harde materialen door wegnemen (hakken of houwen)
gemaakt beeld noemt men een sculptuur. Een door toevoeging van
zachte materialen gemaakt beeld kan men een plastiek noemen. Het
samenvoegen van bestaande materialen noemt men assemblage.

Natuursteen, beton, hout, kunststoffen, klei, was, gips en allerlei
gevonden of in bouwmarkten gekochte materialen kunnen grondstof
voor de beeldhouwer zijn.

Beeldend kunstenaars

Vele beeldhouwers beoefenden ook andere kunsten zoals tekenen en
schilderen en deze kan men aanduiden met de bredere noemer
beeldend kunstenaar. De echte beeldhouwers vindt men evenwel in de
categorie:beeldhouwkunst, waar de nadruk ligt op kunstenaars die in
de eerste plaats ruimtelijk vormgeven.

Typische beeldhouwers
Twintigste Eeuw
•• Joseph Beuys
•• Brancusi
•• Tony Cragg
•• Lehmbruck
•• Henry Moore
•• Jean Tinguely
•• Nam June Paik
•• Niki de Saint Phalle
•• Wolf Vostell
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vroeger
•• Rodin
•• Michelangelo

Tony Cragg Henry Moore Wilhelm Lehmbruck Auguste Rodin

Steenbeeldhouwer

Steenbeeldhouwer aan het werk in het Park der kunsten in Moskou

Een steenbeeldhouwer is een
beeldhouwer die voornamelijk werkt
met natuursteen. Hij of zij werkt door
materiaal te verwijderen en 'houwt'
daarmee een sculptuur (de
subtractieve methode) in tegenstelling
tot de beeldhouwer die een plastiek
maakt en met materiaal opbouwt (de
additieve of opbouwende methode).

Steenbeeldhouwer en
uitvoerend beeldhouwer

Er kan onderscheid gemaakt worden
tussen de steenbeeldhouwer in het
algemeen en de uitvoerend
beeldhouwer. De laatste vervaardigt
met name beeldhouwwerken in steen
volgens het ontwerp van andere
kunstenaars. De vaardigheden en
werkzaamheden van een uitvoerend
beeldhouwer komen sterk overeen met
die van een restauratiebeeldhouwer,
daarom worden deze twee terreinen
vaak door uitvoerend beeldhouwers
gecombineerd. Ten onrechte wordt een steenbeeldhouwer weleens steenhouwer genoemd; dit is echter een ander
beroep.

Dit artikel behandelt het werk van kunstenaars die hun eigen ontwerpen in steen uitwerken.
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Steenbeeldhouwwerk

De Franse beeldhouwer Gilles
Perez hakt een kop in steen

Reliëf: "Westenwind", door
Henry Moore, aan een gevel

in Londen

Toegepast beeldhouwwerk:
Een atlant en een kariatide in

Boekarest, Roemenië

Toegepast
beeldhouwwerk:

Waterspuwers aan de
kathedraal van Amiens

Beeldhouwwerken in steen zijn in het verleden in een aantal hoofdvormen gemaakt, naar gelang de toepassing ervan
en de bedoeling van de kunstenaar of de opdrachtgever. De voordelen van het werken in steen boven een materiaal
als bijvoorbeeld brons zijn onder andere dat het werken in steen veel directer is; bij bronsgieten wordt het
eindresultaat pas na meerdere tussenstappen bereikt, terwijl de steenbeeldhouwer dit voortdurend zelf in handen
heeft. Ook biedt het materiaal een enorm scala aan steensoorten en daarmee oppervlakken en kleurstellingen,
hetgeen kan bijdragen aan de beoogde expressie. Ook is het mogelijk om kunstwerken tot zeer grote formaten te
realiseren in steen, wat in andere materialen moeilijker te bereiken is. Tenslotte is veel in steen gewerkt omdat het
evenals brons duurzaam is, en gedurende lange tijd was het veel minder kostbaar dan brons, een argument dat in de
twintigste eeuw pas minder is gaan tellen, met gedaalde materiaalprijzen en hogere arbeidskosten.
Nadelen van steen zijn onder andere dat het in het algemeen zeer zwaar materiaal is, de bewerking ervan
arbeidsintensief is en dat zeer ranke delen erg kwetsbaar en soms zelfs technisch niet uitvoerbaar zijn in dit
materiaal.

Reliëf
 Zie Reliëf (beeldhouwkunst) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een reliëf is een driedimensionale beeldhouwkundige afbeelding die niet helemaal vrijstaand is. Een reliëf heeft een
driedimensionale voorkant en meestal een platte achterkant.
Het voordeel van het reliëf boven driedimensionaal werk is dat ook beeldinhoud die wel in tweedimensionale
afbeeldingen zoals tekeningen of schilderijen kan worden weergegeven, maar niet of zeer moeilijk in ruimtelijk werk
(denk bijvoorbeeld aan wolken, bomen, achtergronden, vergezichten), wel in een reliëf kan worden afgebeeld. Het
reliëf is daarmee een overgangsgebied tussen tekening en beeldhouwwerk, wat het mogelijk maakt om met een reliëf
thema's verhalend weer te geven. Om deze reden is het reliëf dan ook door alle eeuwen heen, van het Oude Egypte
tot in de huidige tijd, onder andere gebruikt om verslag te doen van belangwekkende gebeurtenissen en ter
verduidelijking van religieuze motieven. Een goed voorbeeld hiervan is wel de Zuil van Trajanus.

Toegepast beeldhouwwerk
Een overgangsgebied tussen reliëf en vrijstaand beeldhouwwerk is de toegepaste beeldhouwkunst. Vaak maken
sculpturale elementen onderdeel uit van een gebouw, brug of ander bouwwerk. Meestal is hier de inhoudelijke kant
van de voorstelling minder van belang dan de ornamentele kant. Vaak had dergelijk beeldhouwwerk ook een
praktische functie, bijvoorbeeld het ondersteunen van bovenliggende delen, het afvoeren van water of de omlijsting
van een deur of raam. Te denken valt hier aan onder andere kariatiden, waterspuwers, festoenen, consoles, kapitelen,
hogels en dergelijke.
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Vrijstaande beelden
Een derde categorie van beeldhouwwerken in steen zijn de vrijstaande beelden, waarin het kunstwerk minder ten
dienste staat van de omgeving. Over het algemeen is het beeldhouwwerk van alle zijden te bezichtigen.

Technieken
Beeldhouwers hebben verschillende manieren tot hun beschikking om steen te vormgeven: in taille directe, door
middel van punteren of door middel van andere bewerkingstechnieken.

En taille directe
 Zie Taille directe voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bij taille directe houwt de beeldhouwer rechtstreeks in de steen, soms met een ruwe schets op papier of in
bijvoorbeeld klei, maar zonder veel te meten, waarbij het beeldhouwwerk gaandeweg ontstaat. Het voordeel van
deze methode is de spontaniteit ervan, die de expressie ten goede kan komen; het nadeel is de grotere kans op
onherstelbare fouten.

Werken vanaf een model
Om beter in de hand te houden hoe het eindresultaat er uit gaat zien, en om problemen bij de uitvoering te
voorkomen, zijn beeldhouwers ertoe overgegaan eerst een gedetailleerd model te gaan boetseren, om dit vervolgens
op dezelfde schaal of vergroot uit te voeren in steen. Vooral in de 19e eeuw werd volgens een heel strak stramien
gewerkt: er werd een model geboetseerd in was of klei, waarvan vervolgens een gipsafgietsel werd gemaakt, dat
uiteindelijk met behulp van passers of een punteerapparaat minutieus werd overgebracht in steen. Voordelen van
deze werkwijze zijn dat het eindresultaat zeer goed is te beheersen en dat de kans op onherstelbare fouten drastisch
wordt verkleind. Ook is het bij ingewikkeld beeldhouwwerk veel sneller, omdat het zoeken naar de juiste vorm
tijdens het boetseren gebeurt en niet tijdens het hakken zelf, zodat veranderingen eenvoudig zijn aan te brengen. Ook
kan veel van het werk of al het werk bij deze methode door een derde worden uitgevoerd, de zogenaamde uitvoerend
beeldhouwer. Het nadeel is dat het een veel grotere zelfdiscipline van de maker vereist. Ook kan het soms beperkend
werken op de expressie.

Kloven, branden, zagen
Andere methoden om met steen te werken zijn bijvoorbeeld ruwe bewerkingen zoals kloven, om vervolgens stukken
steen te assembleren (zie bijvoorbeeld de kunst van Ulrich Rückriem), het stapelen van al dan niet bewerkte
steenblokken, bewerken met een acetyleenbrander, waardoor stukken steen van het grote blok afspatten, of zagen,
bijvoorbeeld met een steenkettingzaag, steencirkelzaag of draadzaag. Ook kan de beeldhouwer werken met ruwe,
onbewerkte steenblokken en deze tot beeldhouwwerk maken door plaatsing, stapelen of combineren.
De steenmassa en vorm van de steen of stenen zelf geven bij deze werkwijze de kunstuiting gestalte, anders dan
wanneer er een bepaalde voorstelling in of uit de steen is gehouwen.
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Materialen
In vrijwel elke steensoort is in de loop der jaren gewerkt om beeldhouwwerk te maken, maar enkele steensoorten zijn
bij uitstek geschikt om in te beeldhouwen.

Stollingsgesteenten
Graniet is een van de hardste steensoorten, die met veel geduld bewerkt kan worden. Zo is bijvoorbeeld in het
Vigelandpark in Oslo door de beeldhouwer Gustav Vigeland met zijn medewerkers een groot aantal beelden in
graniet gehouwen, en zijn veel beelden van Egyptische farao's in graniet uitgevoerd. Steensoorten als basalt,
basaltlava en trachiet zijn minder vaak gebruikt.

Afzettingsgesteenten
De door beeldhouwers meest gebruikte afzettingsgesteenten zijn ruwweg te verdelen in de tuffen, zoals de Römer
tufsteen en de Ettringer tufsteen, de kalkstenen en de zandstenen.
Van de zandstenen zijn vooral de Duitse Bentheimer zandsteen en de Obernkirchener zandsteen veel toegepast.
Uit België kwamen de donkere kalkstenen: blauwe hardsteen, Namense steen of Pierre de Vinalmont, het Belgisch
zwart "marmer", en Rouge royal.
Uit Frankrijk kwamen vele soorten kalksteen, bijvoorbeeld Euville, Vaurion en Anstrude, uit Duitsland onder andere
de Baumberger kalksteen en uit Zuid-Engeland Portlandsteen. Hardsteen werd en wordt veel toegepast voor reliëfs,
grafmonumenten en toegepast beeldhouwwerk, en minder vaak voor vrijstaand beeldhouwwerk, maar vooral de
Franse kalkstenen zijn om hun lichte kleur en het feit dat ze makkelijk te bewerken zijn, het meest gebruikt.

Metamorfe gesteenten
Onder de metamorfe gesteenten vallen onder andere jade, marmer en albast. Marmers zijn voor beeldhouwers wel de
meest geliefde steen, omdat deze steen goed te polijsten is, een prachtige lichtval heeft en goed te bewerken is,
hoewel het vrij hard is. Ook bevat marmer geen zand, waardoor het ook goed met een rasp te bewerken is. Het
bekendste marmer is wel Carraramarmer, maar ook marmer uit andere landen is veel toegepast. Voor
beeldhouwwerk dat voor binnen bedoeld is, is wel gewerkt in albast, zoals bijvoorbeeld in het oude Egypte. [1]

Historische ontwikkeling van het beeldhouwen in steen in het westen

Prehistorie: een bizon uit ivoor Egypte:
Nefertiti door

de
beeldhouwer

Tutmoses

Een
Romeinse

kopie:
Apoxyomenos

naar
Lysippos

Renaissance:
Michelangelo's

Mozes in de San
Pietro in

Vincoli, Rome
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Het oude Egypte
Van oud-Egyptische beeldhouwers zijn niet veel namen bekend, maar wel is bijvoorbeeld in 1912 in de verlaten stad
Amarna de werkplaats van de beeldhouwer Tutmoses opgegraven, waar onder andere de beroemde buste van
koningin Nefertiti gevonden is. Voor het vervaardigen van beeldhouwwerk is in Egypte duizenden jaren een strakke
volgorde aangehouden:
•• Een haaks gehouwen blok steen werd met getekende lijnen onderverdeeld in vierkanten.
•• Op de vlakken werd met behulp van deze rasterverdeling een figuur getekend, die vervolgens eerst eenzijdig, als

in een reliëf, werd uitgehouwen, en later driedimensionaal werd gehakt. Tijdens de eerste dynastieën werden nog
alleen stenen en koperen gereedschappen gebruikt, in de Ptolemeïsche tijd werden ook ijzeren gereedschappen
gebruikt.

• In de tijd van de stenen gereedschappen werden de beelden geduldig uit de soms zeer harde steen gehamerd door
de oppervlakte te vergruizelen met klopstenen van bijvoorbeeld doleriet, en als eindafwerking werden de beelden
gladgeschuurd, wat de afwezigheid van minieme details in vroege beelden uit graniet verklaart.

Een sterke stijlbreuk ontstond in de Amarna-periode, waarin beeldhouwers veel vrijer gingen werken en uiteindelijk
ook een nieuwe, langgerekte "maniëristische" stijl ontwikkelden, die overigens bij de machtsovername na de dood
van Farao Achnaton vrij snel weer verlaten werd voor de traditionele stijl.
Een ander terrein voor de steenbeeldhouwers in Egypte waren de reliëfs op de wanden van gebouwen en graven.

Het oude Griekenland
 Zie ook de categorie "Oud-Grieks beeldhouwer"

Laocoöngroep door Agesandros
en zijn zonen, Vaticaanse musea,

Vaticaanstad

Afrodite door
Praxiteles

Afrodite door
Polykleitos

Greco-boeddhistische
stijl: Een

Boeddhabeeld uit
Gandhara

Het beeldhouwen in steen begon in Griekenland met de afbeeldingen van goden, godinnen, kouroi: naakte
jongelingen en Korè: geklede jonge vrouwen. Gaandeweg werden ook meer profane voorstellingen weergegeven,
zoals sporters. De Griekse beeldhouwkunst ontwikkelde zich, in eerste instantie beïnvloed door de Egyptische kunst,
tot een zeer hoog niveau. Er kwam steeds meer aandacht voor een natuurgetrouwe weergave van mens en dier, en de
techniek bereikte een hoogtepunt. De Hellenistische stijl had uiteindelijk ook invloed op het boeddhisme, waardoor
een mengstijl ontstond, de Greco-boeddhistische stijl , zoals is te zien in de kunst van Gandhara in Pakistan.
Beroemde Griekse beeldhouwers waren met name Praxiteles, Phidias, Polykleitos, Myron van Eleutherae, Skopas en
Lysippus van Sicyon.
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Het Romeinse Rijk
De Romeinse beeldhouwers waren sterk beïnvloed door de Griekse beeldhouwers, en hebben dan ook vele kopieën
in marmer gemaakt van de beroemdste Griekse bronzen en marmeren beelden van onder andere bovenstaande
Griekse beeldhouwers. De Romeinse beeldhouwkunst is veel gebruikt om de macht en grootsheid van de Romeinen
mee uit te drukken, bijvoorbeeld met reliëfs zoals de zuil van Trajanus en beelden, die de overwinning van de
Romeinen op andere volken uitdrukken. De Romeinen hebben het kopiëren met passers tot een hoogtepunt gebracht,
maar ook hun eigen beeldhouwwerk, zoals de portretkunst, getuigt van een hoog niveau van artisticiteit.

Middeleeuwen
Na de val van het Romeinse Rijk is veel technische en vooral anatomische kennis verloren gegaan. Met name de
Romaanse kunst kent veel vrij directe, bijna primitieve beeldhouwwerken. Vaak doen de ongedwongen figuren op
kapitelen en reliëfs vermoeden dat er veel en taille directe werd gewerkt. In de Gotiek kwam er weer meer
vakkennis, en met name bladmotieven werden zeer vaardig en gedetailleerd uitgewerkt. Vooral kerken werden
uitgebreid versierd met beelden van heiligen en allerlei monsters. Hoewel enkele Gotische beeldhouwers als Claus
Sluter en Tilman Riemenschneider met kop en schouders boven de rest uitstaken, duurde het tot de tijd van de
renaissance dat de kunst weer enigszins anatomisch getrouw werd en de expressie van emoties overtuigend gebracht
werd.

Renaissance, barok en classicisme
Met name Donatello en Michelangelo Buonarroti moeten genoemd worden als voortrekkers van de Italiaanse
renaissance. In deze periode kwam er weer waardering voor de oude meesterwerken uit het oude Rome en
Griekenland. Het gevolg hiervan was dat er veel meer studie werd verricht naar de anatomie van de mens, en dat er
uiteindelijk zelfs in het geheim door onder andere Michelangelo en Leonardo da Vinci sectie werd verricht op lijken
om de menselijke anatomie te doorgronden. Om deze redenen werd ook meer gewerkt vanaf een geboetseerd model,
dat vervolgens met allerlei meettechnieken werd overgezet in steen. Ondanks de veel aangehaalde uitspraak van
Michelangelo dat hij 'alleen de overbodige steen weghaalde', werkte ook hij vanaf een geboetseerd model.[2] Dit
systeem van boetseren en uitvoeren werd in de daarop volgende eeuwen steeds verder uitgewerkt, totdat in de 18e
eeuw het punteerapparaat werd uitgevonden door de Franse beeldhouwer en medailleur Nicolas-Marie Gatteaux, wat
nog nauwkeuriger kopiëren mogelijk maakte. Hierdoor werd steeds meer gebruikgemaakt van assistenten; een
beeldhouwer had soms een grote werkplaats met tientallen leerlingen tot zijn beschikking. Er ontstonden
kunstacademies waar de vaardigheden van het beeldhouwen grondig werden onderwezen. Belangrijke beeldhouwers
zijn onder andere Giambologna, Gianlorenzo Bernini, Antonio Canova en Bertel Thorvaldsen.

De twintigste eeuw
Het gevolg van deze ontwikkeling was dat er een bepaald soort 'academiekunst' ontstond, waartegen verzet kwam.
Beeldhouwers keerden uiteindelijk steeds meer terug naar directere expressievormen, door middel van onder andere
de 'taille directe', impressionisme en expressionisme, soms ook sterk beïnvloed door beeldhouwkunst uit Afrika en
Oceanië, die door zijn directheid een schok teweegbracht. Via kubisme kwam de abstracte kunst ook in het
beeldhouwen tot uiting.
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Moderne steenbeeldhouwers

Barcelona Sagrada Familia Shlomo Selinger in Tefen
Sculpture Garden, Israël

John Rädecker
Rotterdam

Henk Zweerus
Amsterdam

Verticale
Compositie 1958

Barbara Hepworth
Kenwood House and

Garden Monolyth
Empyrean 1953

Rotterdam Fritz Wotruba Minimalisme: Ulrich
Rückriem Essen

Literatuur
Bronnen, noten en/of referenties

[1][1] Natuursteen in Monumenten- Slinger/Janse
[2][2] Michelangelo, Phaidon Press Ltd, zesde druk 1996

Zie de categorie Stone sculptors by country (http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/
Category:Stone_sculptors_by_country?uselang=nl#mw-subcategories) van Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.

Zie de categorie Stone sculptors at work (http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/
Category:Stone_sculptors_at_work?uselang=nl#mw-subcategories) van Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.
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Restauratiebeeldhouwer

Een restauratiebeeldhouwer houwt een kapiteel met engel

Het punteren van een beeld met het punteerapparaat

Een restauratiebeeldhouwer is een beeldhouwer die
onder andere kopieën van beelden en ornamenten
houwt in steen en hout, bestaande beelden en
ornamenten restaureert, of anderszins beeldhouwwerk
levert ten behoeve van restauraties. In vroeger tijden
was deze ambachtsman een bouwbeeldhouwer, die
alle ornamentele onderdelen in met name steen aan
gebouwen verzorgde.

Werkzaamheden

Traditioneel was de bouwbeeldhouwer een breed
opgeleid vakman, met een achtergrond als
steenhouwer, die ontwerpen voor beelden en
ornamenten uitvoerde, soms ook wel eigen ontwerpen,
in opdracht van de bouwmeester. Daar tegenwoordig
gebouwen gewoonlijk zonder veel ornamentiek worden
opgeleverd, zijn zijn werkzaamheden verschoven naar
de restauratie, hoewel ook nieuwe ontwerpen en
toegepast beeldhouwwerk tot zijn terrein behoren.

De werkzaamheden van de restauratiebeeldhouwer
vallen vaak binnen het kader van de restauratie van een
monumentaal gebouw. Een goed voorbeeld is de
restauratie van een gotische kathedraal. Veel van de
beeldbepalende ornamenten zoals pinakels,
kruisbloemen en baldakijnen zijn kwetsbaar en aan
verwering onderhevig, waardoor geregeld een gedeelte
van de bewerkte natuursteen vervangen moet worden.
Het voorwerk wordt in dit geval gedaan door de
restauratiesteenhouwer, die de steen levert en alle
profielen en lijsten maakt en ander steenhouwwerk
eraan verricht. Op plaatsen waar deze onderdelen
versierd zijn met hogels of andere ornamenten wordt
dit verder bewerkt door de beeldhouwer. Traditioneel
gebeurde dit meestal in de bouwloods bij de kathedraal
of ter plekke op de steiger, tegenwoordig wordt het steenhouwwerk ook wel bij de beeldhouwer aangeleverd.

Een ander voorbeeld is het kopiëren van verweerde beelden. Door steenverwering, vandalisme, vorst of andere
externe invloeden kan een waardevol beeld of
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Het bovenste deel van 'Menselijke Energie' door Hildo Krop (1923),
voor de restauratie in 2004. Tufsteen

Een gereconstrueerde kopie van een deel van 'Menselijke Energie'
van Hildo Krop, in het atelier van de restauratiebeeldhouwer. Beiers

graniet

Bouwbeeldhouwwerk: het houwen van een groot kapiteel voor de
Rijksdag in Berlijn, 1890

reliëf beschadigd raken. Dan kan ervoor gekozen
worden om het oude beeld ergens binnen te bewaren en
een kopie op de plek van het origineel te plaatsen.
Hiermee worden meerdere doelen gediend: het oude
werk wordt beschermd voor verdere verwering, het
pand of de locatie waar het origineel stond krijgt weer
een herkenbaar beeld terug, en door de reconstructie en
kopiëring van het beeld worden cultuurgegevens
bewaard. In dit geval wordt meestal het beeld eerst
hersteld en gereconstrueerd en vervolgens, bijvoorbeeld
met behulp van een punteerapparaat, nauwgezet
gekopieerd.

Opleiding

Veel restauratiebeeldhouwers in Nederland zijn ofwel
autodidact of hebben het vak binnen het bedrijf geleerd.
Vaak hebben ze wel een kunstzinnige opleiding als
achtergrond.

Aan de Hogeschool Antwerpen bestaat op de campus
"Koninklijke academie voor schone kunsten" de
opleiding Bachelor en Master in de "Conservatie en
Restauratie". Behalve aan algemeen vormende vakken
als (kunst-)geschiedenis, stijlleer en materialenkennis
wordt veel tijd besteed aan stage en praktijk. Vanwege
de hoge eisen moeten de studenten een deelgebied
kiezen, zoals beeldhouwwerk (nog onderverdeeld in
hout, brons, steen/marmer), schilderkunst (nog
onderverdeeld in fresco's, olieverf, aquarel etc.),
textielkunst, film en foto, grafisch werk en
boekdrukkunst en dergelijke.

Vaardigheden

Over het algemeen heeft een restauratiebeeldhouwer
kennis van:
• de meest voorkomende stijlen, zoals gotiek, barok,

rococo, neogotiek, etc.
• diverse aspecten van kunstgeschiedenis
• menselijke anatomie
• boetseren en ontwerpen van reliëfs, gevelstenen,

ornamenten en beelden
•• historische steen- en beeldhouwtechnieken
• diverse vaardigheden om steen te bewerken (steenhouwen, letterhakken, gebruik van gereedschappen)
•• meettechnieken en technieken om beelden te kopiëren in hout en steen
•• de meest voorkomende soorten en kwaliteiten natuursteen
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• bronsgieten en diverse andere giettechnieken
• diverse materialen zoals hout, gips, was, klei, diverse kunststoffen
• mallen maken
• het gebruik van speciale restauratiemortels en andere herstel- en conserveringsmethoden
Hierbinnen zijn diverse specialisaties mogelijk.

Creatieve aspecten
Een restauratiebeeldhouwer krijgt regelmatig opdracht om nieuwe ontwerpen te maken. Dat kan zijn omdat bij de
restauratie van een gebouw blijkt dat er vroeger versieringen of beelden zijn geweest. Bij nieuw ontworpen
beeldende elementen wordt in zo'n geval meestal door de stijl van het werk of door een moderne toevoeging
duidelijk dat het hedendaags beeldhouwwerk is.
Bij de reconstructie van sterk vergane beeldhouwwerken is de beeldhouwer naast zijn vakmanschap en historische
kennis eveneens sterk aangewezen op zijn creativiteit, met name als er geen documentatie meer aanwezig is.
Een ander creatief aspect ligt in het zoeken naar oplossingen. Zo kan een kalkstenen beeld dat door vandalisme
steeds opnieuw beschadigd raakt ofwel steeds hersteld worden, of gekopieerd in een hardere steensoort, of misschien
in brons worden afgegoten.
Verder zijn veel restauratiebeeldhouwers ook actief als vrij kunstenaar.

Steenhouwer

Twee steenhouwers bewerken het aanzetstuk van een spitsboog

Een steenhouwer is een handwerksman die die
natuursteen met hamer en beitel bewerkt in een
steenhouwerij of werkzaam is in
restauratiewerkzaamheden van natuursteen. Hoewel
een beeldhouwer die in steen houwt ook soms als
steenhouwer wordt aangeduid betreft dit twee
afzonderlijke beroepen. Traditioneel wordt deze
benaming dus toegekend aan iemand die het ambacht
van steenbewerking verstaat.[1]
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Steenhouwer demonstreert haktechniek

Geschiedenis

Steenhouwersmerken zichtbaar op een muur van Fountains Abbey in
Noord-Yorkshire

De kunst van het houwen in natuursteen
bestaat al duizenden jaren. Sinds het begin
van de beschaving wordt steen bewerkt voor
het bouwen van huizen en andere
bouwwerken, monumenten en
beeldhouwwerken, in vele verschillende
culturen. In de tijd van de Neolithische
revolutie leerde de mens het vuur gebruiken
om ongebluste kalk, gips en mortels te
maken uit kalksteen. Deze werden onder
andere gebruikt in de huizenbouw, om steen
met elkaar te verbinden tot muren en
bouwwerken. Ook leerde de mens steen te
bewerken met stenen werktuigen, die later
verdrongen werden door werktuigen van
gehard koper, brons, ijzer, staal en recentelijk de moderne hardmetalen legeringen.

In oude beschavingen is van oudsher veelvuldig een beroep gedaan op het vakmanschap van de steenhouwer om 
grootse gebouwen en monumenten te realiseren. Zo ontstonden met hun hulp in het Oude Egypte de Egyptische 
piramiden, in Midden-Amerika trappenpiramiden, de paleizen van de Perzen, de Griekse tempels en de bouwwerken
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van de oude Romeinen.
Toen het West-Romeinse Rijk viel, nam ook de toepassing van gehouwen steen in het grootste deel van
West-Europa af en kwam er dientengevolge een toename in houtbouw. In de 9e en 10e eeuw maakte de toepassing
van gehouwen steen weer een opbloei door in Europa. Vanaf het eind van de 11e eeuw uitte de religieuze bezieling
zich in de bouw van duizenden indrukwekkende kerken en kathedralen in heel West-Europa.
Meestal werden steenhouwers die voor een groot project werkten per werkstuk betaald. Om deze werkstukken te
identificeren merkte iedere steenhouwer zijn stuk met zijn eigen teken. Aan deze steenhouwersmerken is de historie
van een gebouw vaak goed af te lezen, daar er over veel steenhouwersmerken documentatie bestaat. De merken
waren ook een middel om de kwaliteitscontrole te bemakkelijken.[2]

In de Middeleeuwen was er veel vraag naar goede steenhouwers en ontstonden er binnen het steenhouwersgilde drie
rangen: de leerling, de gezel en de meester. De leerling werkte voor de meester als betaling voor zijn opleiding, de
gezel werd betaald en had gevorderde vaardigheden. De meester-steenhouwers ten slotte waren de mensen die het
vak volledig machtig waren. Niet alleen konden zij alle werken uitvoeren, maar zij beheersten ook diverse aspecten
van vormgeving en ontwerpen. Tijdens de Renaissance liet het steenhouwersgilde ook leden toe die geen
steenhouwer waren, waardoor het uiteindelijk evolueerde tot het genootschap van de Vrijmetselaars.
In de renaissance, die ontstond in Italië, nam de kwaliteit en het aanzien van het steenhouwerswerk toe, naar het
voorbeeld van de klassieke oudheid. De opkomst van de Humanistische filosofie leidde tot een grote ambitie om
schitterende kunstwerken te maken. Zo werden in Florence bijvoorbeeld grote bouwwerken neergezet zoals de
Duomo, de Neptunusfontein en de Biblioteca Medicea Laurenziana, die werd ontworpen door de beroemde
beeldhouwer, architect, schilder en steenhouwer Michelangelo Buonarroti.
Voor de twintigste eeuw werd bijna al het werk in natuursteen uitgevoerd met behulp van hefbomen, handtakel,
spierkracht en paarden. Met de komst van eerst de stoommachine en later de verbrandingsmotor werd het werk van
de steenhouwer in de 19e en 20e eeuw vereenvoudigd. Kranen en vorkheftrucks maakten het vervoer van de grote
blokken steen veel eenvoudiger en met de komst van elektrisch en pneumatisch gereedschap werd ook het werk van
hakken en zagen veel lichter. Door de opkomst van de industriële diamantgereedschappen zijn vooral de kosten van
het zagen, schuren en polijsten van steen enorm verlaagd, vanwege de sterk afgenomen arbeidskosten. Daarbij zijn in
dezelfde periode de gesmede beitels van werktuigstaal vervangen door beitels met een ingesoldeerd snijvlak van
Widia (wolfraamcarbide).
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Beroemde bouwwerken
Beroemde voorbeelden van deze gebouwen en monumenten zijn onder andere de Taj Mahal, de Moai-beelden op
Paaseiland, de Egyptische piramiden, Angkor Wat in Cambodja, de Borobudur op Java, Tiwanaku, het Iraanse
Persepolis, het Parthenon bij Athene, Stonehenge en de kathedraal van Chartres.

Steengroeve

Het zagen van graniet

Het bewerken van natuursteen begint in de steengroeve.
Hier wordt de steen uit de wand gekloofd, gezaagd of
gebroken, met behulp van onder andere steenzagen als
de draadzaag, de steenkettingzaag, diamantzaag, boren,
kloofbeitels en een heel enkele keer met dynamiet, dat
echter vaak haarscheuren in de steen achterlaat door de
enorme explosieve kracht, waardoor deze methode niet
te verkiezen is. Voorbeelden van steensoorten die veel
in de Lage Landen zijn toegepast zijn blauwe
hardsteen, tufsteen, Bentheimer zandsteen, Balegemse
steen (Ledesteen), Gobertange, diverse soorten Franse
kalksteen, marmer en graniet. In België worden vele
soorten natuursteen gewonnen, maar in Nederland
wordt alleen mergel gedolven, die in het verleden
vooral als bouwsteen gebruikt is.[3] Een befaamde
marmergroeve is die van Carrara in Italië.

Zagerij

 Zie Steenzaag voor het hoofdartikel over dit
onderwerp.

Een schudzaag bewerkt een groot blok marmer

Als het blok steen van de groeve naar de zagerij is
getransporteerd, wordt het met steenzagen bewerkt tot
blokken of platen van het juiste formaat. De meest
gebruikte typen hiervoor zijn de schudzaag of raamzaag
en de cirkelzaag met diamantsegmenten. Beide zagen
gebruiken water voor de koeling en de afvoer van
zaagslib.

De zager sorteert de blokken of platen steen, zoekt het
juiste materiaal voor het werkstuk, controleert het op
materiaalfouten en afzettingsrichting, en zaagt het blok
of de plaat natuursteen nauwkeurig haaks en op maat.
Bij ingewikkelde werkstukken tekent hij ook de juiste
buitenmaten op het blok en merkt het met richting en
nummers. Hij zorgt ervoor dat er zo economisch
mogelijk met materiaal wordt omgegaan. Meestal verricht de zager ook andere natte werkzaamheden in de zagerij,
zoals schuren, zoeten en polijsten.
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Steenhouwerij
Ook de steenhouwerij beschikt in het algemeen over zaagmachines. Deze worden vooral ingezet om de werkstukken
op de juiste buitenmaten te brengen; een werk dat vroeger met kloven en hakken bereikt moest worden. In de
steenhouwerij zelf wordt de natuursteen verder bewerkt.
Er is een verschil tussen het natuursteenbedrijf en de steenhouwerij: in de laatste beheerst men ook de verschillende
vaardigheden om in steen te hakken (houwen).
Onder de vaardigheden van een ambachtelijk steenhouwer vallen onder andere:
• hakken in steen (frijnen, scharreren, tandijzeren, spitsen, letterhakken, joppen, boucharderen)
•• tekeningen en profielmallen maken, lezen en uitvoeren in steen
•• stellen van natuursteen
•• kennis van de verschillende soorten en kwaliteiten natuursteen en de bewerkingen en toepassingen ervan.
De steenhouwer levert vooral natuursteen voor toepassing in de bouw en grafstenen, en nog enkele andere
toepassingen.
Verder omvat het werk van een steenhouwer veel werkzaamheden die ook in andere takken van de
natuursteenindustrie voorkomen, zoals zagen, schuren, polijsten.

Bewerkingen
Bewerkingen van natuursteen van grof naar zeer fijn:
• bruut of rustiek werk, waarbij de gekloofde steen ten ruwste wordt bijgewerkt en zonder verdere bewerking wordt

toegepast;
• bossage-afwerking, het brute werk wordt van een vlak bewerkte rand voorzien;
• Spitsen, het bewerken met een spitshamer of met hamer en spitsijzer om een gelijkmatig oppervlak te krijgen;
• grendelen, het nog vlakker maken van het gespitste vlak. In Nederland wordt deze bewerking niet meer toegepast

sinds deze verboden is in de steenhouwerswet van 1921, in verband met de overmatige stofontwikkeling bij deze
bewerking;

• boucharderen, waarbij met een bouchardhamer een min of meer ruw maar gelijkmatig gekorreld oppervlak wordt
verkregen;

• scharreren, het verwijderen van de gegrendelde of gebouchardeerde laag met scharreerbeitels, soms met de
bedoeling om het vlak te schuren of te frijnen;
• frijnen, waarbij men het gescharreerde oppervlak met klopper en ceseel voorziet van evenwijdige groeven, die

grof of fijn kunnen zijn;
•• kathedraalslag, waarbij het frijnen zo wordt uitgevoerd dat vierkantige mazen gevormd worden met

loodrecht op elkaar staande frijnslagen;
•• schuine kathedraalslag, waarbij kleine gefrijnde vlakjes een willekeurige stand ten opzichte van elkaar

innemen;
•• visgraatslag, waarbij de frijnslagen in visgraatvorm verlopen;

• schuren voor het verkrijgen van een zeer vlak aanzien. Hierbij schuurt men de steen met een hardere, abrasieve
steensoort over het gescharreerde oppervlak. Soms gebruikt men carborundum;

• zoeten voor het verkrijgen van een nog gladder oppervlak. Traditioneel werd de steen nageschuurd met een
mengsel van half rauwe, half gekookte lijnolie. De kleur van de steen wordt hierdoor donkerder. Tegenwoordig
betekent gezoet dat een oppervlak fijn geschuurd is;
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Een steenhouwer met pneumatisch gereedschap

Een steenhouwer hakt een blok met visblaasmotief en driepas

• polijsten voor een zodanige bewerking van een
gezoet oppervlak, dat een glad glanzend oppervlak
wordt verkregen. Traditioneel werden diverse
polijstmiddelen gebruikt, achtereenvolgens:
amarilpoeder, tinas en loodschraapsel. De te
polijsten steensoorten moeten wel een dichte en
harde structuur hebben. Sinds de komst van de
industriële diamant worden schuren, zoeten en
polijsten voornamelijk uitgevoerd met materialen op
basis van diamant. Deze drie bewerkingen zijn vaak
ook verregaand gemechaniseerd.

Veel van bovenstaande bewerkingen worden nog maar
weinig toegepast, vanwege het arbeidsintensieve
karakter ervan. Scharreren, frijnen en boucharderen
worden echter nog wel veel toegepast, met name bij
restauratiewerk. Het meest voorkomend zijn het zagen,
schuren, zoeten en polijsten.

Restauratiesteenhouwer

De restauratiesteenhouwer maakt werk dat bedoeld is
voor de restauratie van gebouwen en andere
monumenten. Dat kan zowel het repareren en herstellen
ervan zijn, bijvoorbeeld met reparatiemortel, als het
vervangen van beschadigde natuursteen door nieuwe
steen. Omdat veel natuursteen in het verleden zeer rijk
bewerkt is geweest, heeft een restauratiesteenhouwer
een brede vakkennis en grote vaardigheid in het
hakken. Het werk kan uiteenlopen van eenvoudige
bewerkte blokken (parementwerk) tot gecompliceerd
werk als baldakijnen, raamtraceringen,
wimbergblokken en pinakels. Waar er ornamentwerk
aan deze stukken moet worden verricht, behoort dit tot
het terrein van de restauratiebeeldhouwer, hoewel er
ook wel vakmensen zijn die beide terreinen beheersen.

Steller

De steen moet uiteindelijk ook toegepast worden. Omdat het plaatsen van natuursteen toch andere kennis vraagt dan
het metselen van baksteen, wordt dit traditioneel ook door de steenhouwer uitgevoerd. De steenhouwer werd hierom
in het verleden ook wel als metselaar betiteld, wat in het verleden wel aanleiding tot verwarring heeft gegeven.[4] De
steller plaatst de blokken steen, zet ze vast met specie of mortel, verbindt blokken met krammen en doken en is
meestal ook degene die ter plaatse herstelreparaties verricht met mortel.
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Opleiding
Met de intrede van de moderne apparatuur is er veel veranderd in de steenhouwerij, maar net als vroeger worden de
meeste steenhouwers nog opgeleid in de werkplaats zelf. Er zijn echter ook een paar plaatsen in Nederland en België
waar steenhouwers worden opgeleid en waar ze aanvullende kennis krijgen over steensoorten en toepassingen. De
praktijkervaring blijft intussen nog altijd de beste leerschool.

Steensoorten
Allerlei soorten steen worden door steenhouwers gebruikt, zowel stollingsgesteenten en afzettingsgesteenten als
metamorfe gesteenten.

Stollingsgesteenten

Een steenhouwer bewerkt een granieten grafsteen met een puntbeitel

Graniet is een van de hardste steensoorten, die met veel
geduld bewerkt kan worden. Het is in het verleden veel
gebruikt voor onder andere stoepranden en sluizen.
Onbewerkt is het veel in dijken toegepast. Makkelijker
te bewerken zijn de trachieten en basaltlava's. Vooral
de Niedermendiger basaltlava is in Nederland wel
toegepast voor o.a molenstenen.

Afzettingsgesteenten

De gebruikte afzettingsgesteenten in Nederland zijn
ruwweg te verdelen in de tuffen, zoals de Römer
tufsteen en de Ettringer tufsteen, de kalkstenen en de
zandstenen. Van de zandstenen zijn vooral de
Bentheimer zandsteen en de Obernkirchener zandsteen
toegepast, maar de kalkstenen zijn het meest gebruikt.
Uit België kwamen zo de donkere kalkstenen blauwe
hardsteen, Namense steen of Pierre de Vinalmont, de
Doornikse steen, en de lichtere Gobertange en
Ledesteen. Uit Frankrijk kwamen vele soorten
kalksteen, bijvoorbeeld Euville, Vaurion en Anstrude,
uit Duitsland onder andere de Baumberger kalksteen en
uit Zuid-Engeland Portlandsteen. Vooral hardsteen
werd en wordt veel toegepast voor grafstenen en voor dorpels en neuten. Omdat elke hakfout in dergelijke steen zich
onmiddellijk verraadt, noemen steenhouwers dit soort steen ook wel een 'schuldige steen'.

Metamorfe gesteenten
Van de metamorfe gesteenten zijn vooral de verschillende soorten marmer bekend, zoals Carrara, Arabescato en het
Belgisch zwart marmer en rood marmer. Ook kwartsiet, gneis en leisteen zijn metamorfe gesteenten, al wordt de
laatste vooral als dakbedekking gebruikt. Ten slotte is een enkele keer albast gebruikt voor binnentoepassingen en
wordt het Italiaanse Serpentino (niet te verwarren met Serpentijnsteen uit Zimbabwe) vaak gebruikt om zijn (voor
natuursteen) grote treksterkte, bijvoorbeeld om aanrechtbladen te versterken of voor vrijdragende traptreden.[5]

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stollingsgesteente
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grafsteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AF-raasatt-kant.gif
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedermendiger_basaltlava
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Molensteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Afzettingsgesteente
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B6mer_tufsteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B6mer_tufsteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obernkirchener_zandsteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Namense_steen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Doornikse_steen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Euville
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaurion
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anstrude
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Baumberger_kalksteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dorpel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Neut_%28bouwkundig%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Metamorf_gesteente
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabescato
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kwartsiet
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gneis
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Leisteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dakbedekking
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Serpentino
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Serpentiniet
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zimbabwe
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Treksterkte_%28materiaal%29


Steenhouwer 37

Gereedschap

Een ceseel met Widia snijvlak en klopperkop

Veel van de gereedschappen die vroeger door steenhouwers gebruikt
werden, zoals de steenhouwersbijl, de vlecht, de grendel en de dissel
worden tegenwoordig niet meer gebruikt omdat deze verdrongen zijn
door machinaal gereedschap, met name de diamantzaag. Veel van de
oude typen steenbeitels bestaan echter nog wel en worden nog veel
gebruikt. Specifiek gereedschap voor de bewerking van mergel, zoals
de mergelkam, wordt weinig gebruikt, evenmin als de typisch Franse
beitels voor zachte kalksteen met een houten hecht.

Hoewel de moderne techniek zijn intrede heeft gedaan, blijft in de
traditionele steenhouwerij een zeer groot deel van het werk handwerk,
al dan niet met elektrische of pneumatische hulpmiddelen.

Handgereedschap

 Zie ook de Lijst van steenhouwgereedschap

Sommige werkzaamheden zoals frijnen en scharreren zullen handwerk
blijven, vandaar dat het ceseel, de klopper, de fleshamer en het
bordijzer waarschijnlijk voorlopig niet uit de steenhouwerij zullen
verdwijnen. Gereedschappen zoals de letterhamer, letterbeitel, de bouchardbeitel of -hamer worden geleidelijk steeds
meer verdrongen door pneumatisch aangedreven versies. Passer, kraspen, winkelhaak, zweihaak en rei blijven
evenwel in gebruik.

Pneumatisch gereedschap

Een bouchardbeitel voor een pneumatische
hamer, met tanden van Widia

Waar vroeger de beitel uitsluitend met een in de hand gehouden hamer
werd aangedreven, is dat nu grotendeels overgenomen door de
pneumatische hamer. Deze zijn er in verschillende uitvoeringen, van
licht tot zwaar, en zijn onder te verdelen in hamers met ingebouwd
regelventiel (het 'Duitse type'), vaak met pistoolgreep, en hamers
zonder ingebouwd ventiel, de zogenaamde stifthamers (het 'Italiaanse
type'). Niet alleen hamers maar ook allerlei soorten slijpgereedschap
kunnen pneumatisch worden aangedreven. De oude handbeitels hebben
vrijwel allemaal een pneumatisch aangedreven variant gekregen, en
daarbij meestal voorzien van een snijvlak van Widia.

Elektrisch gereedschap

Net als in de houtbewerking heeft ook in de steenhouwerij het elektrisch gereedschap zijn plaats veroverd. Het meest
gebruikt hiervan is wel de haakse slijper met diamantzaagblad. Verder zijn er vele elektrisch aangedreven schuur- en
slijpmachines die door steenhouwers en natuursteenbedrijven worden gebruikt. Ook het transport van steen is door
elektrische takels en andere hijsgereedschappen vergemakkelijkt. Het belangrijkste hulpmiddel is wel de elektrische
zaagmachine, die de steenhouwer veel werk bespaart door de ruwe steen haaks en zuiver voor te zagen.
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Overig gereedschap
Eveneens vanwege de intrede van de zaagmachine zijn oude gereedschappen als de kloofbeitel en stalen wiggen in
onbruik geraakt. Door de komst van modern hijsgereedschap worden ook de wolf en de steenschaar nauwelijks meer
gebruikt. Voor het stellen van natuursteen wordt nog steeds gebruikgemaakt van dezelfde troffels, wiggen en
voegspijkers als voorheen, die ook door metselaars gebruikt worden.

Voormalige steenhouwers
Enkele bekende steenbeeldhouwers die hun loopbaan hebben aangevangen als steenhouwer zijn:
•• Herbert Baumann
•• Emil Cimiotti
•• Patrick Crombé
•• Eugène Dodeigne
•• Emilio Greco
•• Waldemar Grzimek
•• Karl Hartung
•• Joseph Mendes da Costa
•• Erich Reischke
•• Erich Fritz Reuter
•• Peter Rübsam
•• Ulrich Rückriem

Fotogalerij

Ruw voorgezaagde blokken
kalksteen

Letterhakken Een jop om
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steen mee

te
verwijderen

Een
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met werkstuk

Een
rondeel

met
klopperkop

Een
spitsijzer

of
puntbeitel

Een tandijzer
met tanden van

Widia

Een kunststof klopper, een van
beukenhout en een letterhamer
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Mendes_da_Costa
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AJop.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ATaile_de_pierre.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ARondeel.JPG
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Twee fleshamers; een van
pokhout en een met kunststof

kop en houten steel

Een grendel Een cirkelzaag met diamant
zaagt Belgisch hardsteen

Polijsten met een zgn
wandarm

Een gekloofd stuk graniet 'Vlammen':
bewerken van

natuursteen met
acetyleenbrander

Een bouchardhamer Een zware pneumatische hamer
met beitel

Een pneumatische
hamer van het

pistooltype

Een kleine stifthamer, Italiaans
model

Steenhouwer
en

gereedschap

Een
linkshandige
steenhouwer

frijnt een
onderdeel
van een

spitsboog

Externe links
• Richtlijnen en modelbestekken: Bewerkingen van natuursteen [6], cultureelerfgoed.nl (website van

Monumentenzorg)
• Ambachtelijke Natuursteen Restauratie steenhouwers website [7] met veel foto's van werktrajecten op locatie en

uit een restauratiesteenhouwerij
Bronnen, noten en/of referenties

[1][1] Haslinghuis, E.J. en Janse, H. (2005) Bouwkundige termen. Leiden: Primavera Pers. ISBN 90 5997 033 0.
[2][2] Haslinghuis-Janse Bouwkundige termen, p438
[3] Natuursteen in Monumenten, A. Slinger/H. Janse/G. Berends, Zeist 1982
[4][4] Haslinghuis/Janse
[5][5] Natuursteen in Monumenten- Slinger/Janse
[6] http:/ / www. cultureelerfgoed. nl/ sites/ default/ files/ u6/ Natuursteenbestek_Bewerkingen. doc
[7] http:/ / www. bambamsteenhouwers. nl/ restauratie

Zie de categorie Stonemasons (http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Category:Stonemasons?uselang=nl#mw-subcategories) van
Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AAir_hammer_FK724a_open.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AAir_hammer_Cuturi_E-type.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ATailleur_de_pierre.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spitsboog
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AFotothek_df_roe-neg_0000431_004_Steinmetz_auf_dem_Seitenschiffdach_der_Hofkirche.jpg
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/Natuursteenbestek_Bewerkingen.doc
http://www.bambamsteenhouwers.nl/restauratie
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/Natuursteenbestek_Bewerkingen.doc
http://www.bambamsteenhouwers.nl/restauratie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Commons-logo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stonemasons?uselang=nl#mw-subcategories
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons
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Technieken

Sculptuur

"Stein 2000" van de Duitse beeldhouwer Ralf Krämer in
Heilbronn, in Jurakalksteen uitgevoerd

Een sculptuur is een ruimtelijk beeldhouwwerk dat
vormgegeven is door materiaal te verwijderen (de
subtractieve methode), in tegenstelling tot een plastiek,
dat een ruimtelijk kunstwerk is dat is gemodelleerd door
toevoeging uit een beweeglijke, plastische massa als klei
of was, of ook gegoten (de additieve of opbouwende
methode). Het samenvoegen van bestaande materialen
noemt men assemblage.

Materialen

Sculpturen worden vanouds vervaardigd uit starre
materialen als natuursteen en hout, maar verdere
materialen kunnen bijvoorbeeld zijn gips, kunststof,
beton, baksteen of polyurethaanschuim (PUR).

Houwen en snijden

De techniek van het vormgeven in deze materialen wordt
traditioneel 'houwen' (hakken) genoemd, vandaar de term
beeldhouwer voor een ruimtelijk werkend kunstenaar.
Deze term is uiteindelijk de algemene benaming
geworden voor ruimtelijk werkend kunstenaars, ook als
zij niet via de subtractieve methode werken.

Kunstenaars die materialen als hout, ivoor, been en zachte steensoorten bewerken (snijden met beitel en guts)
worden vanouds ook wel beeldsnijder genoemd. Voor andere subtractieve technieken als schaven, raspen en zagen
bestaat geen afzonderlijke term om de kunstenaar mee aan te duiden.
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Guts
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beeldsnijder
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schaaf
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasp
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaag
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Punteerapparaat

Punteerapparaat met kruishout

De naald en de aanslagmoer van het apparaat

Een punteerapparaat is een metalen
meetinstrument dat door beeldhouwers en
houtsnijders gebruikt wordt om minutieus
beeldhouwwerken te kopiëren in hout of
steen. Het instrument omvat een aantal
metalen stangen en gewrichten die in allerlei
standen te plaatsen zijn en daarna
vastgeklemd kunnen worden.[1]

De uitvinding van het punteerapparaat wordt
toegeschreven aan zowel de Franse
beeldhouwer en medailleur Nicolas-Marie
Gatteaux (1751–1832)[2][3] als aan de
Engelse beeldhouwer John Bacon (1740 -
1799).[4] Het instrument is later vervolmaakt
door Antonio Canova.[5]

Gebruik

Het punteerapparaat wordt gebruikt om
bestaande beeldhouwwerken te kopiëren, en
om modellen uit gips, klei of was in
materialen als steen of hout uit te voeren, op
dezelfde schaal als het origineel.
Vergrotingen of verkleiningen zijn hiermee
niet mogelijk; daarvoor werd een
driedimensionale versie van de pantograaf
gebruikt.[6]

Om beter in de hand te houden hoe het
eindresultaat er uit gaat zien, en om
problemen bij de uitvoering te voorkomen,
zijn beeldhouwers ertoe overgegaan eerst
een gedetailleerd model te gaan boetseren,
om dit vervolgens op dezelfde schaal of
vergroot uit te voeren in steen. Vooral in de
19e eeuw werd volgens een heel strak
stramien gewerkt: er werd een model
geboetseerd in was of klei, waarvan
vervolgens een gipsafgietsel werd gemaakt,
dat uiteindelijk met behulp van passers of
een punteerapparaat minutieus werd
overgebracht in steen. Voordelen zijn dat het eindresultaat zeer goed is te beheersen
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boetseren%23boetseerwas
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekenaap
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Het kopiëren van een gipsen kop in rode zandsteen. Atelier van de kathedraal van
Straatsburg

Een computergestuurde kopieer-freesmachine freest een
beeld uit marmer

en dat de kans op onherstelbare fouten
drastisch wordt verkleind. Ook is het bij
ingewikkeld beeldhouwwerk veel sneller,
omdat het zoeken naar de juiste vorm tijdens
het boetseren gebeurt en niet tijdens het
hakken zelf, zodat veranderingen eenvoudig
zijn aan te brengen. Tenslotte kan veel van
het werk of al het werk bij deze methode
door een derde worden uitgevoerd, de
zogenaamde uitvoerend beeldhouwer. Het
nadeel van deze werkwijze is dat het een
veel grotere zelfdiscipline van de maker
vereist. Ook kan het beperkend werken op
de expressie.

Geleidelijk werd steeds meer
gebruikgemaakt van assistenten; een
beeldhouwer had soms een grote werkplaats
met tientallen leerlingen tot zijn
beschikking. Er ontstonden kunstacademies
waar de vaardigheden van het beeldhouwen
grondig werden onderwezen. Het gevolg
van deze ontwikkeling was dat er een
bepaald soort 'academiekunst' ontstond,
waartegen verzet kwam, en beeldhouwers
keerden uiteindelijk steeds meer terug naar
directere expressievormen, door middel van
onder andere de 'taille directe',
impressionisme en expressionisme, soms
ook sterk beïnvloed door beeldhouwkunst
uit Afrika en Oceanië, die door zijn
directheid een schok teweegbracht. Hierdoor
werd het punteerapparaat steeds minder
gebruikt, ook al omdat de kennis van de
vaardigheden van steenbeeldhouwen en
houtsnijden in de twintigste eeuw snel
verloren ging.

Werkwijze

Voor het overzetten van meetpunten van een
model naar een blok steen of hout gaat de
beeldhouwer altijd uit van een aantal vaste
basis-meetpunten op zowel model als blok. Door drie van deze punten aan te houden valt elk punt op het beeld
zuiver te meten; immers de drie richtingen van meten zijn hiermee vastgelegd (hoogte, breedte en diepte). Deze drie
basispunten werden traditioneel al door beeldhouwers gebruikt om met passers een beeld te kopiëren, maar door de
uitvinding van het punteerapparaat is dit aanzienlijk vereenvoudigd.

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kathedraal_van_Straatsburg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kathedraal_van_Straatsburg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AAtelier_de_sculpture-Cath%C3%A9drale-Strasbourg.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Frezen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AKopierfraeser1.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Impressionisme
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Expressionisme
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Afrika
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oceani%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Houtsnijder
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Op deze drie basispunten wordt een (meestal houten) T-stuk geklemd, het kruishout. Aan dit kruishout wordt het
eigenlijke punteerapparaat bevestigd. Door vervolgens de beweegbare armen zo te plaatsen dat de naald precies op
het punt wijst dat overgenomen moet worden (bijvoorbeeld de punt van de neus bij een portretbuste) stelt de
beeldhouwer het apparaat in. Vervolgens neemt hij het hele kruishout met punteerapparaat en al mee naar het blok
hout of steen en haakt het kruishout daar in de identieke basispunten. De naald die het punt bepaalt, kan schuiven in
een bus. Door nu voorzichtig te hakken of te boren, kan de beeldhouwer zijn meetpunt exact overnemen op het blok
steen of hout. Als de naald tot de aanslagdiepte gekomen is, is het punt precies op hoogte, breedte en diepte
overgezet in het blok. Door enkele tientallen of honderden punten zo over te zetten, kan een kopie voorgehakt
worden. Het eindresultaat blijft wel afhankelijk van de kunde van de beeldhouwer omdat dit slechts de
uitgangspunten zijn.
Het grote voordeel is dat er maar één keer gemeten hoeft te worden, en dat zonder enige schaalverdeling, zodat er
ook geen meetfouten gemaakt kunnen worden door een getal verkeerd te onthouden.
Meestal maakt de beeldhouwer zijn eigen kruishout voor het punteren van het beeld; voor een klein beeld volstaat
een kleiner kruishout dan voor een manshoog beeld.

Toekomst
Tegenwoordig zijn er ook versies die met een laser werken. Deze hebben het voordeel dat de naald niet in de weg zit
bij het hakken of boren, en dat de beeldhouwer door een geluidssignaal te horen krijgt of hij al op diepte is.
De laatste ontwikkelingen zijn computergestuurde freesbanken, die een model scannen[7] en op elk gewenst formaat
kunnen uitfrezen in vele materialen.[8]

Literatuur
• Camí Santamera (Josepmaria Teixido i Camí/Jacinto Chicarro Santamera): Het complete beeldhouwboek.

Cantecleer Baarn, 2001. ISBN 90-213-3126-8.
Een duidelijk boek met goede foto's en veel uitleg over verschillende stromingen en technieken van het beeldhouwen
in steen, o.a taille directe, punteren, vergroten en diverse methoden om modellen te kopiëren in steen.

Externe link
•   Video over het houwen naar gipsmodel met behulp van een punteerapparaat [9] op YouTube
•   Video over het kopiëren van een beeld met behulp van een punteerapparaat [10] op YouTube
Bronnen, noten en/of referenties

[1] Camí Santamera (Josepmaria Teixido i Camí/Jacinto Chicarro Santamera): Het complete beeldhouwboek.
Cantecleer Baarn, 2001. ISBN 90-213-3126-8

[2] daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr (http:/ / daf. archivesdefrance. culture. gouv. fr/ sdx23/ pl/ toc.
xsp?id=FRDAFAPH_AD075_ph3649& qid=sdx_q0& fmt=tab& idtoc=FRDAFAPH_AD075-pleadetoc& base=fa& n=1& ss=true& as=&
ai=)

[3] www.edu.augustins.org (http:/ / www. edu. augustins. org/ pdf/ second/ sculp/ sgen02s. pdf)
[4] Encyclopedia Brittannica 1911, die op zijn beurt verwijst naar Richard Cecil, Memoirs of John Bacon, R.A.

(London, 1801) en J. Pratt, ed., R. Cecil's works, vol. i (1811)
[5] Putman, Brenda, ‘’The Sculptor’s Way: A Guide to Modelling and Sculpture’’, "Stone and Marble Carving by

Robert A. Baillie, Farrar & Rinehart, Inc, New York, 1939 p. 305 (http:/ / books. google. nl/ books?id=-DC3UDjjPvgC&
pg=PA305& lpg=PA305& dq=pointing+ machine& source=bl& ots=g7ttvv8Sso& sig=96dMGESWYywGVlBF3UlfISnct_Y& hl=nl&
ei=Vkp6TOfwAsuROKPi0dMG& sa=X& oi=book_result& ct=result& resnum=12& ved=0CEUQ6AEwCw#v=onepage& q=pointing
machine& f=false)

[6] Een video over het gebruik van een driedimensionale pantograaf voor beeldhouwers (http:/ / www. britishpathe. com/
record. php?id=9837)

[7] Een voorbeeld hoe door een computerscan informatie bewaard blijft (http:/ / www. noozhawk. com/ local_news/ article/
022510_full_body_scans_a_big_step_in_replacing_courthouse_sculpture/ )
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Laser_%28licht%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Signaal_%28algemeen%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Computer_Aided_Manufacturing
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Freesbank
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=3D-scanner
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Frezen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:YouTube_arrow_flat.png
http://www.youtube.com/watch?v=SKFjlnGjSbA
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=YouTube
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:YouTube_arrow_flat.png
http://www.youtube.com/watch?v=YF_GijHU-VI
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=YouTube
http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx23/pl/toc.xsp?id=FRDAFAPH_AD075_ph3649&qid=sdx_q0&fmt=tab&idtoc=FRDAFAPH_AD075-pleadetoc&base=fa&n=1&ss=true&as=&ai=
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http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx23/pl/toc.xsp?id=FRDAFAPH_AD075_ph3649&qid=sdx_q0&fmt=tab&idtoc=FRDAFAPH_AD075-pleadetoc&base=fa&n=1&ss=true&as=&ai=
http://www.edu.augustins.org/pdf/second/sculp/sgen02s.pdf
http://books.google.nl/books?id=-DC3UDjjPvgC&pg=PA305&lpg=PA305&dq=pointing+machine&source=bl&ots=g7ttvv8Sso&sig=96dMGESWYywGVlBF3UlfISnct_Y&hl=nl&ei=Vkp6TOfwAsuROKPi0dMG&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=12&ved=0CEUQ6AEwCw#v=onepage&q=pointing%20machine&f=false
http://books.google.nl/books?id=-DC3UDjjPvgC&pg=PA305&lpg=PA305&dq=pointing+machine&source=bl&ots=g7ttvv8Sso&sig=96dMGESWYywGVlBF3UlfISnct_Y&hl=nl&ei=Vkp6TOfwAsuROKPi0dMG&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=12&ved=0CEUQ6AEwCw#v=onepage&q=pointing%20machine&f=false
http://books.google.nl/books?id=-DC3UDjjPvgC&pg=PA305&lpg=PA305&dq=pointing+machine&source=bl&ots=g7ttvv8Sso&sig=96dMGESWYywGVlBF3UlfISnct_Y&hl=nl&ei=Vkp6TOfwAsuROKPi0dMG&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=12&ved=0CEUQ6AEwCw#v=onepage&q=pointing%20machine&f=false
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[8] Een voorbeeld hoe een beeldhouwwerk door een computer wordt gefreesd (http:/ / www. sculpture. org/ documents/
scmag03/ janfeb03/ cronin/ cronin. shtml)

[9] http:/ / www. youtube. com/ watch?v=SKFjlnGjSbA
[10] http:/ / www. youtube. com/ watch?v=YF_GijHU-VI

Zie de categorie Stone sculptor's tools (http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/
Category:Stone_sculptor's_tools?uselang=nl#mw-subcategories) van Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.

Replica

Replica van de Santa María, het schip van
Christoffel Columbus.

Een replica is een nauwkeurig nagemaakte kopie van een voorwerp.
Zo worden er replica's van archeologica, schilderijen,
beeldhouwwerken, auto's en historische gebouwen gemaakt. Replica's
van kunstvoorwerpen worden getoond, omdat het originele voorwerp
op een speciale manier moet worden bewaard. Dit is dan te kostbaar of
te kwetsbaar om te tonen. Een voorbeeld zijn de rotstekeningen van
Lascaux. Grote bouwwerken die bij bijvoorbeeld militaire conflicten
verloren gingen worden soms ook als replica's herbouwd, zoals het
Birmese Mandalaypaleis.

Replica's van apparaten van historisch belang worden vaak gemaakt
om ze ten toon te stellen, omdat het oorspronkelijke voorwerp verloren
is gegaan of niet beschikbaar is. Zo bevinden zich in een
luchtvaartmuseum replica's van de eerste vliegtuigen. Ook van het
VOC-schip de Batavia is een replica gemaakt.

Musici die oude muziek op een authentieke wijze willen uitvoeren,
gebruiken wel replica's van oude instrumenten, bijvoorbeeld van een
viola da gamba, een fortepiano of een klavecimbel.

Soms worden replica's gemaakt als "eerbetoon" aan de prestaties van
een bepaald persoon, bijvoorbeeld een auto- of motorcoureur. Er worden zowel replica-motorfietsen van bekende
racemotoren als ook replica-helmen verkocht.

http://www.sculpture.org/documents/scmag03/janfeb03/cronin/cronin.shtml
http://www.sculpture.org/documents/scmag03/janfeb03/cronin/cronin.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=SKFjlnGjSbA
http://www.youtube.com/watch?v=YF_GijHU-VI
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Commons-logo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stone_sculptor%27s_tools?uselang=nl#mw-subcategories
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stone_sculptor%27s_tools?uselang=nl#mw-subcategories
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Mar%C3%ADa_%28schip%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Christoffel_Columbus
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ASantaMariaPalos1.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kopie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Artefact_%28archeologie%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schilderij
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Auto
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gebouw
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lascaux_%28grotten%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mandalaypaleis
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vereenigde_Oostindische_Compagnie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Batavia_%28schip%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Authentieke_uitvoeringspraktijk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Viola_da_gamba
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Piano_%28instrument%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Klavecimbel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Motorfiets
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Helm_%28hoofddeksel%29
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Taille directe

Taille directe: The Unknown Righteous
Among the Nations door Shlomo Selinger

in rood graniet

Beeldhouwen "en taille directe" is een beeldhouwtechniek waarbij de
steenbeeldhouwer of houtsnijder rechtstreeks in de steen of het hout houwt,
soms met een ruwe schets op papier of in bijvoorbeeld klei, maar zonder veel
te meten, waarbij het beeldhouwwerk gaandeweg ontstaat. Het voordeel van
deze methode is de spontaniteit ervan, die de expressie ten goede kan komen;
het nadeel is de grotere kans op onherstelbare fouten.

Direct en indirect

Het hakken "en taille directe" is vooral in het begin van de twintigste eeuw
weer sterk in opkomst geraakt, omdat in de 19e eeuw het beeldhouwen steeds
meer volgens strikte regels en werkvolgorden verliep. De "taille indirecte",
de tegenhanger van het hakken en taille directe, is het nauwkeurig kopiëren
van een tevoren geboetseerd model, met behulp van bijvoorbeeld een
punteerapparaat of passers.

Bij ingewikkeld beeldhouwwerk is punteren wel sneller dan taille directe,
omdat het zoeken naar de juiste vorm tijdens het boetseren gebeurt en niet
tijdens het hakken zelf, zodat veranderingen eenvoudig zijn aan te brengen.
De indirecte methode vereist wel veel meer discipline van de beeldhouwer,
omdat allerlei meetpunten stuk voor stuk exact moeten worden overgezet in
de steen. Hoewel dit de beeldhouwer veel houvast biedt, omdat hij beter in de
hand kan houden hoe het eindresultaat er uit gaat zien, en hij problemen bij
de uitvoering kan voorkomen, kan het beperkend werken op de expressie.
De 'taille directe' is voor beeldhouwers die zelf hun werk uitvoeren inmiddels
de meest gebruikte methode. De beeldhouwer kan zich hierbij laten leiden
door de vorm van een ruwe steen, een vorm die hij in gedachten heeft of een
klein model als geheugensteun. Vervolgens houwt hij of zij zich al zoekend een weg naar het uiteindelijke sculptuur.

Literatuur

• Camí Santamera (Josepmaria Teixido i Camí/Jacinto Chicarro Santamera): Het complete beeldhouwboek.
Cantecleer Baarn, 2001. ISBN 90-213-3126-8.

Een duidelijk boek met goede foto's en veel uitleg over verschillende stromingen en technieken van het beeldhouwen
in steen, o.a taille directe, vergroten en diverse methoden om modellen te kopiëren in steen.

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Shlomo_Selinger
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3A%27The_Unknown_Righteous_Among_the_Nations%27%2C_red_granite_sculpture_by_Shlomo_Selinger_%28b._1928%29%2C_1987%2C_Yad_Vashem%2C_Jerusalem%2C_Israel.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Categorie:Beeldhouwtechniek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Houtsnijder
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boetseren%23Boetseerklei
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Beeldhouwen en taille directe

Scharreren

Een zeer fijn gescharreerd oppervlak in Obernkirchener zandsteen

Scharreren is een handmatige bewerking van een
natuurstenen oppervlak, die veel wordt toegepast door
steenhouwers die in de natuursteen restauratie werken.
Bij deze techniek gebruikt de steenhouwer een ceseel en
een klopper. Een klap met hamer en beitel op de steen
laat een spoor na in de vorm van een ondiepe richel of
indeuking. Als een geoefend steenhouwer deze handeling
regelmatig herhaalt, wordt een geribbeld oppervlak
verkregen.[1]

Het nahakken van een vlak

Na het voorhakken met een tandijzer of een
bouchardehamer (of tegenwoordig ook na het zagen) kan
een oppervlak verder afgewerkt worden met een scharreerslag. De steenhouwer slaat met een klopper en een ceseel
meerdere kort naast elkaar gelegen, evenwijdige lijnen in het oppervlak, waarbij de beitel bij het hakken telkens uit
de steen geslagen wordt.
Tegenwoordig legt men een scharreerslag op een gezaagd vlak maar in feite is dat niet juist. Scharreren is de laatste
bewerking die een steenhouwer met hamer en beitel

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ASculpteur_sur_pierre_JPG01.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obernkirchener_zandsteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AIMG_1097_Sandstein-Oberfl%C3%A4che_scharriert.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Steenhouwer%23Restauratiesteenhouwer
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamer_%28gereedschap%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Steen_%28materiaal%29
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Frijnen en scharreren gebeurt met steenbeitel en klopper. Op de
voorzijde van de profiellijst is de frijnslag goed te zien.

uitvoert om een plat vlak te krijgen, voordat hij het
oppervlak kan gaan schuren en eventueel vervolgens
frijnen. Het is dus om het even hoe de slagen liggen; als
het oppervlak maar egaal wordt. Bij veel gescharreerd
werk ziet men de voorafgaande bewerkingen (puntijzer,
grendel, tandijzer of bouchard) vaak nog doorschemeren.

De slagen liggen evenwijdig aan elkaar maar hoeven niet
in elkaars verlengde te liggen, waardoor soms de breedte
van de beitel is af te lezen. Toch moeten de slagen wel
zodanig op elkaar aansluiten dat nergens meer sporen van
het oorspronkelijke (gezaagde, geschuurde of anderszins
bewerkte) oppervlak zichtbaar zijn. Het is de bedoeling
dat het gehele vlak behakt is en er dus geen sporen van
voorafgaande bewerkingen meer zichtbaar zijn. Daartoe
moet de beitel aangelegd worden in de holte van de vorige
slag. Bij het frijnen wordt de beitel aangelegd aan het
geschuurde oppervlak.

Resultaat

Het beeld kan variëren afhankelijk van:
•• De richting waarin de slagen over het vlak gelegd

worden. Bij scharreren is het meestal gebruikelijk dat
de slagen worden gelegd in de richting die de
steenhouwer het beste uitkomt. Eerst wordt een
zogenaamde "randslag" gelegd, doorgaans enigszins schuin op het zijvlak en vervolgens wordt ongeveer haaks
daarop met een bredere beitel het vlak gescharreerd.

•• De stand van de beitel en de wijze waarop de steenhouwer zijn hamer hanteert. Bij een scharreerslag is het de
bedoeling dat de beitel uit de steen wordt geslagen. Wanneer de beitel te veel in de steen wordt geslagen ontstaat
er een grover beeld dan de bedoeling is. Men spreekt dan van een "steekslag".

• Het aantal beitelslagen per palm. Een 'palm' is een handbreedte, ongeveer 10 centimeter. Dit varieert normaal van
10 tot 36 slagen per 100 mm. Bij het scharreren is het niet vereist dat de afstanden tussen de slagen precies even
breed zijn en dus kan het aantal slagen per 100 mm vrij ruim variëren.

Referenties
[1] Bepalingen voor scharreren van natuursteen, beschreven in de Bestekstermen Natuursteen van de RACM (http:/ / www. cultureelerfgoed. nl/

sites/ default/ files/ u6/ Natuursteenbestek_Bewerkingen. doc)

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AFotothek_df_roe-neg_0000431_004_Steinmetz_auf_dem_Seitenschiffdach_der_Hofkirche.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Palm_%28lengtemaat%29
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/Natuursteenbestek_Bewerkingen.doc
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/Natuursteenbestek_Bewerkingen.doc
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Frijnen

Frijnen en scharreren gebeurt met steenbeitel en klopper. Op de
voorzijde van de profiellijst is de frijnslag goed te zien.

Machinaal "gefrijnd" oppervlak in Obernkirchener zandsteen

Frijnen is een handmatige sierbewerking van een
natuurstenen oppervlak, die veel wordt toegepast door
steenhouwers die in de natuursteen restauratie werken.
Het is een strengere eindafwerking dan scharreren.

Techniek

Bij deze techniek gebruikt de steenhouwer een ceseel en
een klopper. Een klap met hamer en beitel op de steen
laat een spoor na in de vorm van een ondiepe richel of
indeuking. Als een geoefende steenhouwer deze
handeling regelmatig herhaalt, wordt een geribbeld
oppervlak verkregen.

De steenhouwer slaat met een klopper en een ceseel
meerdere kort naast elkaar gelegen, evenwijdige rijen
lijnen in het oppervlak, waarbij deze precies in elkaars
verlengde moeten liggen of een voorgeschreven patroon
vormen. Elke rij lijnen is even breed als het ceseel en sluit
naadloos aan op de volgende. Dit is anders dan bij het
scharreren, waar dat laatste niet verplicht is. Bovendien
moeten de slagen zodanig op elkaar aansluiten, dat
nergens meer sporen van het oorspronkelijke (gezaagde,
geschuurde of anderszins bewerkte) oppervlak zichtbaar
zijn.

Een volgende rij slagen ligt dus precies in het verlengde
van de eerste rij en er zijn geen duidelijke sporen
afleesbaar over de breedte van de beitel, de slagrichting
of eerdere bewerkingen. Een gemiste slag wordt door
steenhouwers wel een heiligendag genoemd, moderner
vertaald 'een vakantiedag'. In de Middeleeuwen waren de
feestdagen van heiligen immers dagen waarop niet
gewerkt werd.

Randslag

De bewerking begint met een zogeheten randslag. Dit is
een rij haaks op de buitenrand liggende slagen. Omdat bij
een slag parallel aan de buitenkant de steen de neiging heeft af te brokkelen door te veel kracht op de rand, wordt de
eerste reeks er dwars op gehakt. Bij frijnen wordt een randslag of een vlak in zijn geheel vanuit één richting geslagen
(de steenhouwer mag niet halverwege een rand of een vlak vanaf de andere kant van een blok gaan werken). Deze
randslag ligt precies haaks op de richtingen van de randen van het oppervlak en de rest van het oppervlak wordt
gewoonlijk afgewerkt met een frijnslag die doorlopende lijnen in de lengterichting van het werkstuk als resultaat
heeft.

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AFotothek_df_roe-neg_0000431_002_Steinmetz_auf_dem_Seitenschiffdach_der_Hofkirche.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obernkirchener_zandsteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AOKS-maschinenscharriert.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Restauratie_%28kunst%29%23Restauratie_van_gebouwen_en_monumenten
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamer_%28gereedschap%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Steen_%28materiaal%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oppervlakte
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Heilige_%28christendom%29
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Bijzondere frijnbewerkingen
•• Kathedraalslag volgens ruitjespatroon: frijnpatroon waarbij de slagen op elkaar aansluitende ruitvormige vlakjes

vormen.
•• Kathedraalslag volgens dambordpatroon: frijnpatroon waarbij de slagen op elkaar aansluitende vierkante vlakjes

vormen.
• Visgraatslag: frijnpatroon waarbij de slagen op elkaar aansluitende banen vormen, waarbij de slagen in elke baan

in visgraatverband op de slagen in naastgelegen banen aansluiten.
•• Wilde kathedraalslag: frijnpatroon waarbij de slagen op elkaar aansluitende onregelmatige vlakjes vormen.

Machinaal frijnen
Vooral in België wordt ook wel de term machinaal frijnen gebruikt. Machinaal frijnen gebeurt door met een
zaagmachine hele reeksen zaaglijnen parallel en ondiep in het oppervlak van de steen te zagen, waardoor een
gestreept oppervlak achterblijft. Deze techniek lijkt in de verte op het resultaat van frijnen, maar geeft een
onnatuurlijk strak resultaat. In Nederland is deze bewerking overigens niet toegestaan voor natuursteen aan
monumenten.

Kloven (steen)

Wiggen en veren in boorgaten geplaatst om steen te splijten en onder
spanning gezet. De eerste dunne breuklijn is al zichtbaar

Het kloven van natuursteen, ook wel kielen, keilen of
breken genoemd, is het breken van een blok steen met
behulp van wiggen of beitels. Er zijn twee methoden:
met en zonder boorgaten.

Met boorgaten

In een blok steen worden op korte, regelmatige afstand
gaten geboord. Voor de komst van het elektrisch en
pneumatisch gereedschap was dit handwerk, waarbij de
beitelvormige boor na iedere slag een stuk gedraaid
moest worden. Sinds het begin van de twintigste eeuw
worden boorhamers of pneumatische boren gebruikt.
De diepte van het boorgat hangt af van de gelaagdheid
van de steen: bij een niet al te groot blok graniet, dat in
elke gewenste richting voorspelbaar en beheersbaar
breekt omdat het geen gelaagdheid kent, volstaan vaak
ondiepe gaten van 15 cm. Steen met een duidelijke
afzettingsrichting moet vaak helemaal of bijna
helemaal doorboord worden, tenzij er met de richting
mee wordt geboord.

In deze boorgaten worden de kloofbeitels geplaatst. Deze bestaan uit drie delen: twee wigvormige delen, die naar
beneden steeds dikker worden, en een wigvormige tussenbeitel. In elk gat wordt een set van

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Visgraatverband
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zagen_%28verspaningstechniek%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Monument_%28erfgoed%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3APlug_and_feathers_001.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Splijting_%28gesteente%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pneumatiek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boorhamer
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stratigrafie
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Het principe van de kloofwig en veren in een boorgat

deze beitels geplaatst, die vervolgens alle op spanning
worden geslagen met een vuist (moker). Door steeds
heen en weer alle beitels aan te slaan ontstaat er zoveel
druk, dat de steen langs de richting van de boorgaten
splijt.

Zonder boorgaten

Ook zonder deze boorgaten kan een vakman steen laten
splijten, door een serie wigvormige beitels geleidelijk
steeds dieper in de steen te slaan. Een moderne variant
hierop is eerst met een haakse slijper met
diamantzaagblad een ondiepe zaagsnede rondom in het
blok te zagen, en hierin stalen wiggen te slaan.

Groeve

In een steengroeve gebruikt men het kloven als een van
de methoden om een groot blok steen uit de groevewand los te breken. Andere methoden zijn onder andere de
steenkettingzaag en de draadzaag. In plaats van met kloofbeitels worden de gaten vaak gevuld met een stof die na
verloop van tijd uitzet en daardoor de steen splijt. De in een groeve gebruikte kloofbeitels kunnen tot ruim een meter
lang zijn.

Andere toepassingen
Tegenwoordig wordt buiten de groeve het kloven van steen alleen nog gebruikt als er geen grote steenzaagmachine
voorhanden is. Steenhouwerijen beschikken over heftrucks, portaalkranen en hijsapparatuur om de blokken steen
naar en van de zaagmachine te vervoeren, zodat het onrendabel is om gaten te boren; ook is het materiaalverlies veel
kleiner bij zagen.
Het kloven of klieven van edelstenen, bijvoorbeeld diamanten, is een uiterst specialistische bewerking die aan het
slijpen en polijsten voorafgaat.
Steenbeeldhouwers die op het erf een blok steen hebben liggen passen het kloven nog toe om een stuk steen te
splitsen. Ook wordt het kloven wel toegepast als kunstuiting op zich. Een voorbeeld hiervan is de kunst van Ulrich
Rückriem.

Fotogalerij

Kloven van een blok
marmer met kloofbeitels,

met rondom een zaagsnede

Kloofwiggen en
kloofbeitels

Het kloven van
gabbro in een
steengroeve

Een gekloofd stuk zwart graniet

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AFeathers_and_wedges_2.svg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vuist_%28gereedschap%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spijten
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Haakse_slijper
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Diamantsynthese
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Staal_%28legering%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Heftruck
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Portaalkraan
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hijsen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Diamant
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulrich_R%C3%BCckriem
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulrich_R%C3%BCckriem
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AMarmor-spalten.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AKeile.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabbro
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AVistdalitt-gabbro-2.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AF-blokk.gif
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De 9 grootste delen van de
Cullinan-diamant na het kloven

Externe links
• (en) Gebruik van kloofwiggen [1] Video over het kloven van een blok steen
• Boren en kloven [2] Video met het complete proces: boren, plaatsen, slaan, met timing
• (en) Methoden [3] Verschillende methoden om steen te kloven
• Kloven met beitels [4] Video waarop een Braziliaanse steenhouwer de oude manier van steenkloven voordoet

Bronnen, noten en/of referenties

•• Haslinghuis, E.J. en Janse, H. (2005) Bouwkundige termen. Leiden: Primavera Pers. ISBN 90 5997 033 0.

• Bewerkingen van natuursteen, beschreven in de Bestekstermen Natuursteen van de RACM [6]

Referenties
[1] http:/ / www. youtube. com/ watch?v=adN8AyYIbd0
[2] http:/ / www. youtube. com/ watch?v=Uxm1VCzVswQ& NR=1
[3] http:/ / www. stonestructures. org/ html/ quarry_methods. html
[4] http:/ / www. youtube. com/ watch?v=RIYWTEiabpc& feature=related

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cullinan_%28diamant%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ACullinanroughpieces.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=adN8AyYIbd0
http://www.youtube.com/watch?v=Uxm1VCzVswQ&NR=1
http://www.stonestructures.org/html/quarry_methods.html
http://www.youtube.com/watch?v=RIYWTEiabpc&feature=related
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/Natuursteenbestek_Bewerkingen.doc
http://www.youtube.com/watch?v=adN8AyYIbd0
http://www.youtube.com/watch?v=Uxm1VCzVswQ&NR=1
http://www.stonestructures.org/html/quarry_methods.html
http://www.youtube.com/watch?v=RIYWTEiabpc&feature=related
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Gereedschappen

Lijst van steenhouwgereedschap
Steenhouwgereedschappen zijn de gereedschappen die door steenhouwers, restauratiebeeldhouwers en
steenbeeldhouwers worden gebruikt voor het bewerken van natuursteen.

Steenbeitels
 Zie Steenbeitel voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bouchard Een beitel met piramidevormige tanden op een plat vlak, om natuursteen mee te vlakken of er een
ruwe oppervlaktestructuur aan te geven

Bordijzer Een vlakke steenbeitel met een snijbreedte van minder dan 3 cm

Ceseel Een vlakke steenbeitel met een snijbreedte van meer dan 3 cm, om grotere vlakken mee te scharreren
of frijnen

Jop Een zware steenbeitel om grote schollen steen van de rand van een steenblok te verwijderen

Letterbeitel Een steenbeitel voor fijn gedetailleerd werk en letters

Riffelijzer Een bouchard met dakvormige ribbels in plaats van piramidepunten

Rondeel Een vlakke steenbeitel met gebogen snijrand

Spitsijzer Een gehard stalen beitel met een punt, om ruw voorhakwerk mee te verrichten; ook wel puntbeitel
genoemd

Tandijzer Een getande platte steenbeitel

Tandijzerhouder Een beitel voor losse inzetplaatjes, onder andere vlak, getand en afgerond

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gereedschap
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:1rightarrow.png
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Bouchard.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Bordijzer.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Ceseel.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Jop.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Letterbeitel.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bouchard%23Riffelijzer
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Rondeel.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Spitsijzer.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Tandijzer.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Zahneisen.JPG
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Handgereedschappen

Bouchardhamer Hamervariant van de bouchard

Riffelhamer Hamervariant van het riffelijzer

Fleshamer Flesvormige houten of kunststof hamer, voor fijner steen-en beeldhouwwerk

Grendel Een bundel (tot ongeveer vijftien gehard stalen) spitsijzers in een gietijzeren vatting geklemd

Klopper Een houten of kunststof hamer die wordt gebruikt bij het steenhouwen en bij het beeldhouwen
in hout of natuursteen

Kloofbeitels Kloofbeitels bestaan uit drie wigvormige delen en worden gebruikt bij het splijten van blokken
steen

Letterhamer Een hamer voor fijn hakwerk als letters, beeldhouwwerk en fijne profielen

Mergelkam Een houten schaafblok met getande stalen plaatjes erin gezet, voor het schaven van zachte
kalksteensoorten als mergel

Pneumatische
hamer

Een door perslucht aangedreven hamer om de steenbeitel mee voort te drijven

Steenbijl Een variant van de Vlecht

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamer_%28gereedschap%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Stockhammer.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bouchard%23Riffelhamer
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Riffelhammer.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Klopper_%28houten_hamer%29%23Fleshamer
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Mallet2.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Kronel.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Kn%C3%BCpfel_retouched.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3APlug_and_feathers_001.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AP1000815.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Un_chemin_de_fer_de_tailleur_de_pierre.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pneumatiek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Air_hammer_FK702a.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Marque_de_tacheron_sur_outils.JPG
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Vlecht Een soort steenhouwersbijl met twee snijdende kanten

Tandvlecht Een getande variant van de Vlecht

Vuist Een stalen hamer, meestal 1kg, voor onder andere jop, spitsijzer, kloofbeitels en bouchardbeitel

Zwaaispits Een hamer van 2 tot 3 kilo, met aan de twee slaguiteinden een spitse punt

Meet- en tekengereedschappen

Combinatieschrijfhaak Een in diepte verstelbare winkelhaak

Kraspen Een dunne stalen pen met een scherpe punt

Krompasser Een meetgereedschap om buitenmaten mee op te meten en af te schrijven

Passer Een meet-en tekengereedschap voor afstanden en cirkels

Rei Een stalen lat of aluminium koker, om rechte lijnen te trekken met potlood of kraspen, en
om steenoppervlakken mee te controleren op vlakheid

Schrijfhaak Een tekengereedschap met een hoek van 90°

Zweihaak Een meetgereedschap om hoekschuinten mee af te tekenen

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Stonemasons_axe.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Zahnfl%C3%A4che.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vuist_%28gereedschap%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Moker.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Zweispitz.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Set_square1.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kraspen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Scribers.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Krompasser
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AKruzidla.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Steekpasser.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rei_%28gereedschap%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Potlood
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kraspen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ATrace_la_pointe.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Serurista_ortilo.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Zweihaak.jpg
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Overige gereedschappen en werktuigen

Steenschaar Een stalen tang om steen mee te hijsen

Steenzaag Een handgereedschap of machine om steen mee te zagen

Wolf Een zelfklemmend hulpmiddel om steen mee te hijsen

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Maulbronn_-_Steinzange.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AF-blokksag.gif
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AWolf2.jpg
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Steenbeitel

Een bordijzer met Widia snijvlak en
klopperkop

Een steenbeitel is een stuk gereedschap dat door slopers, steenhouwers en
steenbeeldhouwers in combinatie met een hamer, klopper of vuist wordt
gebruikt om natuursteen, baksteen of beton te bewerken. Het zijn over het
algemeen langwerpige stalen beitels, bedoeld om stukken steen of beton te
verwijderen of te klieven. Er zijn verschillende typen, in te delen naar
gebruik: voor sloop, voor steenbewerking of voor steenklieven. Anders dan
bij een houtbeitel is een steenbeitel doorgaans aan beide zijden geslepen, een
enkele uitzondering bij beitels voor zeer zachte steensoorten daargelaten.

Sloopwerkzaamheden

Sloopbeitels, ook wel koudbeitels (afb.1), worden gebruikt voor
sloopwerkzaamheden in bijvoorbeeld beton en baksteen. Er zijn ook
specifieke beitels voor elektrisch of pneumatisch aangedreven sloophamers.

Mergel

Voor het bewerken van mergel worden over het algemeen gewone
houtbeitels en -gutsen gebruikt, naast andere gereedschappen zoals de
mergelkam (afb.3), de steenzaag en de kettingzaag.

Zachte kalksteensoorten

Met name in Frankrijk wordt door steenhouwers veel gewerkt met gesmede
beitels met een houten hecht, vrij scherp geslepen met een lange vouw
(geslepen zijde) (afb. 2). Deze zijn er in vlakke, getande en zelfs
gutsvormige versies. Hierop wordt meestal geslagen met een houten klopper, maar omdat de steen niet al te hard is,
kan het ook met een stalen vuist. Deze beitels zijn aan twee zijden geslepen. De gutsen zijn, net als bij houtgutsen,
alleen aan de buitenzijde geslepen. In Nederland worden deze kalksteenbeitels niet of vrijwel niet gebruikt.[1]

Beitels voor hardere steensoorten
Vóór de twintigste eeuw waren steenhouwers- en beeldhouwbeitels altijd uit één materiaal vervaardigd, maar met
name sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw wordt veel gewerkt met steenbeitels die een gesoldeerd
inzetstuk van Widia (wolfraamcarbide) hebben. Dit maakt dat de beitels veel minder snel slijten, al zijn ze wel
gevoeliger voor breuk door te hard slaan, met name als er een stalen moker of vuist gebruikt wordt.
Typen steenbeitels:
• een platte beitel (afb.4) wordt gebruikt voor vormgeving, letterhakken en vlak hakken.Het is de meest gebruikte

beitel.
• een letterbeitel (afb.5) voor letters en fijn werk, aan te drijven met een letterhamer
• een bordijzer om vlak te hakken met een klopper (afb.6)
• een ceseel idem, maar dan meer dan 3 cm breed. Het ceseel wordt vooral door steenhouwers gebruikt, minder

voor beeldhouwwerkzaamheden (afb 7)
• een jop is een zware stompe beitel die in combinatie met een stalen vuist wordt gebruikt om grote schollen steen

van een stuk steen te slaan. (afb.8)

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Widia
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ABordijzer.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sloop_%28afbraak%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamer_%28gereedschap%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vuist_%28gereedschap%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Baksteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beton
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Staal_%28legering%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beitel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sloop_%28afbraak%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koudbeitel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beton
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Baksteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boorhamer
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pneumatiek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beitel%23Houtbeitel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Guts
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Steenzaag%23Handzaag
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kettingzaag
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Smeedijzer
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Handvat
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vuist_%28gereedschap%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Widia
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolfraamcarbide
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vuist_%28gereedschap%29
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• een rondeel is een vlakke steenbeitel waaraan een ronding geslepen is. Enigszins te vergelijken met de guts van
de houtsnijder. Meestal met een klopperkop. (afb.9)

• een tandijzer is een vlakke getande beitel. (afb. 10)
• een tandijzerhouder is een stalen beitel met een gleuf waar een los inzetstuk in past. Dit gereedschap wordt veel

gebruikt door mensen die niet dagelijks in steen houwen. Bij breuk kan eenvoudig een ander stalen plaatje in de
beitel geschoven worden, in plaats van de hele beitel terug te slijpen of te vervangen. In deze houder passen zowel
getande als vlakke plaatjes, zodat deze beitel gebruikt kan worden als grof en fijn tandijzer, platte beitel of
rondeel.(afb 11)

• een spitsijzer is een puntbeitel, die gebruikt wordt om de grove vorm aan te brengen en om veel steen weg te
hakken (ruimen). Deze beitel is vooral een handgereedschap; bij pneumatisch hakken wordt vaker een smalle
vlakke beitel gebruikt.(afb. 12)

• een bouchard of stokbeitel (afb. 13) is een vierkante beitel met een platte kop, waarin groeven zijn geslepen
zodat er een patroon van piramidevormige tanden op ontstaat. Deze beitel wordt gebruikt om een oppervlakte te
vergruizelen en ruwweg te vlakken. Er zijn ook wel ronde bouchardbeitels en voor handmatig gebruik
bouchardhamers, met vervangbare kop. Door molenaars worden deze hamers ook wel pletsteenhamer genoemd.

• een riffelijzer lijkt op een bouchardbeitel, maar dan met ribbels in plaats van punten.
Steenbeitels kunnen handmatig, pneumatisch of ook wel elektrisch worden aangedreven, in een boorhamer of
drilboor, hoewel deze laatste toepassing eigenlijk alleen voor sloop- en breekwerk voorkomt. Bij het beroepsmatig
houwen in natuursteen worden steenbeitels meestal gebruikt in combinatie met een pneumatische hamer.[2]

Kloofbeitels
 Zie Kloven (steen) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bij het kloven van steen wordt gebruikgemaakt van speciale kloofbeitels. (afb.14) In een blok steen worden op korte,
regelmatige afstand gaten geboord. In deze boorgaten worden de kloofbeitels geplaatst. Deze bestaan uit drie delen:
twee wigvormige delen, die naar beneden steeds dikker worden, en een wigvormige tussenbeitel. In elk gat wordt
een set van deze beitels geplaatst, die vervolgens alle op spanning worden geslagen met een vuist (moker). Door nu
steeds heen en weer alle beitels aan te slaan ontstaat er zoveel druk dat de steen langs de richting van de boorgaten
splijt. Ook kan met wigvormige metalen beitels de steen gespleten worden zonder te boren.

Onderhoud
Voor het veilig werken met beitels is het belangrijk goed onderhoud te plegen. De braam die door het slaan met
stalen hamers ontstaat, zoals bijvoorbeeld bij de beitels op foto's nr. 4, 8 en 12, moet steeds weggeslepen worden.
Deze braam kan kwetsuren veroorzaken, ofwel doordat de beitel bij een gemiste slag de hand bezeert, of doordat er
splinters vanaf geslagen worden die in de hand blijven steken. Vaak heeft een grotere steenbeitel een plastic
beschermring, die om de bovenkant van de beitel geschoven kan worden, ter bescherming (afb.15).

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Guts
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Houtsnijder
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pneumatiek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boorhamer
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drilboor
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:1rightarrow.png
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boren
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vuist_%28gereedschap%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spijten
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Braam_%28rand%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kwetsuur
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Galerij

1. Een koudbeitel voor
sloopwerkzaamheden

2. Franse steenbeitels met
houten hecht

3. Een mergelkam 4. Een
platte
beitel

5. Een beitel voor fijn werk
en letters, met Widia

snijvlak, voor een stalen
letterhamer

6. Een bordijzer met
Widia snijvlak en

klopperkop

7. Een ceseel met Widia snijvlak
en klopperkop

8. Een jop om grote
schollen steen mee te

verwijderen

9. Een
rondeel

met
klopperkop

10. Een
tandijzer met
Widia tanden

11. Een smeedijzeren tandijzer en
een tandijzerhouder met los

inzetplaatje

12. Een
spitsijzer

of
puntbeitel

13. Een bouchardbeitel voor
een pneumatische hamer, met

Widia tanden

14. Kloofwiggen en
kloofbeitels

15. Een koudbeitel met kunststof
kap ter bescherming van de hand

16. Een zware pneumatische
hamer met beitel
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17. Een
pneumatische
hamer van het

pistooltype

18. Een kleine stifthamer,
Italiaans model

Referenties
[1] Een website over Franse steenhouwersgereedschappen (Franstalig) (http:/ / ruedeslumieres. morkitu. org/ apprendre/ outils/ index. html)
[2] Bestekstermen Natuursteen RACM (http:/ / www. cultureelerfgoed. nl/ sites/ default/ files/ u6/ Natuursteenbestek_Bewerkingen. doc)

Klopper (houten hamer)

Een kunststof klopper, een van beukenhout en een weekijzeren
letterhamer

Een klopper is een houten of kunststof hamer die
wordt gebruikt bij het steenhouwen en bij het
beeldhouwen in hout of natuursteen. Een houten
hamer wordt tevens gebruikt bij houtbewerking.

Een klopper wordt vaak gemaakt van beukenhout,
meestal met een ronde slagkop, zodat elke slag raak
is, ongeacht de stand van de hamer. Soms echter
worden ook vierkante modellen gebruikt. Vanwege
de grotere duurzaamheid worden ook vaak kloppers
van kunststof gebruikt, omdat met name stalen
beitels de vezels van het beukenhout beschadigen.

Steenbeitels voor gebruik met een houten hamer
hebben gewoonlijk een enigszins bol staand, breed
uitlopend uiteinde, de zogenaamde klopperkop.

Kloppers worden door houtsnijders gebruikt bij het "aanhakken", een ruwe voorbewerking om snel hout weg te
nemen, en door steenhouwers en steenbeeldhouwers bij het hakken met het ceseel, en in mindere mate bij het
tandijzer, bordijzer, en het rondeel.

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AAir_hammer_FK724a_open.jpg
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http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/Natuursteenbestek_Bewerkingen.doc
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Weekijzer
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AKn%25C3%25BCpfel_retouched.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamer_%28gereedschap%29
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Fleshamer
Kloppers met een diameter beneden de 10 cm worden fleshamer genoemd, omdat zij de vorm van een wijnfles
benaderen. Deze worden voor lichtere hakwerkzaamheden gebruikt. Deze hamers zijn vaak van beukenhout, pokhout
of kunststof.

Een Ceseeel met
Widia snijvlak en

klopperkop

Een bordijzer
met Widia
snijvlak en
klopperkop

Twee fleshamers; een van pokhout en een met
kunststof kop en houten steel

Letterhamer

een letterhamer van Portugees model

Een letterhamer is een soort hamer van zo'n 500 tot 1000 gram, die
wordt gebruikt bij het letterhakken in steen en om fijn beeldhouw- of
steenhouwwerk te verrichten. Een letterhamer wordt altijd gebruikt in
combinatie met een letterbeitel, al dan niet met Widia snijvlak..

Deze hamers zijn er in verschillende modellen:
• met ronde kop als op de foto, het zogenaamde Portugese model.
• met een rechthoekige kop.
• met een vierkante kop.
Letterhamers zijn verkrijgbaar met een kop van bijvoorbeeld staal of
weekijzer. Het voordeel van weekijzeren hamers, die vrij snel
vervormen, is een goede grip op de beitel, waar een stalen hamer
eerder afketst. Daardoor wordt bij licht hakwerk vaak gewerkt met
weekijzer, dat het makkelijker maakt om de beitel te sturen en beheerst
te slaan. Voor hardere slagen zijn er hamers met een stalen kop.
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Steenzaag

Het zagen van een blok gneis

Een close-up van het segment van een diamantzaagblad. De
diamanten en de gesleten metalen drager zijn hierop goed te zien

Een steenzaag is een handzaag of zaagmachine die
gebruikt wordt om natuursteen mee te zagen.

Handzaag

Voor het zagen van mergel, zachte kalksteensoorten en
speksteenachtigen als albast bestaan er handsteenzagen
van gesmeed staal, al dan niet met tanden van Widia of
diamant. Deze zagen kunnen zowel met als zonder
water gebruikt worden.

Elektrisch gereedschap

Er bestaan diverse kleine elektrische en ook wel
pneumatische machines om steen te zagen. De meest
gebruikte hiervan is wel de haakse slijper met
diamantzaagblad. Ook deze kan zowel nat als droog
gebruikt worden. Ook worden de decoupeerzaag en de
reciprozaag wel met steenzaagblad gebruikt. Tenslotte
is er nog de steenclipper, ook wel zaagtafel of
tegelzaag genaamd.

Professionele zaagmachines

In zagerijen bij steengroeven en in
natuursteenbedrijven worden diverse typen steenzaag
gebruikt. Vrijwel alle werken met diamant als
slijpmiddel en worden met water gekoeld.

Enkele typen steenzagen zijn:
• de draadzaag. De draadzaag werkt met een met

diamant belegde staaldraad, die door de steen slijpt.
Er zijn twee typen:

• het in de steengroeve gebruikte type. Hierbij wordt de zaagdraad door boorgaten geleid en op spanning
gebracht door de aandrijfmotor op een hellende rails te plaatsen. Dit zorgt dat de draad altijd strak blijft staan,
ook als de nog te zagen afstand korter wordt (afb.1).

• de computergestuurde draadzaag. Met deze draadzaag kunnen ingewikkelde vormen uitgezaagd worden (afb.
2).
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Tegelzaag

• de steencirkelzaag (brugzaag, portiekzaag,
halfportiekzaag). Het meest gebruikte type, zowel
voor het voorzagen van de ruwe, gekloofde blokken
uit de steengroeve, als voor het zaagwerk in de
steenhouwerij (afb.3).

• de schudzaag. Een steenzaag met een lang smal
zaagblad, dat heen en weer beweegt (afb.4).

• de raamzaag. Een schudzaag met meerdere
zaagbladen, meestal gebruikt om een ruw blok steen
tot platen te zagen. De afstand tussen de zaagbladen
is instelbaar, zodat platen van verschillende dikte
gezaagd kunnen worden.

• de waterjet. Met een waterstraal kunnen in
natuurstenen plaatmateriaal computergestuurd
allerlei vormen gezaagd worden (afb. 5).

• de steenkettingzaag. Kettingzagen voor steen zijn
er zowel voor gebruik in een groeve (afb.6) als in
een met de hand bediende versie. De laatste wordt
ofwel hydraulisch (afb. 7) ofwel door een benzinemotor aangedreven (afb.8).

Van zand naar diamant
Waar de meeste typen steenzaag tegenwoordig industriële diamant gebruiken om middels de slijpende werking
materiaal te verwijderen, werd vóór de twintigste eeuw vooral zand als slijpmiddel gebruikt bij het slijpen van
abrasieve steensoorten. Dit zand werd gewoonlijk in combinatie met water toegevoerd langs een langwerpig
zaagblad met een vertanding die het zand vasthield, om door middel van een heen en weergaande beweging, als bij
een schudzaag, de steen door te slijpen. Dit zagen werd vooral handmatig gedaan, een geduldwerk. Voor
kalksteensoorten, vooral de zachtere typen kalksteen, werd vanouds met getande stalen zaagbladen gewerkt om
plaatmateriaal te verkrijgen.
Voor de vervaardiging van steenblokken uit ruwe steen werd eerder gebruikgemaakt van technieken als kloven en
gereedschappen als de grendel, de vlecht, de steenbijl, de dissel en diverse typen steenbeitel.

Galerij

1. Een draadzaag in een
steengroeve

2. Een computergestuurde
draadzaag

3. Een cirkelzaag
bewerkt een ruw

blok steen

4. Een schudzaag
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5. Een waterjet
snijrobot

6. Een kettingzaag met een
zwaard van 5 meter in een

groeve

7. Een hydraulisch aangedreven
steenkettingzaag, met hydropomp

op benzine

8. Een handbediende kettingzaag
met benzinemotor voor beton,

baksteen en steen

Diagram van een Romeinse
schudzaag op waterkracht

Bouchard

Een bouchardhamer

Een riffelhamer

Een bouchard is een stuk gereedschap in hamer- of
beitelvorm, dat gebruikt wordt om natuursteen en beton
mee te vlakken of er een ruwe oppervlaktestructuur aan te
geven. Door molenaars wordt een dergelijke hamer een
kneushamer genoemd en gebruikt om de molenstenen te
vlakken.

Bouchard

Een bouchard, of het nu een hamer- of beiteltype is, heeft
gewoonlijk een vierkante kop met piramidevormige
punten, hoewel er ook cylindervormige versies van
bestaan. Met deze punten wordt het steenoppervlak
vergruizeld en zo de steen ruwweg geëffend.

Bouchardhamers hebben gewoonlijk een stalen
hamergedeelte met een verwisselbare bouchardkop van
gehard staal, en een houten steel. Bouchardbeitels zijn er
in gesmede versie en met hardmetalen tanden van
wolfraamcarbide, en kunnen zowel pneumatisch als
handmatig aangedreven worden. Meestal worden de
beitelkoppen aangeduid met het aantal punten,
bijvoorbeeld 5 x 5 punten op een kop van 2 x 2 cm.
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De herkomst van de naam is onduidelijk, maar in de Encyclopédie van Diderot van 1751 wordt al een gereedschap
met deze vorm en naam afgebeeld. Er zijn eerdere versies van dit gereedschap bekend: onder andere sinds de 17e
eeuw en vermoedelijk ook in de Griekse oudheid werd een soortgelijk gereedschap
gebruikt.Wikipedia:Bronvermelding

Riffelijzer
Een riffelijzer of riffelhamer, ook wel richelijzer, is te vergelijken met een bouchard, maar met dakvormige ribbels in
plaats van afzonderlijke punten.

Gebruik
De bouchard wordt zowel gebruikt voor een tussenstap in de bewerking van natuursteen, als voor eindafwerking van
natuursteen en beton. Een gebruikelijke werkwijze in het steenhouwen bij het hakken van een vlak is om het eerst
ruw met een puntbeitel voor te hakken (spitsen), dan te boucharderen, en vervolgens met andere beitels of
schuurmachines af te werken tot een strak oppervlak. Als boucharderen als eindafwerking wordt gebruikt, dient het
ruwe oppervlak dat verkregen wordt als een sierafwerking, om een oppervlak te verruwen (bijvoorbeeld bij
traptreden) of om ongelijke sporen van eerdere bewerkingen te verdoezelen of te egaliseren. Bij al deze toepassingen
is het zaak een egaal oppervlak te verkrijgen, zonder dat een herhaald patroon van de hamer- of beitelkop van de
bouchard zich aftekent in de steen.
De bouchard wordt vooral toegepast op hardere steensoorten. Op zeer zachte kalkstenen werkt dit gereedschap niet;
de tanden raken verstopt met steengruis en hebben geen effect. Op marmer moet het gebruik worden afgeraden,
omdat de bouchard de steen tot enkele millimeters onder de oppervlakte kneust, waardoor zich bij naderhand
polijsten doffe plekken aftekenen. Ook op zandsteen kan de bouchard beter niet worden toegepast. Door de
loodrechte slagen op de steen wordt de samenhang van de steen verstoord, waardoor na verloop van tijd de 'huid' van
de steen verkruimelt.
De bouchard wordt gebruikt door steenhouwers, steenbeeldhouwers en restauratiebeeldhouwers bij de bewerking
van natuursteen, en toegepast bij de afwerking van beton.

Galerij

Een bouchardbeitel voor
pneumatische hamers

Gebouchardeerd beton Gebouchardeerde zandsteen Gebouchardeerd
granietporfier
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Bouchardeermachine Fontein uit
gebouchardeerde

steen

Ceseel

Ceseel

Een ceseel ( ook wel cesseel, cijseel of cisel genoemd) is een vlakke
steenbeitel met een snijbreedte van meer dan 3 cm, die wordt gebruikt
om het oppervlak van een steen te bewerken door middel van
scharreren of frijnen[1]. Omdat het ceseel bedoeld is om er met een
houten of kunststof klopper op te slaan, is deze altijd voorzien van een
breed uitlopend, licht afgerond slageinde, de zogenaamde klopperkop,
om te voorkomen dat de klopper beschadigt bij het vele slaan.

Anders dan een gewone steenbeitel wordt een ceseel niet gebruikt om
een voorwerp te klieven of veel steen af te nemen, maar als laatste
gereedschap om natuursteen te bewerken of van siergroeven te
voorzien. Vroeger werd dit gereedschap algemeen gebruikt bij het vlakhakken van een steenoppervlak, maar sinds de
intrede van de steenzaagmachine wordt een ceseel voornamelijk gebruikt voor oppervlakteverfraaiing. Met een
houten hamer en ceseel slaat de steenhouwer regelmatige brede groeven (bij het scharreren) of juist smallere (bij
frijnen) in de natuursteen. Deze bewerkingen hebben het doel het werkstuk, (bijvoorbeeld een trap of een
vensterbank), dat oorspronkelijk met de hand uit een ruw blok steen werd gehouwen, te voorzien van een uniforme
afwerking, waarbij het tevens minieme onvolkomenheden neutraliseert, die bij schuren of polijsten eerder versterkt
zouden worden.
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Ceseel

Omdat veel natuursteen tegenwoordig machinaal wordt bewerkt en
daardoor een kille uitstraling wekt, is de functie van scharreren en
frijnen nu vooral om natuursteen levendiger te maken.

Referenties
[1] Bestekstermen Natuursteen RACM (http:/ / www. cultureelerfgoed. nl/ sites/ default/ files/ u6/ Natuursteenbestek_Bewerkingen. doc)

Grendel (steenhouwen)

Een grendel

Een grendel, ook wel raamijzer, is een stuk
handgereedschap van de steenhouwer, te vergelijken
met een bundel spitsijzers.[1] In een gietijzeren vatting
zijn met een metalen wig tot ongeveer vijftien gehard
stalen puntbeitels geklemd, die aan beide einden
geslepen zijn. Met dit werktuig kon een steenhouwer
snel een ruw breukvlak behakken tot een min of meer
egaal vlak. Het eindresultaat lijkt enigszins op een
geprikt of gebouchardeerd vlak. Het gereedschap werd
voornamelijk in de bewerking van zandsteen gebruikt,
maar wegens de grote stofontwikkeling is dit
gereedschap in de steenhouwerswet van 1921 in
Nederland verboden.[2]

De grendel is terug te voeren tot het eind van de 17e eeuw; op een Duitse wapensteen met het jaartal 1694 staat een
grendel afgebeeld.[3]
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Een met de grendel bewerkt stuk zandsteen

Referenties
[1] Bestekstermen Natuursteen RACM (http:/ / www. cultureelerfgoed. nl/ sites/ default/ files/ u6/ Natuursteenbestek_Bewerkingen. doc)
[2][2] Haslinghuis, E.J. en Janse, H. (2005) Bouwkundige termen. Leiden: Primavera Pers. ISBN 90 5997 033 0.
[3] Karl Friederich: Die Steinbearbeitung in ihrer Entwicklung vom 11. bis zum 18. Jahrhundert, blz 74 Reprint 1988, ISBN 3-924756-02-3.

Vlecht (steenhouwen)
Een vlecht is een soort steenhouwersbijl met twee snijdende kanten. De vlecht werd vroeger gebruikt om blokken
steen vlak te hakken. Dit gereedschap werd vooral gebruikt voor zachtere steensoorten, zoals Franse kalksteen.
Andere benamingen zijn bikhamer, polka en steenbijl. Het gebruik ervan is verdrongen door de komst van de
steenzaagmachine.[1]

De steenbijl werd vooral gebruikt bij de afwerking van parementblokken. Deze techniek is veel gebruikt in de vroege
Middeleeuwen. Doorgaans levert het een geribbeld vlak op, vergelijkbaar met zeer grof gescharreerd werk, waarbij
de slagen zeker 10 tot 15 mm breed zijn.[2]

Een vlecht Een tandvlecht Een niet-parallelle
steenhouwersbijl, met

steenhouwersmerk in de steel

Een gebijld stuk Obernkirchener
zandsteen
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Externe link
• Video [3] van het gebruik van een steenbijl op tufsteen
Bronnen, noten en/of referenties

[1][1] Haslinghuis, E.J. en Janse, H. (2005) Bouwkundige termen. Leiden: Primavera Pers. ISBN 90 5997 033 0.
[2] http:/ / www. cultureelerfgoed. nl/ sites/ default/ files/ u6/ Natuursteenbestek_Bewerkingen. doc Bestekstermen Natuursteen RACM
[3] http:/ / www. youtube. com/ watch?v=ib-ifXBylFk& feature=g-all-u& context=G2f10cc4FAAAAAAAAAAA

Wolf (hijswerktuig)

Een steenwolf

Een wolf, een twee- of driedelige set wiggen,
bijeengehouden door een hijsoog en een pen, is een
hijswerktuig dat vroeger door steenhouwers en
metselaars werd ingezet om blokken bewerkte
natuursteen of grafzerken op zijn plaats te
manoeuvreren.

Versies

Er zijn meerdere werktuigen om steen te hijsen,
ruwweg te verdelen in twee typen.
• Een type werkt doordat het klemt in een taps

toelopend gat. Dit wolfsgat, een zwaluwstaartvormig
gat in het bovenvlak van een werkstuk, waarin
nauwsluitend een steenwolf kan worden bevestigd,
was even breed als de dikte van de wolf zelf en had
bovenin een kleine opening die naar onder toe steeds
breder uitliep. De vorm van dit gat was hiermee een
negatief van de wolf zelf. De wolf zelf bestaat uit
vijf onderdelen: een stalen hijsoog en een sluitpen,
met daaronder drie stalen plaatjes, waarvan twee
breed uitlopen, en een vlak passtuk middenin. De
twee wigvormige delen pasten in het wolfsgat dat
door de steenhouwer bovenin het blok steen was gehakt, en werden met een los extra onderdeel aangevuld tot het
opgesloten was in het gat. Om de drie plaatjes werd een hijsoog geschoven, dat werd vastgehouden met een
sluitpen door alle vier onderdelen. Vanwege de klemwerking van de wiggen in het wolfsgat kon het blok hieraan
opgehesen worden.

• Een ander type is de zogenaamde Parijse wolf, een steenschaar die in een (taps) gat klemt doordat hij uitzet
wanneer het hijsoog wordt aangetrokken.
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Stellen
Deze werktuigen waren vooral bedoeld bij het stellen (plaatsen en vastmetselen) van de bewerkte natuursteen. Een
steenschaar, en in mindere mate de wolf, kon bij een stoot tegen de steiger plotseling de grip op de steen verliezen,
waardoor het blok naar beneden kon vallen. Om het stuk steen naar de juiste hoogte te brengen op de steiger werd
daarom meestal eerst van ander hijsgereedschap gebruikgemaakt, zoals touwen, banden of kettingen. Vlakbij de
uiteindelijke plek werd het werkstuk op latjes neergezet en werden de hijsbanden verwijderd. Tenslotte kon met
behulp van de wolf of de steenschaar het stuk steen op de juiste plek gehesen worden en in de mortel geplaatst
worden.

Tegenwoordig
Door de komst van modern hijsmaterieel en andere methoden is de wolf in onbruik geraakt. Zo wordt tegenwoordig
veel gebruikgemaakt van keilbouten, chemische ankers en roestvrijstalen draadeinden in combinatie met epoxylijm,
waarop een hijsoog met inwendig schroefdraad gedraaid wordt. De resterende draadeinden dienen dan meteen om de
verschillende blokken te verbinden.

Fotogalerij

Een Parijse wolf. Klemt in een taps gat; met
vertanding voor zachte kalksteen

Een steenschaar, om steen aan de buitenzijde
te klemmen, en een wolf

Een tekening van het principe van de
steenwolf
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Zwaaispits

Een zwaaispits, met ernaast een duimstok voor de maatvoering

Een zwaaispits, door molenaars ook
wel bilhamer genoemd, is een hamer
van 2 tot 3 kilo, met aan de twee
slaguiteinden een spitse punt. De naam
is waarschijnlijk een verbastering van
het Duitse Zweispitz, wat tweespits
betekent.[1]

Gebruik

De zwaaispits werd gebruikt door
steenhouwers om ruwe blokken steen
snel grof op maat te hakken en om
grote hoeveelheden steen te
verwijderen bij het voorhakken van
een oppervlak. Het gebruik is te
vergelijken met het hakken met de vuist en de puntbeitel. Het gereedschap stamt uit de Middeleeuwen en werd
gebruikt in zachtere steensoorten zoals zandsteen en kalksteen, maar ook wel in blauwe hardsteen en marmer.[2]

De zwaaispits wordt met beide handen vastgehouden vanwege het gewicht en voor een goede sturing.
Het gereedschap is in Nederland en België in gebruik geweest tot ongeveer de Tweede Wereldoorlog, daarna is het
snel verdrongen door de opkomst van de steenzaagmachine.

Molenstenen
De zwaaispits wordt door molenaars bilhamer genoemd. Het gereedschap wordt door hen gebruikt om molenstenen
van een nieuw maaloppervlak te voorzien (het scherpsel), hetgeen billen wordt genoemd.

Fotogalerij

Een gespitst oppervlak van een stuk zandsteen Steenhouwerswerkplaats met oude
gereedschappen

Molensteen met bilhamer
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Passer (gereedschap)

Steekpasser

Gewone passer

Een passer is een meetinstrument waarmee een (kleine) afstand
vastgezet en elders afgepast kan worden. De bekendste vorm van de
passer is die waarmee cirkels en cirkelbogen getekend kunnen worden.
In werkplaatsen worden steekpassers en krompassers gebruikt om
maten van tekeningen of modellen naar werkstukken over te nemen.
De steekpasser wordt ook als navigatiehulpmiddel gebruikt om
afstanden op zeekaarten af te passen. De passer werd al gebruikt rond
1000 v.Chr. Dit is zichtbaar op aardewerk uit die tijd dat in
Griekenland opgegraven is. Hierop werden cirkels getrokken ter
decoratie, met behulp van een passer. Het gaatje van de passerpunt is
duidelijk zichtbaar.

Een passer is meestal van metaal gemaakt en bestaat uit ten minste
twee delen van gelijke lengte, die door middel van een scharnier aan de
bovenzijde met elkaar zijn verbonden. Meestal bevindt zich onderaan
bij één been een pin en bij het andere been een potloodstift. Soms is in
plaats daarvan een houder voor een tekenpen of een klemring voor een
willekeurige pen, stift of potlood gemonteerd. Sommige kunststoffen
passers voor kinderen hebben iets vergelijkbaars. Nauwkeurige
exemplaren hebben tussen beide benen een versteller, een as die
bestaat uit een of twee delen met schroefdraad, waarmee de afstand
tussen de uiteinden ingesteld kan worden. Bij een versteller met twee
schroefdraaddelen heeft het ene deel linkse en het andere deel rechtse
draad. Hierdoor bewegen de moeren zich bij één draaibeweging beide
in tegengestelde richting. Werkplaatspassers hebben vaak een
versteller aan één zijde. Kraspassers hebben twee scherpe einden
waarmee de cirkel tevens in het oppervlak van het werkstuk gekrast
kan worden.

Een speciale vorm van de tekenpasser is de valpasser, die voor
technisch tekenen van kleine cirkels gebruikt wordt.

Gebruik van de passer in goniometrie

Cirkels tekenen

Wanneer we een cirkel willen tekenen buigen we de benen zo ver uit elkaar dat de afstand tussen de pin en de
potloodstift (of de trekpen) gelijk is aan de straal van de cirkel die we willen tekenen. Vervolgens
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Valpasser

Stokpasser

Twee krompassers, één voetjespasser.

drukken we de pin op de plaats waar we het middelpunt van de cirkel
willen hebben in het papier. Daarna draaien we de passer om de pin.
Omdat de afstand van de potloodstift tot de pin constant is, beschrijft
de potloodstift een cirkelvormige baan rond het middelpunt.

Omdat dit voor heel kleine cirkels niet lukt (het potlood of de trekpen
komt onvoldoende los van het oppervlak) gebruiken we voor het
tekenen van kleine cirkels een valpasser. Bij een valpasser kan het
scharnier over het been met de pin schuiven. De pin wordt in het
oppervlak geplaatst en het andere been wordt daarop neergelaten, een
keer om de pen heen gezwengeld en weer opgehaald. De valpasser
wordt gebruikt bij cirkels van pakweg 0,8 tot 8 millimeter.

Middelloodlijn

We kunnen met een passer de middelloodlijn tussen twee punten
vinden door vanuit ieder punt een cirkel te trekken met dezelfde straal.
Dit heet construeren. Deze straal kan een willekeurige straal zijn die
groter is dan de helft van de afstand tussen de twee punten. De
middelloodlijn loopt door de snijpunten van de cirkels.

Bissectrice

De bissectrice van een hoek vinden we met behulp van een passer in
twee stappen:

•• eerst stellen we de passer in op een willekeurige straal; we plaatsen
de punt van de passer op het hoekpunt en markeren de snijpunten
van de cirkel en de beide lijnen;

•• hierna plaatsen we de punt van de passer achtereenvolgens op elk
van de snijpunten en tekenen we een cirkelsegment ongeveer
midden tussen de lijnen.

De bissectrice is de lijn vanuit het hoekpunt die door het snijpunt van
de twee cirkelsegmenten loopt.

Gebruik van de passer bij navigatie

Afstand meten op de kaart

Hiervoor gebruikt men een passer zonder potlood of pen, maar met
twee pinnen, een steekpasser. Door op de schaalverdeling van de (zee)kaart een bepaalde afstand tussen de punten
van de passer te nemen kan de lengte van een route afgepast worden als een veelvoud van die afstand. Men doet dit
door telkens de passer vanaf het volgende punt op de lijn te draaien en te tellen hoe vaak de passer wordt gedraaid.
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Gebruik van passers bij beeldhouwen
Passers worden traditioneel gebruikt door beeldhouwers om beeldhouwwerken te kopiëren in steen of hout. De
passer wordt gebruikt om afstanden te meten tussen twee punten en om te vergroten. Dit zou ook met een duimstok,
meetlat of rolmaat kunnen, maar het voordeel van passers is dat er geen getallen onthouden hoeven te worden. Door
elk punt in drie richtingen te meten kunnen hoogte, breedte en diepte van een punt bepaald worden. Door deze
stappen te herhalen kunnen de belangrijkste maten van het beeld overgezet worden, bijvoorbeeld van een
geboetseerd model naar een blok marmer. Voor afstanden gebruikt de beeldhouwer een steekpasser, voor
omvangsmaten een krompasser.

Schrijfhaak

Schrijfhaak

Een schrijfhaak is een stuk
handgereedschap en wordt vaak verward
met de blokhaak en winkelhaak.

De schrijfhaak bestaat uit een blok en een
dunner blad of veer. Beide staan in een vaste
hoek van 90 graden haaks ten opzichte van
elkaar. De veer is minimaal twee keer zo
lang als het blok en is voorzien van een
maatverdeling, vaak in mm of cm. Met een
schrijfhaak kan een haakse hoek worden
afgetekend, of een bestaande hoek op
haaksheid gecontroleerd worden. Meestal is het blok op het punt van bevestiging met het blad afgeschuind onder een
hoek van 45 graden zodat er ook onder verstek kan worden afgetekend. Doorgaans is de schrijfhaak uitgevoerd in
metaal.

De blokhaak of blokwinkelhaak lijkt veel op de schrijfhaak. In tegenstelling tot de schrijfhaak is echter het blok op
het punt van bevestiging met het blad nooit afgeschuind op 45 graden. Door het ontbreken van een maatverdeling
kunnen er ook geen lengtes mee worden opgemeten. De inwendige hoek tussen blok en veer is vaak voorzien van
een kleine uitsparing, hierdoor is het mogelijk ook hoeken van werkstukken op haaksheid te controleren waaraan
zich een braam bevindt. Meestal is de blokhaak uitgevoerd in metaal.
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Kunstwerk "Winkelhaak" van Hans Mes in de W.A. Scholtenstraat, Groningen

Een winkelhaak of platte haak heeft ook een
haakse hoek. Hij is echter plat en heeft
overal dezelfde dikte, hierdoor kan hij
geheel vlak op het materiaal worden gelegd.
Zodoende kan ook midden op een plaat een
haakse hoek worden afgetekend, of een
bestaande hoek op haaksheid gecontroleerd
worden. Net als bij de blokhaak kunnen er
geen hoeken van 45 graden mee worden
afgetekend of lengtes mee worden
opgemeten. In de regel is de winkelhaak
uitgevoerd in metaal.

Alternatieve methode

Als geen winkelhaak voorhanden is, kan de
60-80-100-methode ook wel de 3-4-5
methode genoemd, toegepast worden. Eerst
wordt 60 cm uitgemeten, en vervolgens
haaks daar op 80 cm uitgemeten. Van
uiteinde naar uiteinde (schuin) moet het dan
100 cm zijn. Dat is haaks. Deze methode
werd vroeger ook gebruikt, alleen dan met
een touw. Door in een touw 11 knopen op
gelijke afstand van elkaar te leggen kon men door middel van de 3-4-5 methode (3, 4, 5 gelijke delen) een rechte
hoek uitmeten. Dat de hoek daadwerkelijk een rechte hoek is, kan worden bewezen met de omgekeerde stelling van
Pythagoras.

Variabele hoeken
Een schrijfhaak voor variabele hoeken heet een zweihaak of zwaaihaak.
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Combinatieschrijfhaak

Combinatieschrijfhaak

Combinatieschrijfhaak

Een combinatieschrijfhaak is een meet- en
tekengereedschap, samengesteld uit een
stalen liniaal en een hieraan te bevestigen
haakse aanslagbalk; soms bestaat deze set
uit een aantal aanslagbalken met
verschillende functies.

De combinatieschrijfhaak is zo
samengesteld, dat balk en blad ten opzichte
van elkaar te verschuiven en te fixeren zijn.
Zo ontstaan de volgende mogelijkheden:
• afschrijven en controleren van verstekken

90 graden;
•• afschrijven en controleren van verstekken

45 graden;
•• opnemen en afschrijven van diepten, met

behulp van de millimeter-maatverdeling;
• gebruik als waterpas, indien buisniveau is

ingebouwd.

Aangezien schrijfhaak een wat
ongebruikelijke naam voor een
blokwinkelhaak is, wordt hier meestal een
dubbele zweihaak als combinatiezwei mee
bedoeld, dit in tegenstelling tot de platte
winkelhaak of de verstekhaak. De
combinatiezwei-haak bestaat als dubbele
zwei uit drie stalen bladen, waarvan er twee onderling in een spleet verschuifbaar zijn, verbonden door schroeven
met kantelmoeren.
Men kan door supplementaire hoeken in te stellen, behalve de juiste hoek ook de correcte diameter vaststellen. Er
zijn meerdere varianten beschikbaar.
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Zweihaak

Zweihaak of zwaaihaak

Zwaaihaak van hout

Een zweihaak of zwaaihaak en zwei is een stuk
handgereedschap dat vooral door timmerlieden wordt
gebruikt om alle mogelijke hoeken te meten en over te
brengen.

Het bestaat uit twee losse gedeelten die met een schroef aan
elkaar zijn bevestigd en die ten opzichte van elkaar kunnen
bewegen. Met het aandraaien van de schroef wordt de
opgemeten hoek vastgelegd om te kunnen aftekenen. Op
deze manier kan men nauwkeurig bepalen onder welke
hoek bijvoorbeeld een verstek gezaagd moet gaan worden.
Met name hout wordt met de zweihaak afgetekend, maar
ook wordt het bijvoorbeeld vaak gebruikt bij het leggen van
vloerbedekking op gedraaide trappen (treden).

Eenzelfde gereedschap, maar met een vaste hoek van 90°,
heet schrijfhaak, winkelhaak of blokhaak. Er is ook een
dubbele zwei uitgevoerd als combinatieschrijfhaak. De
meeste zwaaihaken zijn van metaal, maar er zijn er ook van
hout (die zijn veelal groter).
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Wig (gereedschap)

Grondvorm van een wig voor het op- of
vastwiggen

Het splijten van hout met stalen wiggen

De werking van een wig

Een wig, keg of keil is een van de eerste en belangrijkste uitvindingen
door de mens. Het is een eenvoudig doch zeer effectief stuk
gereedschap en hulpstuk. Er zijn wiggen van zeer verschillend
materiaal.

Splijten

Een goede wig voor het splijten van materiaal bestaat uit twee gladde
vlakken, die een hoek van 5 tot 20 graden met elkaar maken.

Door een wig in de opening tussen twee delen van een werkstuk te
slaan kan een grote kracht uitgeoefend worden. Een voorbeeld hiervan
is de kloofbijl voor het kloven van openhaardhout. In de kop van een
bijl of hamer zit vaak voor het vastzetten van de steel een ijzeren wig
geslagen. Ook worden dit soort wiggen gebruikt in een oliemolen,
maar dan voor het opvoeren van de druk in de laad voor het slaan
(persen) van olie.

De werking van de wig berust op de wet van het hellende vlak. Hoe
scherper of spitser de wig is, des te grotere kracht uitgeoefend kan
worden. Dus des te sterker de splijtwerking. Het gebruik van de wig
heeft zijn beperkingen door de wrijvingsweerstand en de hardheid van
de wig.

Een wig van 30 graden verdubbelt de kracht die uitgeoefend wordt op
de dwarsrichting van het werkstuk, dus in de breedte in plaats van de
lengte (diepte). Bij makkelijk te splijten materiaal splijt dit bij gebruik
van zo'n wig eerder dan bij een wig met een kleinere hoek. Bij moeilijk
te splijten materiaal wordt met een dergelijke wig te weinig kracht
uitgeoefend om het te kunnen splijten en moet een wig met een kleine
hoek gebruikt worden.

Opwiggen of vastwiggen

Een wig voor het opwiggen of vastwiggen is meestal van hout en heeft
de vorm van een driehoek, waarvan één hoek 90 graden is.

Klemmen

Deze wiggen zijn te verdelen in leidzame en niet leidzame wiggen. Een
leidzame wig heeft een lange schuine kant, dus een grote stompe hoek bij het brede gedeelte en een kleine scherpe
hoek aan de punt. Afhankelijk van hun doel en positie zijn er ook duw- of trekwiggen. De wiggen moeten een andere
hardheid hebben dan de vast te wiggen delen.
Dunne, ijzeren wiggen worden scheren of scharen genoemd.
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Wiggen voor het vastwiggen

De schaafbeitel in houten schaven, zoals de beukenhouten blokschaaf,
reischaaf en dergelijke worden vastgeklemd in het blok met behulp van
een wig.

Andere wigsoorten

Bij aquaplaning werkt het water op de weg als een wig. Een
warmtefront vormt ook een wig, waarbij de warme lucht opgewigd
wordt door de koude lucht.

Toepassingen

De wig wordt toegepast bij o.a.
• een mes
• een schaar
• een beitel
• een bijl
• een kloofbijl, die een hoek van 30 graden heeft
• kloofbeitels, die gebruikt worden om een stuk steen te klieven
• een schaaf
• een ploegschaar
• een deurslot
• een draadnagel (bijzondere vorm van een spijker)
• sommige hakselaars
•• grasmaaier
•• maaibalk
•• tandwiel
• variomatic bij DAF-auto
•• in de bouw voor het stellen van o.a. deuren en ramen
• het vastzetten van onderdelen in een molen
• als deurstopper
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kloofbijl
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schaaf
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ploeg_%28werktuig%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slot_%28sluiting%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Draadnagel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Draadnagel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hakselaar
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grasmaaier
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maaibalk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tandwiel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Variomatic
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Molen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Deurstopper
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Synoniemen
•• spie
•• keg, keil

Galerij

Wiggen en wigbeitels
voor het splijten of
kloven van steen

Doorsnede voorslagblok van een
oliemolen. Van links naar rechts:

staander, haar, jager, kussen,
losbeitel (wigvormig), schei,
slagbeitel (wigvormig), schei,
kussen, jager, haar, staander

(jagers en staanders van ijzer)

Scheer (ijzeren
wig) door
spijlbout

geborgd met een
spijker

Met wiggen
vastgezette

houten bovenas

Wig om hamerstelen mee vast te
zetten

Zie de categorie Wedges [1] van Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.

Referenties
[1] http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Category:Wedges?uselang=nl#mw-subcategories

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AKeile.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oliemolen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AKoog_aan_de_Zaan_-_oliemolen_Het_Pink_-_doorsnede_stamp-_en_heiwerk.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AMolen_De_Hoop_Garderen_spie_vastzetbaar_%282%29.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AMolen_Tot_Voordeel_en_Genoegen_bovenwielstut_24_juni_2008.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AHamerwig.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Commons-logo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wedges?uselang=nl#mw-subcategories
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wedges?uselang=nl#mw-subcategories
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Steensoorten

Natuursteen

Blokken graniet in een steenzagerij

Natuursteen is in de bouwkunde en civiele
techniek een gesteente, dat in de natuur wordt
aangetroffen en dat na een eventuele bewerking,
geschikt is als bouwmateriaal.

Natuursteen treft men aan in vele variëteiten.
Tegenwoordig wordt gesteente uit de hele
wereld naar Nederland en België gehaald.
Gewoonlijk wordt een onderverdeling gemaakt
in:
• stollingsgesteente: onder andere granieten,

trachieten en basaltlava's
• afzettingsgesteente: onder andere kalkstenen,

zandstenen en tuffen
• metamorf gesteente: zoals gneis en marmer

België
In België worden diverse soorten steen gewonnen, met name de witte en de donkere kalksteensoorten
(afzettingsgesteenten)

Witte kalkstenen
De lichte Belgische kalkstenen zijn veel toegepast als gevelbekleding (parementwerk), en de Balegemse ook voor
geprofileerd werk en beeldhouwwerk, niettegenstaande de beperkte afmetingen.
• Gobertange, een (5-10%) zandhoudende kalksteen, die op 18 tot 25 meter diep in schollen wordt gedolven
• Balegemse steen of Ledesteen, een eveneens (12-36%) zandhoudende en polijstbare kalksteen, gevonden op

geringere diepte dan Gobertange.

Donkere kalkstenen
De donkere Belgische kalkstenen zijn opgebouwd uit vrijwel zuivere kalk, met lichte koolstofverontreiniging
(kolenkalksteen)
• Doornikse steen, diepzwart van kleur, verwering zilvergrijs, uit de omgeving van Doornik
• Arduin ofwel Belgische hardsteen, blauwgrijze kolenkalksteen
• Namense steen, grijs, verwering zilvergrijs
• Belgisch zwart marmer, eigenlijk geen marmer maar een kalksteen

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AF-blokklager-4.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bouwkunde
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Civiele_techniek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Civiele_techniek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesteente
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bouwmateriaal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stollingsgesteente
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Afzettingsgesteente
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Metamorf_gesteente
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gneis
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gobertange
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Doornikse_steen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Doornik
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Namense_steen
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Belgische marmers
Marmers vallen onder de metamorfe gesteenten. Onder andere worden gewonnen:
• Rouge royal, rood-grijs-wit gevlekt
•• Rouge griotte
•• Rouge Saint-Rémy
• Bleu Belge, diep blauwzwart met witte aderen
• Saint-Anne, donkergrijs tot zwart met witte en grijze vlekken en aderen[1]

Nederland

Vindplaats
Mergel en zandsteen zijn de enige soorten natuursteen die in Nederland voorkomen. Mergel wordt nu alleen nog
gedolven nabij Sibbe, zandsteen werd in het verleden gewonnen nabij Winterswijk. Deze groeve is nu gesloten; voor
zandsteen is men nu aangewezen op het buitenland, met name op de Bentheimer zandsteen uit Gildehaus.

Gebruik
Het eerste gebruik van natuursteen in de Nederlandse architectuur gaat terug tot de middeleeuwen toen (romaanse)
kerken gebouwd werden met tufsteen uit de Eifel. In Zuid-Limburg werd veel mergel gebruikt voor de bouw.

Soorten natuursteen in België en Nederland
• Bentheimer en Obernkirchener zandsteen, uit Duitsland, toepassingen: Paleis op de Dam
• Blauwe hardsteen, crinoïden kalksteen uit de Ardennen, diverse toepassingen
• Leisteen, Ardennen, dakbedekkingen
• Tufsteen, Eifel, diverse toepassingen waaronder middeleeuwse kerken
• Mergel, Zuid-Limburg, diverse toepassingen
• Basalt, Eifel (tegenwoordig ook India), meestal in waterkeringen
Later
• Travertijn, diverse herkomstgebieden, o.a. Monument op de Dam
• Graniet, diverse herkomstgebieden, binnenhuisarchitectuur en als bekleding in de waterbouw
• Marmer, diverse herkomstgebieden, binnenhuisarchitectuur

Duitse zandsteen,
gescharreerd

Duitse zandsteen, met de
grendel bewerkt

Obernkirchener zandsteen, met
de vlecht bewerkt

Obernkirchener zandsteen, met
de steenzaag 'gefrijnd'

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rouge_royal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rouge_griotte
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rouge_Saint-R%C3%A9my
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bleu_Belge
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint-Anne
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sibbe
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Winterswijk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gildehaus
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Romaanse_architectuur
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kerk_%28gebouw%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eifel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuid-Limburg_%28Nederland%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obernkirchener_zandsteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Duitsland
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Paleis_op_de_Dam
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Crino%C3%AFden_kalksteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ardennen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Leisteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ardennen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eifel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuid-Limburg_%28Nederland%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eifel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=India
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Waterkering
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Monument_op_de_Dam
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Waterbouw
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AIMG_1097_Sandstein-Oberfl%25C3%25A4che_scharriert.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AIMG_1099_Sandstein-Oberfl%25C3%25A4che_gekr%25C3%25B6nelt.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obernkirchener_zandsteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AObernkirchener-gebeilt.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obernkirchener_zandsteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AOKS-maschinenscharriert.jpg
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Gepolijst graniet uit
Frankrijk

Gepolijst graniet "Azul
noce" uit Spanje

Gepolijst graniet uit
China

Gepolijst graniet uit Duitsland

Lasnamagi kalksteen
uit Estland

Belgisch
hardsteen

Czarnov kalksteen uit
Slowakije

Kalksteen "Griotte Belge" uit
België

Zie de categorie Stone samples [2] van Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.

Bronnen, noten en/of referenties

[1][1] A. Slinger/H. Janse/G. Berends: Natuursteen in Monumenten, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist/Bosch
en Keuning n.v. Baarn, 1982, ISBN 90 246 4337 6

[2] http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Category:Stone_samples?uselang=nl#mw-subcategories

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AFrench_granite.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AGranite_azul_noce.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3A%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%98%E5%BE%A1%E5%BD%B1%EF%BC%88%E7%A0%94%E7%A3%A8%E5%BE%8C%EF%BC%93%E3%81%8B%E6%9C%88%EF%BC%89%E3%83%BB%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E5%91%89%E5%B8%82%E3%83%BB%E5%91%89%E7%9F%B3%E6%9D%90%E5%90%88%E8%B3%87%E4%BC%9A%E7%A4%BE.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AGranit.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ALasnamagi_building_limestone.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3APetit_granit%2C_carbon_limestone_-_b.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AStylolite_czarnov_limestone_sk.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AWallonian_limestone%2C_cementation.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Commons-logo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stone_samples?uselang=nl#mw-subcategories
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stone_samples?uselang=nl#mw-subcategories
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Groeve

Steengroeve

Een groeve is een vorm van dagbouw in open
lucht[1]waarin zand, (natuur)steen, koolwaterstoffen of
mineralen wordt gedolven. Een bepaalde vorm van een
groeve is de steengroeve. Steengroeven worden meestal
gebruikt voor het verkrijgen van bouwmaterialen, zoals
natuursteen en kunnen zowel horizontaal als verticaal
worden gegraven.

Bekende groeven

Een bekende Nederlandse groeve is de ENCI-groeve bij
Maastricht waar sinds 1926 mergel wordt gewonnen
voor de cement-industrie. In de kalksteengroeve in
Winterswijk kan men zoeken naar fossielen en
mineralen. De Heimansgroeve is een voormalige
leisteengroeve in het zuiden van Limburg.
Zilverzandgroeven bevinden zich met name nabij
Heerlerheide.

In de Ardennen bevinden zich ook veel groeven,
waarvan vele al gesloten zijn. Toch wordt er nog steeds
Belgisch hardsteen (kolenkalk of petit granit) gewonnen.
Deze Carboon kalksteen vindt men overal terug als
decoratiemateriaal in gevels, vensterbanken en als straat-
en stoeptegels.

Een andere bekende vorm van een groeve is de bruinkoolgroeve, waarvan er zich veel net over de grens in Duitsland
en Tsjechië bevinden.

Steengroeve met dimensiesteen in de VS

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AStonemine.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dagbouw
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zand
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Steen_%28materiaal%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koolwaterstof
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mineraal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=ENCI-groeve
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maastricht
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=1926
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cement_%28bouwmateriaal%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Steengroeve_Winterswijk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Steengroeve_Winterswijk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fossiel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mineraal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Heimansgroeve
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Leisteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Limburg_%28Nederland%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zilverzand
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Heerlerheide
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ardennen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Carboon_%28periode%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruinkoolgroeve
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Duitsland
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsjechi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ADimension_Stone_QuarryUSGOV.jpg
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Referenties
[1] echter de Geulhemmergroeve is een ondergrondse kalksteengroeve

Groefleger

In dit gescharreeerde oppervlak van een stuk zandsteen is goed de
richting van het leger te herkennen; onder andere aan de dunne

bruine lijnen

Een groefleger of leger is een term uit de
natuursteenbewerking om de afzettingsrichting van
natuursteen aan te duiden. Het zijn de lagen of de
richting waarin het gesteente werd gevormd en
vervolgens in de steengroeve wordt aangetroffen.[1]

Vrijwel ieder gesteente heeft een bepaalde
splijtrichting, maar de term leger wordt normaal alleen
gebruikt voor gesteenten waarin deze duidelijk
herkenbaar is en gevolgen heeft voor hetzij de
bewerking ofwel de verwering. Dit is met name het
geval bij afzettingsgesteenten (zoals zandsteen,
kalkstenen en tufsteen) en metamorfe gesteenten
(bijvoorbeeld marmer en gneis).

Over het algemeen worden deze steensoorten bij
voorkeur niet verwerkt met staand leger, hetgeen wil
zeggen dat de lagen verticaal zijn toegepast. Dit omdat bij verwering dan hele schollen steen kunnen loslaten en
vallen, terwijl bij liggend leger (horizontaal verwerkte steen) alleen kleine stukjes afbrokkelen. Ook zijn veel
steensoorten erg gevoelig voor druk tegen de afzettingsrichting in, zodat de steen splijt of barst als deze verticaal
wordt toegepast. [2]

Referenties
[1][1] Haslinghuis, E.J. en Janse, H. (2005) Bouwkundige termen. Leiden: Primavera Pers. ISBN 90 5997 033 0.
[2][2] A. Slinger/H. Janse/G. Berends: Natuursteen in Monumenten, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist/Bosch en Keuning n.v. Baarn,

1982, ISBN 90 246 4337 6

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Geulhemmergroeve
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AIMG_1097_Sandstein-Oberfl%25C3%25A4che_scharriert.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stratigrafie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesteente
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Splijting_%28gesteente%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sedimentair_gesteente
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Metamorf_gesteente
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gneis
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Albast

Het Praalgraf van Engelbrecht II van Nassau
(detail) in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te
Breda is gemaakt van Belgisch zwart marmer en

Engelse gipsalbast

De naam albast of albaster wordt gebruikt voor verschijningsvormen
van twee verschillende mineralen: gips en calciet (of seleniet).

De hardheid van beide varianten vormt een belangrijk verschil.
Gipsalbast is zo zacht dat het makkelijk met een vingernagel bekrast
kan worden (hardheid 1,5 tot 2). Kalkalbast is bestand tegen
vingernagels, maar kan wel met een mes worden bekrast (hardheid 3).

Kalkalbast

Kalkalbast is een geelachtig wit, vrij hard marmer. Het wordt ook
oriëntaalse albast genoemd omdat het al in de oudheid bewerkt werd in
het Midden-Oosten. Een andere naam is onyxmarmer, omdat de
gebande structuur aan onyx herinnert. De Griekse naam alabastrites is
wellicht afkomstig van de stad Alabastron, in Egypte, waar de steen
werd gedolven, maar het is ook mogelijk dat de stad naar de steen is
vernoemd. Er is tevens gesuggereerd dat de naam uit het Arabisch
stamt.Wikipedia:Bronvermelding
Het oriëntaalse albast werd veel gebruikt om parfum- en zalfflesjes van
te maken. Bovendien werden Egyptische canopische vazen vaak van
albast gemaakt.Wikipedia:Bronvermelding

Gipsalbast

Gipsalbast is een doorschijnende steensoort die bestaat uit niet
helemaal uitgekristalliseerd gips en wordt in knollen aangetroffen. De
vindplaatsen zijn onder andere Engeland, Italië, Spanje en Egypte. Aan
de buitenkant vertonen de albastknollen vaak onregelmatigheden.
Kleiresten en delen aarde bevinden zich hier voor een deel in de steen.
Deze verontreiniging is karakteristiek voor albast en verleent de steen
mede hierdoor zijn charme.

Tegenwoordig wordt gipsalbast nog steeds gebruikt voor het
vervaardigen van kunst- en gebruiksvoorwerpen.

Trivia

Wanneer een echtpaar 75 jaar is getrouwd wordt dat een albasten
bruiloft genoemd.

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Praalgraf_van_Engelbrecht_II_van_Nassau
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grote_of_Onze-Lieve-Vrouwekerk_%28Breda%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Breda
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AP1010775Praalgraf_van_Engelbrecht_II_van_Nassau.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ANativity_alabaster_MNMA_Cl23755.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Calciet
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Seleniet
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hardheid
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hardheidsschaal_van_Mohs
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Midden-Oosten
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Onyx_%28mineraal%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grieks
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alabastron_%28stad%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Egypte_%28land%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabisch
http://en.wikipedia.org/wiki/Bronvermelding
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Canope
http://en.wikipedia.org/wiki/Bronvermelding
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Knol_%28geologie%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Engeland
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Itali%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spanje
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Egypte_%28land%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Huwelijk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruiloft
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruiloft
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Basalt (gesteente)

Basalt (gesteente)

Basalt

Indeling der stollingsgesteenten

% SiO
2

uitvloeings-
gesteente

gang-
gesteente

diepte-
gesteente

felsisch >~70 rhyoliet granofier graniet

~70-63 daciet granodioriet

intermediair 63-52 andesiet dioriet

mafisch 52-45 basalt doleriet gabbro

ultramafisch <45 komatiiet peridotiet

Basalt toegepast in strandhoofd op het strand van Scheveningen

Basalt is een mafisch vulkanisch stollingsgesteente dat
gevormd wordt door de stolling van lava. De stolling
van het basalt vindt plaats aan het aardoppervlak en
daarom is basalt een uitvloeiingsgesteente. Door de
snelle afkoeling zijn geen grote kristallen gevormd. De
meest voorkomende mineralen in basalt zijn amfibool,
pyroxeen-olivijn en Ilmeniet. Ook andere mineralen,
zoals magnetiet kunnen in basalt gevormd worden.

Basalt is meestal zwart van kleur en bestaat uit kleine
kristallen. De intrusieve variant van basalt wordt
gabbro genoemd. De krimp die optreedt bij de stolling
van de basaltlava leidt tot typische zeshoekige
structuren (basaltzuilen).

Voorkomen

Basalt is een uitvloeiingsgesteente en ontstaat aan het oppervlak in gebieden met vulkanische activiteit. Het is
typisch een product van laag viskeuze snelstromende lava's zoals op Hawaï. Ook onder het (zee)wateroppervlak
kunnen basaltuitvloeiingen plaatsvinden, zoals bij de mid-oceanische ruggen. Hier worden zogenaamde pillow
basalts gevormd. Doordat

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:BasaltUSGOV.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stollingsgesteente
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Siliciumdioxide
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Basaltlava

het magma stolt en een temperatuur beneden het
Curie-punt[1] bereikt, wordt het magnetisch veld van de
aarde op dat moment vastgelegd in het gesteente. Het
magnetisch veld verandert voortdurend en langs de
mid-oceanische ruggen ontstaat een patroon van
opeenvolgende magnetische periodes, de zogenaamde
magnetische polariteitszones. Dit wordt gebruikt bij
paleogeografische reconstructies en datering van
gesteentes.

Er wordt aangenomen dat de naam basalt een
verbastering is van de naam van het Egyptische
landschap Bashan, waar de steensoort ook voorkomt.

Toepassingen
Basalt wordt in Nederland veel toegepast als dijkbekleding, in kademuren en op golfbrekers en strandhoofden. Door
de vorm zijn basaltzuilen als een puzzel in te passen en door onregelmatigheden langs de zuil ontstaat een sterk
onderling verband. Het hoge soortelijk gewicht - orde 2,9 ton/m³ - en de hardheid van het materiaal maken het bij
uitstek geschikt. De meeste basalt komt uit de Duitse Eifel en Westerwald.
Basaltzuilen worden voor waterkeringen tegenwoordig nauwelijks meer toegepast en veelal worden betonnen
elementen die machinaal in pakketten worden gezet, toegepast. De reden voor de afgenomen toepassing van basalt is
een schaarste aan steenzetters, ARBO-wetgeving waarin het maximaal te dragen gewicht beperkt wordt en de hoge
kosten van de grondstof. Toepassing van basalt blijft daardoor beperkt tot steenstorten bij dijken en ook bij de bouw
van de 2e Maasvlakte, historische stadscentra. Basalt wordt ook toegepast bij de vervaardiging van steenwol.

Basaltlava
 Zie Basaltlava voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Basaltlava, basalt waar door gasvorming veel open poriën in zijn ontstaan, wordt vanwege zijn uitstekende slijt- en
weervastheid wel gebruikt voor de restauratie van monumenten, bijvoorbeeld voor trappen, balustrades of voor de
vervanging van kwetsbare onderdelen als spuwers en pinakels. In de jaren tachtig zijn zo hele delen van de
Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch vervangen in basaltlava.[2] Ook is basaltlava wel gebruikt als basis voor
weervaste tegeltableaus. Omdat de poriën graankorrels gemakkelijk kunnen opensnijden wordt basaltlava van
oudsher gebruikt voor molenstenen.[3]
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Rotsformaties
Rotsformaties zijn er onder meer in:
• Panská skála in Tsjechië
• Stenen Woud bij Shilin in de provincie Yunnan in China
• Giant's Causeway in Ierland

Natuurlijke basaltzuilen Een kunstwerk uit basaltzuilen in
Amersfoort

Basaltzuilen in Noord-Ierland, die
gezamenlijk de rotsformatie Giant's

Causeway vormen.

Noten
[1] Curie-punt (technische spelling) (http:/ / www. mijnwoordenboek. nl/ vertaal/ NL/ FR/ Curiepunt)
[2] Bestekstermen Natuursteen RACM (http:/ / www. cultureelerfgoed. nl/ sites/ default/ files/ u6/ Natuursteenbestek_Soorten. doc)
[3] Natuursteen in Monumenten, Slinger/Janse/Berends, Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

Zeist/Bosch&Keuning, Baarn 1980

Meer mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina basalt (http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/
basalt?uselang=nl) op Wikimedia Commons.
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Basaltlava

Basaltlava

Basaltlava is basalt waar door gasvorming veel open
poriën in zijn ontstaan.

Eigenschappen

Basaltlava is een zeer poreuze steensoort, met een
onregelmatig breukvlak dat ruw en scherp aanvoelt.
Omdat de steen ook in bewerkte toestand erg stroef
blijft, is deze veel toegepast voor vloeren en vooral
trappen, met name omdat het oppervlak ook in natte
toestand zijn stroefheid behoudt. Verder verweert
basaltlava niet noemenswaardig: de steen is zeer
vorstbestendig en bestand tegen zuren. Hooguit zal er
algvorming of mosaangroei plaatsvinden in natte
situaties, en zal de steen in de loop der eeuwen steeds
donkerder worden, tot grauwzwart toe.[1][2]

Toepassingen
Het materiaal is eeuwenlang gebruikt voor de vervaardiging van molenstenen, totdat in de jaren twintig van de 20e
eeuw een synthetische vervanging op de markt kwam. Basaltlava wordt vanwege zijn uitstekende slijt- en
weervastheid ook wel gebruikt voor de restauratie van monumenten, bijvoorbeeld voor trappen, balustrades of voor
de vervanging van kwetsbare onderdelen als spuwers en pinakels. In de jaren tachtig zijn zo hele delen van de
Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch vervangen in basaltlava, als alternatief voor zandsteen, vanwege het verbod
op het gebruik van zandsteen in 1951. Zo is in 1993 Volvic basaltlava toegepast aan de Onze Lieve Vrouwetoren in
Amersfoort, waar het uitstekend aansluit op de originele zandstenen delen. Ook is basaltlava wel gebruikt als basis
voor weervaste tegeltableaus.
Voorbeelden van deze steen zijn
• Londorfer basaltlava uit het Duitse Londorf in de deelstaat Hessen
• Niedermendiger basaltlava uit het Duitse Niedermendig (Eifel)
• Hohenfelser basaltlava uit Hohenfels-Essingen
• Mayener basaltlava uit Mayen en
• Volvic basaltlava uit het Franse Volvic in de Puy-de-Dôme
Bronnen, noten en/of referenties

[1] Basaltlava in de Bestekstermen Natuursteen RACM (http:/ / www. cultureelerfgoed. nl/ sites/ default/ files/ u6/
Natuursteenbestek_Soorten. doc)

[2][2] A. Slinger/H. Janse/G. Berends: Natuursteen in Monumenten, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AReunion_geologie_basalte_vacuolaire_dsc09362.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Molensteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Steenhouwer%23Restauratiesteenhouwer
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Monument_%28bouwkundig%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Balustrade
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=%27s-Hertogenbosch
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Volvic_basaltlava
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Onze-Lieve-Vrouwetoren_%28Amersfoort%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amersfoort
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Londorfer_basaltlava
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Londorf
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hessen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedermendiger_basaltlava
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mendig
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohenfelser_basaltlava
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohenfels-Essingen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mayener_basaltlava
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mayen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Volvic_basaltlava
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Volvic
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Puy-de-D%C3%B4me
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/Natuursteenbestek_Soorten.doc
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/Natuursteenbestek_Soorten.doc


Balegemse steen 90

Balegemse steen

Zicht op de groeve

De Balegemse steen is een sterk kalkhoudende
zandsteen die in de Belgische deelgemeente Balegem
wordt gedolven. Men kan hem ook categoriseren als
zandige kalksteen. Hij is zeer gevoelig voor zure regen.
Balegemse steen is vrijwel identiek aan Ledesteen;
deze benamingen worden dan ook wel als synoniemen
gebruikt. In Nederland is vanouds de term Ledesteen
algemener gebruikt. [1]

Een zee bedekte dit gebied, miljoenen jaren geleden (In
het Midden-Eoceen, Lutetiaan (plaatselijk Lediaan)). Er
ontstond een opeenhoping van (kalkhoudende)
overblijfselen van in deze zee levende organismen.
Daarmee bestaat kalksteen voornamelijk uit calciumcarbonaat (CaCO3) en vindt men er regelmatig fossielen in terug
(schelpen, nautilussen, haaien- en roggentanden e.d.).

De steen wordt gevonden in schollen, met een harde kern, tussen zandlagen. De laag waarin de steen wordt
gevonden ligt anno 2009 een viertal meter onder de bodem. De ontginning en bewerking van Balegemse steen is
sedert 1976 heropgestart na een eeuw inactiviteit. De Romeinen gebruikten al Balegemse steen voor hun
constructies.
Enkele gebouwen aan de Graslei te Gent zijn opgetrokken in Balegemse steen. Verder is hij onder meer gebruikt in
de Brusselpoort te Mechelen, de Sint-Martinuskerk te Gent, de Sint-Annakerk te Bottelare en de Sint-Walburgakerk
te Oudenaarde.

Een fragment uit de door de zee afgezette laag Bewerkte Balegemse steen
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Externe link
• Website over de Balegemse steen [2]

Bronnen, noten en/of referenties

[1] Soorten natuursteen uit de Bestekstermen Natuursteen RACM (http:/ / www. cultureelerfgoed. nl/ sites/ default/ files/ u6/
Natuursteenbestek_Soorten. doc)

[2] http:/ / www. balegemsesteen. be/

Blauwe hardsteen

Arduin in closeup

Watergekoelde kalksteenzaag

Blauwe hardsteen, hardsteen, arduin,
kolenkalksteen of petit granit is een kalksteen met
een meer of minder uitgesproken blauwgrijze kleur.
De steensoort wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van zeer veel resten van crinoïden,
diertjes met een kalkskelet, die veelal op de
zeebodem leven. Bij het afsterven bleef hun
kalkskelet op de bodem achter en samen met de
calcietafzetting die het geheel aan elkaar smeedde,
vormde zich in de loop van miljoenen jaren de
blauwe hardsteenlaag. De steen is dus een
aaneenkitting van crinoïden in een cement van
microkristallijn calciet. De kleur wordt bepaald door
de hoeveelheid zeer fijn verspreide plantaardige
resten (koolstof).

Samenstelling

Blauwe hardsteen bevat +/- 96% calciet (CaCO3), het
dominerende mineraal in de meeste kalkstenen. Het
gesteente bevat een hoog aandeel aan versteende
fauna. Deze resten zijn soms aan het oppervlak
zichtbaar. Meestal verhogen zij door hun aanblik de
waarde van het materiaal. De meest voorkomende
fossielen naast de zeelelies zijn:

• schelpen van brachiopoden of ‘armpotigen’.
• Kolonies van poliepen of ‘bijennesten’.
• Kolonies van Syringopora.
• Sponzen van Asteractinella-soorten of ‘Wolfpoot’.
Naast deze elementen bevat de steen vaak secundaire mineralen zoals dolomiet, kwarts, pyriet, marcasiet en fluoriet.
Het gehalte aan dolomiet kan variëren van 1 tot 10%. Kwarts is eerder verspreid in microscopisch kleine kristallen
en in een gehalte van minder dan 2%. De ijzersulfiden, pyriet en marcasiet, metaalachtige glanzende gele mineralen
die harder zijn dan calciet, kunnen voorkomen als massieve nagels of als aders in breuken. De nagels worden ook
doornen, kogels, kwartskogels en mierennesten genoemd. Fluoriet komt hoofdzakelijk voor in witte aders en
vlekken.

De dichtheid van blauwe hardsteen is 2,8kg/dm3.
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Voorkomen en ontstaan

Belgische hardsteen
De Belgische hardsteen, van Laat-Devonische tot en met Vroeg-Carboon-ouderdom, komt met name voor in de
Ardennen. De kalksteen is daar ontstaan in een ondiep marien afzettingsmilieu waar veel leven te vinden was.
Doordat het afzettingsmilieu veelal reducerend was, zijn zwavelhoudende mineralen ontstaan en bevat de kalksteen
een hoog percentage organisch materiaal. Hierom wordt het ook wel "kolenkalk" genoemd. Het H2S
(waterstofsulfide) dat vrijkomt als er op het gesteente geslagen wordt, heeft het de naam "stinkkalk" opgeleverd.
Omdat het gesteente zo hard en dicht is wordt het in de volksmond ook petit granit genoemd. Graniet is echter een
stollingsgesteente en de blauwe hardsteen een afzettingsgesteente.
In België zijn er vier streken waar blauwe hardsteen wordt ontgonnen.
• Écaussinnes, Neufvilles, Zinnik
• Condroz: Anthisnes, Barvaux, Clavier, Comblain-au-Pont, Modave, Ouffet, Sprimont
• Vallei van de Bocq: Yvoir
• Vallei van de Molignée: Anhée.
Met tegenwoordig twee grote productieregio's:
• Henegouwen (80%)
• Ardennen; Bekkens van de Ourthe – Amblève, van de Bocq en van Molignée.
Andere namen voor deze steensoort:
•• Belgische blauwe hardsteen, Blauwe steen, Blauwsteen, Belgische hardsteen, Hardsteen, Naamse hardsteen,

Arduin, Blauwe Arduin, Escosijnse steen, Crinoïdekalksteen, kolenkalk, stinkkalk, petit granit.
•• Frans: Hardouin, Pierre de taille.
•• Engels: Belgian Fossil.

Ierse hardsteen
Dezelfde laag waaruit de Belgische hardsteen wordt gewonnen, komt, na honderden kilometers ondergronds, in
Ierland weer boven. Hier wordt een andere variëteit gewonnen: de Ierse hardsteen, in groeven in o.a Kilkenny en
Carlow. De steen is iets fijner van structuur en de crinoïden zijn kleiner en gelijkmatiger verdeeld.
Verder wordt ook in andere landen vergelijkbare steen gewonnen, bijvoorbeeld in Spanje en China.[1]

Chinese hardsteen
Chinese hardsteen is een steeds meer gebruikte natuursteen die in China wordt gewonnen. De populairste regio is
Qing Dao. In dit gebied liggen vele steengroeven die goede Chinese hardsteen produceren. Chinese hardsteen is
verkrijgbaar in meerdere kenmerken, elk met zijn specifieke eigenschappen.
Chinese hardsteen 'gezoet' (gepolijst) is een tegel met een donkere blauwgrijze kleur en heeft een licht geschuurd
oppervlak. Een kenmerk van deze afwerking is dat hij krasgevoelig is, maar deze krassen trekken naar verloop van
tijd weg door de verkleuring die bij alle hardstenen ontstaat bij blootstelling aan UV licht. Andere bekende
afwerkingen zijn gevibreerd (minder krasgevoelig) en gebrand (of gevlamd) en geborsteld (niet krasgevoelig en geen
verkleuring door UV licht).[2]
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Referenties
[1] Hardsteen in de Bestekstermen Natuursteen RACM (http:/ / www. cultureelerfgoed. nl/ sites/ default/ files/ u6/ Natuursteenbestek_Soorten.

doc)
[2] Chinees hardsteen (http:/ / www. chinees-hardsteen. org)

Graniet

Graniet

Itu granite, Salto, Brazilië.

Indeling der stollingsgesteenten

% SiO
2

uitvloeings-
gesteente

gang-
gesteente

diepte-
gesteente

felsisch >~70 rhyoliet granofier graniet

~70-63 daciet granodioriet

intermediair 63-52 andesiet dioriet

mafisch 52-45 basalt doleriet gabbro

ultramafisch <45 komatiiet peridotiet

Rotskust van roze graniet bij Ploumanac'h in Bretagne

Graniet is een zuur (of felsisch)
stollingsgesteente dat voornamelijk
bestaat uit drie mineralen; kwarts,
veldspaten (kaliveldspaat en
plagioklaas) en mica's (muscoviet
en/of biotiet). Ook amfibool komt in
graniet voor.

De onderlinge verhouding van de mineralen verschilt, maar doorgaans is kwarts de dominante component (ongeveer
50%). Het kwarts is meestal grijs, het veldspaat kan gekleurd zijn (crème, roze voor kaliveldspaat en (melk)wit voor
plagioklaas) en de glimmers zijn meestal bruin of lichtgrijs van kleur.
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Voorkomen
Graniet is een stollingsgesteente en dat wil zeggen dat het is gevormd door het ondergronds stollen van magma. (Dit
in tegenstelling tot een uitvloeiingsgesteente zoals basalt dat dichtbij of aan het aardoppervlak gestold is.) Doordat
graniet op diepte gestold is, hebben de mineralen bij langzame afkoeling de tijd gehad om kristallen te vormen. Als
graniet wordt blootgesteld aan zeer hoge drukken en temperaturen, verandert het in gneis, een metamorf gesteente.

Naam
Het woord graniet is afgeleid van het Latijnse woord granus, dat korrel betekent. Het verwijst naar het vaak
korrelige uiterlijk van graniet. Zeer strikt genomen klopt dit niet, omdat een stollingsgesteente niet bestaat uit korrels
(wat typisch is voor een sedimentair gesteente), maar uit kristallen. In de materiaalkunde worden kristallen echter
ook wel korrels genoemd. Grofkristallijn zou een betere benaming zijn.

Vindplaatsen
Graniet komt in de hele wereld voor in allerlei soorten en kleuren, bijvoorbeeld in sommige delen van België, al is
daar het meeste graniet commercieel al gewonnen. Sommige zwerfstenen in Noord-Nederland bestaan uit graniet,
meestal uit Noorwegen of Zweden maar ook in Deauville, een stadje in Normandië. (De meeste zwerfstenen zijn in
ieder geval granietachtige stollingsgesteenten).

Toepassingen

Algemeen
Graniet wordt veel gebruikt als natuursteen in sierbestrating of in interieurs. Bekend zijn aanrechtbladen van graniet,
niet te verwarren met het kunstmatige granito, dat veel in aanrechten en douchebakken in de jaren vijftig werd
gebruikt. Ook moet graniet niet verward worden met petit granit, dat een licht metamorfe kalksteen is en veel in de
Ardennen wordt gedolven.

Azul Noce Giallo Veneziano Gran Violet Lavanda Blue

Industriële toepassing
Tevens wordt graniet, en dan met name de soorten Impala en African Black, die gewonnen worden in Zuid-Afrika,
veel toegepast als nauwkeurige en stabiele basis voor precisiebewerkings- en meetmachines in de hightechindustrie.
De granieten producten worden uit ruwe blokken gezaagd en vervolgens middels bewerkingen met
diamantgereedschappen tot industriële machineonderdelen gemaakt. Op deze manier zijn zeer nauwkeurige
producten te fabriceren met vlakheden, haaksheden en parallelliteiten in het micron-bereik (1 micron = 0,001 mm).
Deze nauwkeurigheden worden met name gebruikt als referentie of loopvlakken voor geleiding, bijvoorbeeld in
combinatie met luchtgelagerde sledes.
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Materiaaleigenschappen
Graniet heeft enkele materiaaleigenschappen welke hieronder schematisch zijn weergegeven:
• Gemiddelde voortplantingssnelheid: (4,5 ± 0,04) × 103 m/s
• Young's modulus: (5,5 ± 0,4) × 1010 Pa
• Shear modulus: (2,43 ± 0,16) × 1010 Pa
•• Poissonverhouding: 0,13 ± 0,01

Kalksteen

Kalksteenklippen in Polen

Kalksteen is sedimentair gesteente dat
ontstaat door de opeenhoping van
(kalkhoudende) stoffelijke
overblijfselen van in zee levende
organismen. Daarmee bestaat
kalksteen voornamelijk uit
calciumcarbonaat (CaCO3) en vindt
men er regelmatig fossielen in terug
(schelpen, ammonieten, e.d.). Blauwe
hardsteen is bijvoorbeeld een vorm van
fossiele kalksteen, bestaande uit de
restanten van zeelelies.

Kalksteen wordt vooral in tropische
gebieden gevormd (koraal), maar ook
in Noordwest-Europa komt het voor.
In Zuid-Limburg dagzoomt de
kalksteen op veel plekken. Een deel van deze kalksteen is in de vorm van krijtgesteente, dat in Limburg "mergel"
wordt genoemd. In België komt in de Ardennen op veel plekken kalksteen voor. De witte krijtrotsen van Dover
bestaan ook uit kalksteen.

In kalksteen treden vaak karstverschijnselen op zoals grotten met druipstenen, dolines, poljes en diepe karstdalen.

Mineralogische samenstelling
Het mineraal calciet heeft een polymorf, aragoniet. Verder kan calciet een wisselende hoeveelheid magnesium
bevatten, waardoor het verdeeld kan worden in magnesiumrijke en magnesiumarme calciet. Al deze vormen van de
chemische verbinding CaCO3 komen van nature in kalksteen voor. Andere mineralen die in min of meerdere mate in
kalksteen aanwezig kunnen zijn zijn dolomiet (CaMg(CO3)2) en ankeriet (Ca2MgFe(CO3)4).
Het soortelijk gewicht van kalksteen loopt uiteen van 2000 tot 2500 kg/m³.[1]
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Kalkwacke met fossielen als klasten.

Soorten en indelingen

 Zie Dunham classificatie en Folk
classificatie voor de hoofdartikelen over dit
onderwerp.

Er zijn zeer veel soorten kalksteen. Als de
kalksteen kristallijn is en vrijwel geheel uit
gerekristalliseerde carbonaat-kristallen
bestaat kan er onderscheid gemaakt worden
op de chemische en mineralogische
samenstelling. Een grotendeels uit dolomiet
opgebouwd gesteente wordt een dolosteen
genoemd (soms, verwarrend genoeg, ook
wel "dolomiet"). Dolomiet ontstaat door
dolomitisatie, een reactie waarbij een deel
van de calcium in calciet wordt vervangen
door magnesium. Omdat dolomiet een
kleiner molair volume heeft dan calciet
hebben dolomieten vaak een hoge porositeit,
die ontstaat wanneer een uit calciet
bestaande kalksteen in dolosteen omzet.

Sommige kalksteen kan als klastisch gesteente worden ingedeeld: het is opgebouwd uit klasten met daartussen een
matrix van fijne kalkmodder. De klasten zijn meestal siliciclastica, fossielen of fragmenten van fossielen. Belangrijk
is te bepalen of de klasten op elkaar rusten (zogenaamde clast supported kalksteen) of niet (zogenaamde matrix
supported kalksteen). De Dunham classificatie deelt deze kalkstenen in in grainstones, packstones, kalkmudstones en
kalkwackestones.[2]

Boundstone is een type kalksteen met een textuur opgebouwd uit fossiele organismen. Het meest voor de hand
liggende voorbeeld hiervan zijn koralen, die skeletten vormen waarin fijn sediment wordt ingevangen. Koraalriffen
kunnen tientallen meters dikke harde lagen kalksteen vormen.

Vorming van kalksteen

Sedimentatie
De organische processen waarmee de fijne kristallen gevormd worden waaruit kalksteen in opgebouwd, produceren
niet noodzakelijkerwijs de meest stabiele mineralen. Ook het onder oppervlakte-omstandigheden metastabiele
aragoniet wordt aangemaakt. De matrix van het gesteente bestaat vlak na sedimentatie daarom uit een mengsel van
magnesiumrijke en magnesiumarme calciet en aragoniet.

Diagenese
De cementatie van een kalksteen kan onder gunstige omstandigheden zeer snel gaan. In bijvoorbeeld sommige
strandomgevingen, waar veel water aanwezig is dat door de poriën van de afgezette laag organische kalkskeletjes
stroomt, kan in een aantal tientallen jaren al een solide gesteente ontstaan zijn. Er zijn voorbeelden bekend van
kalksteen waarin als klasten glazen flesjes en ander menselijk afval te vinden zijn.
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Het cement zal in een marien afzettingsmilieu bestaan uit aragoniet en calciet maar kan in een terrestrisch milieu
alleen uit magnesiumarme calciet bestaan. Dit komt doordat grondwater of oppervlaktewater op het land altijd te
onderverzadigd is in CaCO3 om aragoniet neer te laten slaan.
Micritisatie en neomorfose kunnen de oorspronkelijke interne structuur van de fossielen of fossielfragmenten
uitwissen. Dit maakt het herkennen van de fossielen moeilijker, zeker als de kalkskeletjes oorspronkelijk uit
aragoniet of magnesiumrijk calciet waren opgebouwd. De oorspronkelijke matrix van het gesteente bestaat uit zeer
fijne deeltjes, zogenaamde micriet, maar zal door neomorfose veranderen in zogenaamde microspaten, kleine
bladvormige kristallen.
De kalksteen kan verder veranderen door een mechanisme dat drukoplossing wordt genoemd. Delen van het
gesteente lossen daarbij op en zogenaamde stylolietvlakken worden gevormd. Dit heeft compactie tot gevolg: het
volume van het gesteente neemt af.
Dolomitisatie is een proces dat alleen onder bepaalde omstandigheden (zoals in de grenszone tussen zout en zoet
grondwater) kan plaatsvinden waarbij de calciet wordt omgevormd naar het mineraal dolomiet. hierdoor neemt de
dichtheid van het gesteente af.
Als het gesteente dieper komt door tektonische subsidentie kunnen door cementatie alle poriën dicht raken met
secondaire kristallen. Grondwater gaat dan een minder belangrijke rol spelen zodat alle cement in oplossing uit het
gesteente zelf afkomstig moet zijn. Drukoplossing is dan het aandrijvende mechanisme van cementatie.
Als kalksteen op nog grotere diepte en temperatuur komt kan metamorf worden. Alle oorspronkelijke sedimentaire
structuren en fossielen verdwijnen dan als gevolg van intense rekristallisatie. Men spreekt dan van een marmer.

Schalie met daarboven kalksteen, Cumberland Plateau, Tennessee, VS

Effect van eustasie

 Voor meer informatie over globale
zeespiegelschommelingen zie het artikel
eustasie.

In het Jura en Krijt en het grootste deel van
het Paleozoïcum lag het zeeniveau veel
hoger dan tegenwoordig als gevolg van de
eustatische verandering van het zeeniveau.
Hierdoor stond een groot deel van de
continenten onder water en vormde ondiepe
zeeën. In deze ondiepe zeeën werd kalk
aangemaakt zodat uit deze tijden overal ter
wereld grote massieve lagen kalksteen te
vinden zijn.

Een andere invloed van de eustasie is dat in de tijden waarin relatief veel land droog stond, zoals in het Trias of
Perm, meer oppervlakte bedekt was met landplanten. Dit kan een hogere snelheid van fotosynthese tot gevolg
hebben gehad waardoor zich minder koolstofdioxide in de atmosfeer bevond. De hoeveelheid opgeloste magnesium
kan in zulke tijden hoger worden door de grotere hoeveelheid aan erosie blootgesteld gesteente op land, terwijl de
relatieve concentratie van opgelost calcium in zeewater juist afneemt. Veel organismen die hun skeletten uit kalk
bouwen hebben in tijden met een hoog zeeniveau daarom een calciet-skelet; terwijl in tijden met een laag zeeniveau
(zoals tegenwoordig) soorten met aragoniet-skeletten meer voorkomen.

Bronnen, noten en/of referenties Voetnoten

[1] Dichthedentabellen van verschillende bouwmaterialen (http:/ / www. ekbouwadvies. nl/ tabellen/ lambdamaterialen. asp)
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[2] ; 1962: Classification of carbonate rocks according to depositional texture, in: (red.): Classification of Carbonate
Rocks, American Association of Petroleum Geologists Memoir 1, p. 108-121

Literatuur

• (en) Tucker, M.E. & Wright, V.P.; 1990: Carbonate Sedimentology, Blackwell Science, ISBN: 9780632014729

Zie de categorie Limestones (http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Category:Limestones?uselang=nl#mw-subcategories) van Wikimedia
Commons voor meer mediabestanden.

Limburgse mergel

Winkelberg of Bemelerberg

Mergel in closeup (6 cm x 6 cm)

Limburgse mergel is de naam die in Limburg wordt gegeven aan
krijtgesteente. Verwarrend genoeg gaat het daarbij meestal niet om
mergel volgens de geologische betekenis. De Limburgse mergel is
vooral afgezet tijdens het Krijt en komt ondergronds in vrijwel geheel
Nederland en grote delen van Vlaanderen voor.

In de Nederlands-Zuid-Limburgse Sint-Pietersberg en de
Belgisch-Zuid-Limburgse gemeenten Riemst, Kanne en Vroenhoven
zijn mijnen in krijtgesteente te vinden, die in de volksmond de
"mergelgrotten" worden genoemd. Deze "grotten" zijn thans nog in
gebruik als champignonkwekerijen of zijn toegewezen als beschermde
habitat voor vleermuizen.

Mergel is in België een van de vele steensoorten die gewonnen wordt
voor gebruik in de bouw en monumentaal werk, maar voor Nederland
is het de enige voor deze doeleinden gewonnen steensoort. Ondanks
dat het zeer zacht gesteente is, is het vrij weervast, mits de
vochthuishouding goed geregeld is; natte mergel kan kapotvriezen.
Mergel bestaat voor 98% uit koolzure kalk en 2% uit andere
bestanddelen, voornamelijk zand.[1]

De Zuid-Limburgse naam "mergel" komt waarschijnlijk van het
Romeinse "marga". Hieronder verstonden de Romeinen alle niet
verharde kalkhoudende sedimenten.
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Winning

Sibberberg mergelgroeve

Gereedschap van blokbrekers (muurschildering in de Fluweelengrot
in Valkenburg)

Uit de steentijd zijn ondergrondse groeven bekend voor
de winning van vuursteen (nabij Rijckholt). Uit de
Romeinse tijd zijn enige winningen m.b.v.
schachtbouw aangetoond (bij Herkenberg). In de
Middeleeuwen kwam de ondergrondse
kalksteenwinning op. Bekende Nederlandse
mergelgroeven zijn de "grotten" van Valkenburg en de
"grotten" van de Sint-Pietersberg. Aan het einde van de
19e eeuw wordt het accent verlegd naar de
bovengrondse winning in dagbouwgroeven: de firma's
ENCI bij Maastricht en Ankersmit in de groeve 't
Rooth nabij Margraten.

Het delven van mergel als bouwsteen wordt aangeduid
als blokbreken en de personen die dit werk uitvoeren
als blokbrekers. Het moederblok waar de bouwstenen
uitgezaagd worden wordt aangeduid als een "schtool"
of "stoel"

Toepassingen

Mergel kent verschillende toepassingen:
•• als bouwmateriaal, op dit moment in de Sibberberg

(Valkenburg aan de Geul).
• als materiaal voor beeldhouwwerk
• in de productie van cement. De ENCI wint de

mergel uit de Sint-Pietersberg en verwerkt het tot
cement door het in ovens te verhitten;

• als kleurstof in de bouw- en keramische industrie:
als toevoeging bij de productie van aardewerk,
waardoor faience aardewerk kan worden
geproduceerd, bijvoorbeeld Delfts blauw;

• als kalkmeststof om verzuring van de grond tegen te
gaan. Daarop zou ook de uitdrukking
"uitgemergeld" teruggaan.

•• als toevoeging aan veevoer;
•• als toevoeging aan een mengsel dat schoorsteengassen ontzwavelt.

Groefleger
Mergel is een sedimentgesteente en heeft hierdoor een gelaagdheid. Niet bij elk mergelblok is die gelaagdheid te
zien. Deze laagrichting wordt aangeduid als het leger. Alleen loodrecht op het leger kan het mergelblok weerstand
bieden aan druk van buitenaf. De blokbreker merkt meestal de steen om het blokleger aan te geven, wat de
onderzijde en bovenzijde van het blok aangeeft zoals het uit de berg kwam. Wordt de steen op zijn kant verwerkt,
dan zal het blok verticaal volgens de richting van het leger splijten.
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Soorten
Daar de kwaliteit en de materiaaleigenschappen per mergelgroeve sterk van elkaar verschillen, wordt de naam van de
regio of belendende dorpen en steden gebruikt om de specifieke mergelsteen aan te duiden:
Sibber blok
Deze mergel komt uit de groeven rondom Sibbe (de Sibbergroeve) en is momenteel de enige mergel die in de bouw
voor met name restauratie en renovatie wordt toegepast. De mergelsteen is zeer homogeen en het beste bestand tegen
de invloeden van het klimaat.[2]

Zichener blok
Deze mergel komt uit het Belgische Zichen en is vergelijkbaar met Sibber mergel. De groeven zijn echter gesloten
en worden niet meer geëxploiteerd.
Maastrichter blok
Deze mergel komt uit Maastricht en is vergelijkbaar met Sibber mergel. Het mergelmassief rond Maastricht is echter
minder homogeen en vertoont een zeer grote variatie in densiteit. Over het algemeen is de gebroken mergelblok
relatief zacht en minder bestand tegen het weer. Vanwege het kwaliteitsverschil met Sibber mergel en de hoge
moeilijkheidsgraad een goede bouwblok te breken wordt deze mergel alleen nog door de ENCI gewonnen als
grondstof voor de cementindustrie.
Kunrader of Vetschauer blok
Deze mergel is veel harder dan Sibber blok en wordt niet gezaagd maar gebroken.
Gulpener blok
Is vergelijkbaar met Kunrader blok. Deze mergel is echter gevoelig voor vorstschade. De groeven zijn echter
gesloten en worden niet meer geëxploiteerd.
Tauw
Deze mergel is erg taai en bevindt zich qua hardheid tussen Sibber en Kunrader in.

Referenties
[1][1] A. Slinger/H. Janse/G. Berends: Natuursteen in Monumenten, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist
[2] Mergel in de Bestekstermen Natuursteen RACM (http:/ / www. cultureelerfgoed. nl/ sites/ default/ files/ u6/ Natuursteenbestek_Soorten. doc)
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Kunrader kalk

In onbruik geraakte steengroeve Midweg.

De Kunradersteen, Kunrader Kalk, Kundersteen of Kalk
van Kunrade is een geelgrijze kalksteen , die het onderste
gedeelte vormt van de geologische formatie van Maastricht.
De Kunrader Kalk wordt gevonden bij Kunrade, en dagzoomt
in de heuvels van Zuid-Limburg (Nederland). Het gesteente
lijkt qua uiterlijk veel op krijtgesteente of "Limburgse
mergel", dat iets zuidelijker, in het Mergelland, gedolven
wordt, maar Kunradersteen is veel harder.

Lithologie

De Kunrader Kalk is een kalkhoudende areniet, die een goed
ontwikkelde gelaagdheid heeft als gevolg van een afwisseling
van harde zandige en zachte, krijtrijke lagen. Sporadisch
komen kleiige of organische laagjes of vuursteen-concreties
(vaak als gevolg van bioturbatie) voor. De Kunrader Kalk kan
een tot 20 meter dik pakket vormen. De ouderdom van de
Kunrader Kalk is Vroeg-Maastrichtien (rond 70 miljoen jaar).

In het Laat-Krijt was heel Zuid-Limburg overstroomd door de
Krijtzee. In deze tropische zee leefden veel planten en dieren
die nu uitgestorven zijn. Krijtgesteente bestaat uit de skeletjes van plankton. In de Krijtzee leefden ook grote dieren
zoals de tien meter lange Mosasaurus.

Winning en toepassing
Kunradersteen wordt sinds november 2012 weer gedolven in de Kunradersteengroeve te Voerendaal. Kunrader
Kalksteen is harder dan het meeste krijtgesteente, omdat het zand bevat. Het is in het verleden veel gebruikt als
bouwmateriaal. Kunrader Kalksteen is gebruikt in vele boerderijen, kastelen en kerkgebouwen, waaronder de
Sint-Lambertuskerk in Maastricht. De kalksteen werd al voor de komst van de Romeinen gebruikt voor het bemesten
(bemergelen) van akkers en weilanden. Later werd het gebrand en gebruikt als metsel- en pleisterkalk. De aanwezige
hardere stenen werden gebruikt als bouwstenen. Tegenwoordig wordt Kunrader Kalksteen bij de restauratie van oude
bouwwerken gebruikt die er oorspronkelijk uit opgetrokken zijn, maar wordt ook gebruikt voor nieuwbouw en
landschapsinrichting.
In het iets westelijker gelegen gehucht Craubeek (bij Klimmen) wordt dezelfde steensoort gevonden, maar wordt
hier Craubeekersteen genoemd. In de iets oostelijker gelegen dorp Bocholtz werd dezelfde (zelfs iets harder)
steensoort gevonden, maar wordt hier Bocholtzer en soms Vetschauer kalksteen genoemd. Vetschau is een gehucht
(in Duitsland) wat oostelijker gelegen van Bocholtz, waar zich op de plek van de kalkgroeve thans een molen
(zonder wieken) bevindt. Vrijwel alle boerderijen in Vetschau en omgeving, dat geldt uiteraard ook voor Bocholtz
(Nederland) zijn gebouwd uit Vetschauer kalksteen.
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Externe link
• Website Kunradersteengroeve [1]

Referenties
[1] http:/ / www. kunradersteengroeve. nl

Marmer

een onbewerkt stukje marmer

Marmer (<Grieks: Marmaros 'Μάρμαρος') is gemetamorfeerd
kalksteen, bestaande uit zeer puur calciumcarbonaat. De verschillende
marmersoorten hebben dichtheden die tussen de 2.5 en 2.8 liggen.
Vanwege zijn prachtige, bijna transparante lichtval, vastheid, relatieve
isotropie en homogeniteit is marmer zeer gewild als bouwmateriaal en
in de beeldhouwkunst, ondanks dat het een vrij harde steen is om
handmatig te bewerken. De temperaturen en drukken die nodig zijn om
kalksteen om te vormen in marmer zijn dermate hoog dat eventueel in
de kalksteen aanwezige fossielen vernietigd worden.

Soorten marmer (genoemd naar plaats waar het gewonnen wordt):
• Carrara (Italië); erg geschikt voor beeldhouwkunst
• Pentelikon (Griekenland)
• Paros (Grieks eiland)
• Proconnesus (Turkije)
•• Belgische marmer

Marmer uit Italië

In de bouwwereld wordt de term marmer ook wel gebruikt voor andere
bruikbare kalkachtige en niet-kalkachtige steensoorten. Het woord
"marmer" komt van het Griekse woord "marmaros" ("μαρμαρος") dat
"glanzende steen" betekent.
In de folklore wordt marmer geassocieerd met het dierenriemteken
Tweelingen. Egaal wit marmer geldt als een teken van puurheid en
onsterfelijkheid en van succes met studie.

Marmer is een kostbare bouwsteen. Daarom wordt wel eens een
namaakmarmerpatroon aangebracht op hout, dit wordt marmeren
genoemd.

Meer mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina marmer [1] op Wikimedia Commons.

Meer mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina marmergroeve [2] op Wikimedia Commons.
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Referenties
[1] http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Marble?uselang=nl
[2] http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Marble_quarry?uselang=nl

Naamse steen

Wateruitloop Piet Mondriaan in zijn
kinderwagen, door Ton Mooy, uitgevoerd in

Naamse steen (Amersfoort)

Naamse steen, ook wel Naamse hardsteen, in vakliteratuur Namense
steen, Namense hardsteen, Pierre de Vinalmont of Calcaire de
Vinalmont, is een soort kalksteen die gewonnen wordt uit de
kalksteengroeven bij Vinalmont in de provincie Luik en in de
provincie Namen in België. Deze natuursteen bestaat voor 90% uit
calciumcarbonaat, en bestaat in twee kleurnuances; blauwzwart-grijs
en blauwbruin-grijs. Evenals bij blauwe hardsteen kunnen af en toe
witte aderen (spieren) en witte plekken voorkomen, fossielen zijn niet
aanwezig.

De steen wordt toegepast ten behoeve van beeldhouwwerk,
restauratiewerk, zoals pinakels, waterlijsten, goten, afdekkingen,
afzaten, plinten en dergelijke. Het is verwant aan blauwe hardsteen en
kent dezelfde toepassingen, al is de steen wel harder en taaier om te
bewerken en heeft het ook een ander verweringspatroon. Na verwering
krijgt het namelijk een zilvergrijze oppervlakte. Naamse steen wordt
veel toegepast in bruggen en spekbanden voor gebouwen, vanwege de
uitstekende weervastheid en fraaie kleur. Bij verwering krijgt de steen
uiteindelijk veel last van haaks op elkaar staande scheurvorming (steken) en laagsgewijs afbladderen.

Omdat Naamse steen in het verleden vaak via de Maas werd aangevoerd, kreeg het in Nederland ook wel de naam
Maassteen. De oudste toepassing was dientengevolge in Limburg. De natuursteen werd ook veel geëxporteerd en
gebruikt bij de bouw van kerken, kastelen en andere (overheids)gebouwen.[1][2]

Technische eigenschappen[1]

•• wateropname 0,1% vol
•• slijtvastheid 2,31-3,34 mm/1000 m
•• drukvastheid 130 N/mm²
•• soortelijke massa 2725 kg/m³
•• vorstbestendig
Bronnen, noten en/of referenties

[1] Namense steen in de Bestekstermen Natuursteen RACM (http:/ / www. cultureelerfgoed. nl/ sites/ default/ files/ u6/
Natuursteenbestek_Soorten. doc)

[2][2] A. Slinger/H. Janse/G. Berends: Natuursteen in Monumenten, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist
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Peperino

Een ruw blok Peperino uit de Romeinse tijd

Peperino is een variant van tufsteen, die gevonden wordt
nabij de Italiaanse stad Viterbo. Het is een sedimentair
gesteente van vulkanisch materiaal; pyroclastisch
gesteente. Het bestaat in verschillende kwaliteiten,
waaronder:

• de geel-grijze: deze is los en korrelig en niet bruikbaar
als bouwsteen in het Nederlandse klimaat.

• de rode kwaliteit: deze is vaster, maar eveneens niet
erg weervast. Deze steen kan echter in een keramische
oven nagebakken worden, waardoor hij veel harder en
vaster wordt. Hij wordt dan ook dieper rood.

• Peperino Duro is een grauwe steen, die zeer weervast
is en vrij goed te bewerken. Hij is de afgelopen
decennia regelmatig toegepast ter vervanging van Bentheimer zandsteen.

Gebruik
Peperino Duro is sterk en weervast en kan gebruikt worden voor alle steenhouwwerk waaraan hoge eisen gesteld
worden qua duurzaamheid; met name lijsten, vlakke muurdelen, afdekkingen, ook is het wel gebruikt voor
beeldhouwwerk. Zo is bijvoorbeeld in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw ornament- en
beeldhouwwerk van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch vervangen in Peperino.
De steen heeft echter als nadeel dat gedetailleerd werk in deze steen technisch weliswaar uitvoerbaar is, maar door
de kleurstelling niet tekent: alles wordt één vlakke grijze massa. Daarom moet men de vormen dieper uitwerken dan
bijvoorbeeld in een lichte zandsteen of kalksteen. De steen is bovendien korrelig van structuur, waardoor het
moeilijk scherp te detailleren is.
Op plekken met veel vochtbelasting en tot twee meter hoogte kan Peperino beter niet worden gebruikt, omdat de
steen na verloop van tijd een beschermende huid vormt, die zowel de opname van vocht als het weer afstaan ervan
beperkt. Hierdoor kunnen op natte plekken zoutkristallen ontstaan die de opperlaag van de steen op den duur doen
afstoten.

Een fontein met beeldhouwwerk in Peperino,
uit Marino in Italië

Romeins beeld
van Orpheus, 2e

eeuw v. Chr,
Peperino

De 'Porta Pretoria' in Albano Laziale in
Italië. Een duidelijk voorbeeld van de
weervastheid en de grauwe tekening

van Peperino

Bronnen, noten en/of referenties
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•• A. Slinger/H. Janse/G. Berends: Natuursteen in Monumenten, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist

• Bestekstermen Natuursteen RACM [1]

Referenties
[1] http:/ / www. cultureelerfgoed. nl/ sites/ default/ files/ u6/ Natuursteenbestek_Soorten. doc

Portlandsteen

Dorset in Engeland, met onderaan het schiereiland

Portlandsteengroeve op het Isle of Portland

Portlandsteen is een witte zandhoudende kalksteen die in
twee groeven gewonnen wordt op het schiereiland Isle of
Portland in het graafschap Dorset in Engeland. De steen is
afgezet in het Jura. Omdat de zeer weervaste fijne kalksteen
in alle richtingen goed te bewerken is, door het ontbreken
van een duidelijk groefleger, werd deze steen door Engelse
steenhouwers ook wel 'freestone' genoemd.

Portlandsteen patineert, net als veel andere
kalksteensoorten, wit op de regenkant en zwart aan de kant
waar geen regen komt.

Typen portlandsteen

Er zijn drie typen portlandsteen die geschikt zijn voor
verwerking: roach, whitbed en basebed. Handelsnamen
hiervoor kunnen verschillen; termen als perryfield en
coombefield worden ook wel gebruikt. Portlandsteen wordt,
afhankelijk van de variant, toegepast ten behoeve van
parementblokken (roach en whitbed), profielwerk
(whitbed), traceringen (whitbed) en beeldhouwwerk
(whitbed en basebed).

• Portland whitbed: Een vrij open, oölitische kwaliteit,
waardoor deze goed zijn vocht kwijtraakt en goed
vorstbestendig is. Ook komen er veel schelpen in voor.

• Portland basebed: Basebed is dichter dan Whitbed, en
bevat minder schelpen. Hij is ook iets minder vorstbestendig.

• Portland roach: Grove, open variant die zeer veel fossielen bevat (door steenhouwers schelpen genoemd), tot
wel vijftig procent. Deze steen is zeer vorstbestendig. Vanwege de grove structuur is hij niet geschikt voor fijn
werk, wel voor vlakke blokken en eenvoudige lijsten. Deze steen is goed bestand tegen vorst en zelfs zeewater,
zodat hij bijvoorbeeld werd toegepast voor 'The Cobb', een bekende kade in Lyme Regis in Dorset. Veel
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Blokken portlandsteen in de groeve

Portland Admiralty Roach uit een groeve op het Isle of Portland
in Dorset

portlandsteen kan de geur van zwavel en diesel afgeven,
maar vooral roach geeft bij droge bewerkingen een
uitgesproken geur van dieselolie.

Bepaling volgens de 'Bestekstermen
Natuursteen'[1]

•• De steen moet gelijkmatig van kleur en structuur zijn.
• Scheuren en steken en open schelplagen mogen niet

voorkomen.
•• Grote verkiezelingen mogen niet voorkomen.
• Het groefleger is vaak moeilijk vast te stellen en dient

daarom al in de groeve gemarkeerd te worden (daar de
stand van de afzettingsrichting gevolgen heeft voor het
behoud en de verwering van de steen).

Technische eigenschappen

•• wateropname 0,75% volume
•• drukvastheid portland whitbed 72 N/mm2
•• drukvastheid portland basebed 42 N/mm2
•• soortelijke massa 2310 kg/m3
•• vorstbestendig: ja
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Portlandcement
In 1824 maakte Joseph Aspdin voor het eerst een hydraulisch bindmiddel door een mengsel van kalksteen en klei te
branden en verkreeg zo een cement, dat wel iets weghad van Romeins cement. Hij noemde dit cement
portlandcement vanwege de gelijkenis met portlandsteen.

Gebruik

Een ornament in portlandsteen aan de buitenzijde van Euston
station in Londen

Portlandsteen is in het verleden niet vaak in Nederland
toegepast, hoewel bijvoorbeeld Hendrick de Keyser en zijn
schoonzoon Nicholas Stone aandelen bezaten in de
portlandgroeven.[2] De hekpijlers van het
Sint-Jacobsgasthuis in Schiedam uit 1787 zijn van
portlandsteen, en bij de restauratie van de Sint-Laurenskerk
in Rotterdam is veel portlandsteen gebruikt.[3] Recenter is
voor de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch veel
portlandsteen whitbed verwerkt; ook zijn de beelden van
Hildo Krop aan het Hoofdbureau van politie aan de
Marnixstraat in Amsterdam, die oorspronkelijk van travertin
waren, gekopieerd in portlandsteen (basebed).

Portlandsteen is toegepast voor alle kruisen van Britse
militairen op militaire begraafplaatsen van de Eerste en
Tweede Wereldoorlog, maar door verwering en herhaald
reinigen zijn veel van deze kruisen zo beschadigd dat de
regimentstekens niet meer herkenbaar waren. Daarom
worden ze vanaf 1998 langzamerhand vervangen in andere
steensoorten zoals botticino, een witte marmersoort.

Veel beroemde gebouwen zijn opgetrokken in
portlandsteen, vooral in het Verenigd Koninkrijk, zoals St
Paul's Cathedral, het Dominion Theatre en Buckingham Palace in Londen, maar ook in Amerika is het veel
toegepast, bijvoorbeeld in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York en het Pentagon.

Externe link

• De Portland Sculpture and Quarry Trust; Engelstalig [4]

Zie de categorie Portland stone [5] van Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.

Bronnen, noten en/of referenties

[1] Portlandstone in de Bestekstermen Natuursteen RACM (http:/ / www. cultureelerfgoed. nl/ sites/ default/ files/ u6/
Natuursteenbestek_Soorten. doc)

[2][2] Haslinghuis, E.J. en Janse, H. (2005) Bouwkundige termen. Leiden: Primavera Pers. ISBN 90 5997 033 0.
[3][3] Natuursteen in Monumenten, A. Slinger/H. Janse/G. Berends, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist,

tweede druk, p 64
[4] http:/ / www. learningstone. org/
[5] http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Category:Portland_stone?uselang=nl#mw-subcategories
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Solnhofener kalksteen

Fossiele slangster uit de Solnhofener kalksteen.

De Solnhofener kalksteen (Duits: Solnhofener
Plattenkalk) is een geologische formatie in de
Fränkische Alb (Beieren). De formatie behoort tot het
Boven-Jura (ongeveer 161 tot 145 miljoen jaar oud). Ze
is bekend als één van de belangrijkste vindplaatsen van
fossielen uit het Jura, met name vanwege de vondsten
van Archaeopteryx, de oudst bekende vogel.

Voorkomen

De formatie dankt zijn naam aan het plaatsje Solnhofen
en wordt gerekend tot de zogenaamde Weißjura, zoals
de Boven-Jura in Zuid-Duitsland genoemd wordt. Ze
dagzoomt in de omgeving van Solnhofen, in
Middel-Franken en rondom Eichstätt in Opper-Beieren.

Fossiel van Archaeopteryx bavarica in Solnhofener kalksteen.

Gesteente en fossielen

De Solnhofener kalksteen is een lichtgekleurde
carbonaathoudende schalie, gevormd in een periodisch
van de zee afgesloten lagune. Het hoge zoutgehalte van
het water en in het sediment heeft ervoor gezorgd dat
dode dieren en planten goed konden worden
gefossiliseerd.

De Solnhofener kalksteen is één van de bekendste
vindplaatsen van fossielen ter wereld. De fossielen zijn
van zowel ondiep mariene als terrestrische soorten
dieren en planten. De zachte kalksteen heeft vaak zeer
gedetailleerde indrukken van zachte delen van de
organismen bewaard (plantenbladeren of stengels,
vleugels van insecten, veren, enzovoorts). Onder de soorten bevinden zich vissen, ammonieten, insecten,
pterosauriërs en alle tien exemplaren van de Archaeopteryx, die door de meeste paleontologen wordt beschouwd als
de oudst bekende vogel. In veel musea wereldwijd zijn fossielen te vinden afkomstig uit de Solnhofener kalksteen.

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slangsterren
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ABrittle_star_Schlangenstern_fossil.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Duits
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Formatie_%28stratigrafie%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fr%C3%A4nkische_Alb
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beieren
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jura_%28periode%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fossiel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Archaeopteryx_%28dier%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vogels
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Solnhofen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wei%C3%9Fjura
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuid-Duitsland
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dagzomen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Middel-Franken
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eichst%C3%A4tt_%28stad%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Opper-Beieren
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Archaeopteryx_%28dier%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AArchaeopteryx_bavarica_Detail.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Carbonaat
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schalie_%28gesteente%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagune
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fossilisatie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Marien
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Landdier
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vissen_%28dieren%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ammonieten_%28weekdier%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Insecten
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pterosauri%C3%ABrs
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Paleontologie


Solnhofener kalksteen 109

Doman Hering: Das Urteil des Paris,
Solnhofener kalksteen, ongeveer 1529

(Bode-Museum, Berlijn).

Winning

De Solnhofener kalksteen wordt in groeven gewonnen als natuursteen
en onder andere gebruikt in de huizenbouw, beeldhouwkunst en als
decoratiesteen in gevels of bestrating. Het dal van de Altmühl is
bekend om zijn "Jurahäuser", huizen gemaakt van kalksteen. In de 16e
en 17e eeuw was de Solnhofener kalksteen een geliefd materiaal voor
reliëfs.

Toepassingen

De Solnhofener kalksteen werd ook gebruikt in de 18e eeuw door
Alois Senefelder uitgevonden lithografie (drukken van afbeeldingen,
boeken, kaarten, enzovoorts). In de lithografie dienen platen van
bijvoorbeeld kalksteen als drager van een tekst of afbeelding. De
fijnkorreligheid van de Solnhofener kalksteen maakte het uitstekend
geschikt als materiaal hiervoor.

Externe links
• (de) Der Solnhofener Plattenkalk und seine Fossilien [1]

• (de) Fossilien aus dem Solnhofener Plattenkalk [2]

• (de) Die Fossilien aus Solnhofen [3]

Zie de categorie Solnhofen limestone [4] van Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.

Referenties
[1] http:/ / www. fossilien-solnhofen. de/
[2] http:/ / www. fossilien-online. de/
[3] http:/ / www. solnhofen-fossilienatlas. de/ index. php
[4] http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Category:Solnhofen_limestone?uselang=nl#mw-subcategories
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Trachiet

Trachiet

Trachiet is een relatief felsisch uitvloeiingsgesteente
dat veel alkali's bevat, voornamelijk kaliveldspaat.

Eigenschappen

Het doorgaans grijskleurige trachiet bevat naast
kaliveldspaat ook pyroxenen en amfibolen en kleine
hoeveelheden kwarts en nefelien kunnen in het
stollingsgesteente voorkomen. De silicaconcentratie
van het gesteente is hoog, hoewel het weinig kwarts
bevat. De meeste silica zit in de veldspaten.

Trachiet is volgens het QAPF-diagram een overgangsgesteente tussen fonoliet (rijker aan nefelien) en ryoliet (rijker
aan kwarts). De dieptegesteente-variant van trachiet is syeniet.

Naamgeving
De naam van het gesteente trachiet is afgeleid van het Griekse trakhus, dat "ruw" betekent.

Voorkomen
Trachieten komen voor in vulkanische gebieden die alkali-rijk vulkanisme kennen. Het gesteente wordt onder andere
gevormd in de Grote Slenk, maar het komt ook voor in de Duitse Eifel, de Azoren, Tenerife en de Black Hills in
South Dakota, Verenigde Staten.

Historisch gebruik
In Nederland en België zijn in het verleden diverse trachieten toegepast in gebouwen, als bouwsteen en voor
beeldhouwwerk als waterspuwers en consoles; meer recent is het in restauraties toegepast ter vervanging van
Bentheimer en Obernkirchener zandsteen. Toegepaste soorten zijn Drachenfels trachiet, Weidenhahn trachiet, Selters
trachiet en Reimerath trachiet. Vanaf 1994 is ook het Tsjechische Tepla trachiet gebruikt, onder andere voor de
Grote Kerk van Breda en de Sint-Willibrordusbasiliek van Hulst.
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Travertijn

Travertijn

Travertijn verleent het Colosseum een gelige glans

Travertijn of travertin is een kalksteen die gevormd
wordt door de neerslag van kalk uit met
calciumcarbonaat (kalk) oververzadigd water uit warme
bronnen. Takjes, bladeren en ander materiaal dat in dit
water valt en later verteert, veroorzaken de
kenmerkende onregelmatige poriën van dit materiaal.
Een belangrijke vindplaats van travertijn is het plaatsje
Tivoli ten oosten van Rome.

Travertijn ontstaat wanneer het CO2-gehalte in het
water lager wordt (bijvoorbeeld door een stijging van
de temperatuur) en kalk neerslaat. Dit kan uitgedrukt
worden met de volgende chemische vergelijking:

In de natuur komt travertijn voor bij heetwaterbronnen
en geisers, zoals Mammoth Hot Springs in Yellowstone
en Pamukkale in Turkije.

Travertijn wordt al vele eeuwen als bouwmateriaal
gebruikt, bijvoorbeeld in vloeren, wandbekleding,
trappen en beeldhouwwerk. Het Colosseum in Rome is
deels opgebouwd uit travertijn.[1] De Sacré-Cœur te
Parijs is geheel opgetrokken uit travertijn.

Verwering

In Nederland is onder meer het Nationaal Monument
op de Dam in Amsterdam opgebouwd uit travertijn.
Het is eind twintigste eeuw volledig gedemonteerd en
delen ervan, zoals de beelden, de leeuwen en de
topbekleding van de naald, zijn in Duitsland
geïmpregneerd met acrylhars. De steensoort is in het Nederlandse klimaat onvoldoende weervast gebleken.

Travertijn is zeer gevoelig voor water. Omdat het materiaal een cellige structuur heeft, kan ingesijpeld water er niet
gemakkelijk meer uit. Daardoor kan de steen kapot vriezen bij strenge vorst.[2] Ook zure regen zorgt voor erosie. De
in de regen aanwezige zuren brengen de travertijn in oplossing waardoor het wegspoelt.

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ATravertineUSGOV.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AColosseum-2003-07-09.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Calciumcarbonaat
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verzadigde_oplossing
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Warme_bron
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Warme_bron
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pori%C3%ABn
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tivoli_%28Itali%C3%AB%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rome_%28stad%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=CO2
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nationaal_park_Yellowstone
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pamukkale
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Turkije
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vloer
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Trap_%28gebouw%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beeldhouwwerk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Colosseum
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Basilique_du_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur_%28Parijs%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Parijs
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nationaal_Monument
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dam_%28Amsterdam%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Acrylzuur


Travertijn 112

Het Nationaal monument op de Dam in Amsterdam
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[2] Travertijn in de Bestekstermen Natuursteen RACM (http:/ / www. cultureelerfgoed. nl/ sites/ default/ files/ u6/ Natuursteenbestek_Soorten.

doc)
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Tufsteen

Tuffieten in de Eifel. De jongere tuffiet (rechts) is discordant afgezet over de oudere
tuffiet (links). De hoekdiscordantie geeft aan dat de tuffieten van twee verschillende

bronvulkanen afkomstig zijn.

Tufsteen[1], tuf of tuffiet is een
sedimentair gesteente van vulkanisch
materiaal; vulkanoklastisch gesteente.
Het kan bestaan uit verschillende
componenten, maar de matrix is
vulkanische as. Hierin zijn
gesteentefragmenten van de vulkaan of
het omringende gesteente te vinden.
Ook vulkanisch glas (obsidiaan) wordt
in tuffiet aangetroffen.

Ontstaan

Tuffieten worden afgezet rond
explosieve vulkanen, waar as en puin
de atmosfeer in gestoten wordt (de
tefra), vaak met materiaal van eerdere
afzettingen erbij, en neerkomt met de gesteentefragmenten "drijvend" in de asmatrix. Omdat de grootste en zwaarste
brokstukken het dichtst bij neervielen, is het materiaal dat het verst van de bronvulkaan werd afgezet het fijnst en
meest gelijkmatig afgezet. Na verloop van tijd verhardde dit puin doordat water in de laag drong en ermee reageerde,
waardoor tufsteen ontstond. Er zijn tufsteenformaties bekend van 230 km² met een gemiddelde dikte van 30 meter.
[2]

Mooie en geologisch jonge (midden-Tertiair tot Pleistoceen ouderdom) voorbeelden zijn te vinden in de Eifel.

Gebruik
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Huis uit Tufsteen, Rieden, Eifel, Duitsland

In deze close-up zijn goed verschillende xenolieten te
herkennen; restanten van andere gesteenten in een

matrix van vulkanische as

Tufsteen is een relatief zachte steensoort die gemakkelijk te
bewerken is. Andere benamingen voor tufsteen zijn duifsteen en
dufsteen. Gemalen tufsteen noemt men tras. Tras wordt
toegevoegd aan metselspecie om te zorgen voor een vaster en
waterdicht metselwerk.

In de Middeleeuwen werd het in Nederland vaak gebruikt als
bouwmateriaal. Het werd toen vooral gewonnen in de Eifel en
verhandeld via plaatsen als Utrecht en Deventer, waarnaar het over
de Rijn en IJssel werd verscheept. Vanaf de dertiende eeuw werd
het tufsteen steeds vaker vervangen door andere steensoorten die
uit de plaatselijke omgeving konden worden betrokken zoals
bakstenen.

Bij de bouw van kasteel Vredenburg in Utrecht in de 16e eeuw
werd ook tufsteen gebruikt. De Italiaanse stad Orvieto is op een
hoog plateau van tufsteen gebouwd.

Soorten tuf

Er bestaan meer dan 5000 soorten tufsteen, in vele
kleurschakeringen en hardheidsgraden, die ofwel worden
ingedeeld naar de samenstelling (porfiertuf, basalttuf, trachiettuf
en leuciettuf); ofwel naar de vindplaats. [3] In Nederland zijn met
name de Duitse tuffen veel toegepast, met name

•• Ettringer tufsteen
•• Römer tufsteen
•• Weiberner tufsteen
•• Hasenstoppler tufsteen
•• Hohenleihe tufsteen
Recenter is ook de Italiaanse tuf Peperino toegepast:
• Peperino grigio
• Peperino rosato
Bronnen, noten en/of referenties

[1] Ook dofsteen, dufsteen, duifsteen, duigsteen, duisteen, tofsteen, tuifsteen of tuitssteen. Zie WNT: TUFSTEEN
(http:/ / gtb. inl. nl/ iWDB/ search?actie=article& wdb=WNT& id=M071053) (1971)

[2][2] Natuursteen in Monumenten, A. Slinger/H. Janse/G. Berends, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist,
tweede druk, p 27

[3][3] Slinger, Natuursteen in Monumenten
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Ettringer tufsteen

Ettringer tufsteen. Hier is goed te zien hoe de steen donkere
insluitsels van basalt, lei en kwarts bevat. De donkergele plekken zijn

zandige bimsplekken

Ettringer tufsteengroeve

Een deel van 'Menselijke Energie' door Hildo Krop, uit 1923, in
Ettringer tufsteen. De verweringsschade is op deze foto anno 2004

goed te zien.

Ettringer tufsteen is een variant van tufsteen die
gewonnen wordt in steengroeven nabij het dorp
Ettringen in de oostelijke Eifel in Duitsland. Deze steen
werd al langer kleinschalig gewonnen, maar pas na
1850 werd er op grote schaal gebruik van gemaakt voor
de restauratie van monumenten. Ettringer tuf is veel
ingezet als vervanger van Römer tufsteen, die echter in
de juiste kwaliteit veel fijner van structuur is en
eveneens weervaster.

Gebruik in restauraties

Ettringer tufsteen is tot in de jaren tachtig van de
twintigste eeuw veel toegepast bij de restauratie van
kerkgebouwen, voor ornamentwerk en geprofileerde
delen aan bruggen en gebouwen, zoals bijvoorbeeld bij
gebouwen in de stijl van de Amsterdamse School, en
voor beeldhouwwerk. Een deel van dat werk vertoont
nu scheuren of begint ronduit gevaarlijk te worden
vanwege kans op vallende stukken. Geleidelijk aan
wordt veel hiervan inmiddels vervangen door kopieën
in weersbestendiger steensoorten, zoals Tepla trachiet,
andere tuffen of zelfs graniet.

Schade en verwering

Ettringer tuf neemt vrij makkelijk water op, maar staat
dit wat moeilijker weer af, waardoor deze tuf op den
duur gevoelig is voor vorstschade. Na verloop van
tientallen jaren tot een eeuw begint deze steen dan ook
ernstige scheuren te vertonen. Vanwege het grillige
verloop van deze scheuren passen de brokstukken als
een puzzel ineen en blijven vaak jarenlang alleen nog
hangen omdat ze zijn ingeklemd tussen andere delen.

Uitzettingsschade

In principe reageert steen net zo op vocht als hout: het
zet enigszins uit. Met name bij tufsteen is dit fenomeen
goed merkbaar. Het verschil tussen droog en nat bij
onverweerde tufsteen bedraagt een halve millimeter per
strekkende meter, wat voor steen relatief veel is. Bij
verweerde tufsteen, waarvan de mineralen chemisch
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veranderd zijn, kan dit oplopen tot 1,5 millimeter per meter. Het gevolg hiervan is dat de oppervlakte vooral bij
tufsteen voortdurend uitzet bij regen en krimpt bij droogte, terwijl de kern constant blijft. Dit zal op den duur,
afhankelijk van de vochtbelasting, ernstige schade geven. Veelal zal deze schade zich aan de oppervlakte
concentreren, en tot gevolg hebben dat de steen 'afbladdert': de huid van de steen wordt afgestoten, een fenomeen dat
zich bijvoorbeeld ook bij zoutophoping voordoet.
Bij zwaardere vochtbelasting, met name als het tot in de kern gedrongen is, zal de steen ernstige scheuren gaan
vertonen. Zo heeft bijvoorbeeld de steen in de oorspronkelijke situatie zeer langzaam water op kunnen nemen,
waardoor dit tot diep in de kleinste poriën heeft kunnen dringen. Als tufsteen daarom nat uit de steengroeve komt en
te snel wordt gedroogd, zal dit grote spanningen in de steen geven die al snel tot scheurvorming leiden. Ook is de
steen in dit stadium zeer gevoelig voor vorstschade, hoewel het wel makkelijker te bewerken is.[1]

De schade aan Ettringer tufsteen is verder onder andere afhankelijk van de kwaliteit van de bank waaruit de tuf
gewonnen is.
Een tweede oorzaak van schade is dat tufsteen insluitsels bevat van andere steensoorten als basalt en trachiet, die
anders reageren op temperatuur en vocht dan de omringende steen. Ook dit geeft spanningen in de steen.

Bewerking
Voordelen van Ettringer tufsteen waren dat het makkelijk te verkrijgen was en leverbaar in grote formaten, en dat het
een zachte, relatief makkelijk te bewerken steensoort is. Ook heeft deze tuf, ook als het pas bewerkt is, een vrij grove
structuur die zeer goed past bij oude gebouwen en aan steen- en beeldhouwwerk een robuuste uitstraling geeft.
Een nadeel van Ettringer tuf is het voorkomen van zowel zeer zachte, gele, zanderige plekken (bims), als veel
hardere delen zoals basalt, leisteen en kwarts, afkomstig van stenen die door de vulkanische explosie uiteengespat
zijn, ten tijde van de vorming van de tuflaag.[2]. De steen is niet geschikt voor fijn gedetailleerd werk, omdat bij het
houwen in deze steen de hardere delen vaak eruit geslagen worden, terwijl de grote bimsplekken ervoor zorgen dat
op die plaatsen detaillering onmogelijk is. Bij verwering wordt al heel snel de bims eruit gespoeld, waardoor er veel
gaten in de steen zichtbaar worden.

Bepalingen voor gebruik
De bimsgaten mogen niet groter zijn dan 2cm², de steen moet een minimale drukvastheid hebben van 30 N/mm², en
de stukken basalt, lei en kwarts mogen niet groter zijn dan 1cm².[3]

Technische eigenschappen
•• wateropname 17 %vol
•• drukvastheid 21-30 N/mm²
•• soortelijke massa 1800 kg/m³
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Zandsteen

Zandsteen

Oppervlak van Bentheimer zandsteen, type Gildehaus

Zandsteen is een sedimentair- of afzettingsgesteente dat
voornamelijk bestaat uit zandkorrels. Bij sedimentatie van
zandkorrels worden ook silt, kalk, grind, glimmers,
veldspaat en andere gesteentefragmenten afgezet. Door
verwering wordt een van oorsprong geelbruine zandsteen
grijs. Het voorkomen van bepaalde oxiden en andere
mineralen kleurt varianten bruinrood. Zandsteen bestaat
voornamelijk uit kwarts.

Gebruik in de Lage Landen

Zandsteen wordt in Nederland en België vrij veel
toegepast als bouwmateriaal. In Nederland wordt vooral
de Bentheimer zandsteen (uit Bentheim) en de
Obernkirchener zandsteen (uit Obernkirchen) toegepast
en voor sculpturen ook de, door het grote kalkgehalte,
fijnkorrelige Baumberger zandsteen, die zeer geschikt is
voor fijn steen- en beeldhouwwerk, maar niet erg
weervast is. In Nederland wordt de naam zandsteen
uitsluitend gebruikt voor zuivere zandstenen (zonder
kalk) die voornamelijk uit Noord-Duitsland en in een
periode rond 1900 ook uit Luxemburg en omgeving werd
geïmporteerd.

De zandige kalkstenen Balegemse steen, Ledesteen en
Gobertange uit België (in België vaak kalkzandsteen
genoemd), die met name aan veel middeleeuwse
gebouwen worden aangetroffen, worden in Nederland meestal niet tot de zuivere zandstenen gerekend. De gangbare
verzamelnaam voor deze steensoorten is Witte Belgische steen.
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Zandsteen 20x vergroot

Zandsteenverbod

Sinds 1951 is het bewerken van zandsteen in Nederland
verboden, vanwege de grote hoeveelheid kwartsstof die
bij het hakken vrijkomt. Dit veroorzaakt de longziekte
silicose. Sinds die tijd werd oude zandsteen bij
restauraties vaak vervangen door Vaurion (Massangis),
hoewel deze al snel niet erg weervast bleek: delen uit
1966 werden in 2009 reeds vervangen. Ook verweert deze
steen veel lichter.]. In bijzondere gevallen kon een
speciale commissie (Zandsteencommissie) het gebruik
van zandsteen voor restauraties toch toestaan.

Sinds 2005 wordt Bentheimer en Obernkirchener zandsteen in toenemende mate weer in Nederland verwerkt ten
behoeve van restauraties, bijvoorbeeld voor de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch en voor de gevels van het
Koninklijk Paleis Amsterdam. Indien maar de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen hoeft werken in
zandsteen niet te resulteren in longschade door silicose.

Winning
In Nederland komt zandsteen aan de oppervlakte in het oosten van Twente, bij Winterswijk en in Limburg. Het
wordt hier echter niet meer gewonnen. In de rest van Nederland is nog niet voldoende diagenese opgetreden om
zandsteen te krijgen.
Vier eeuwen lang, van 1450 tot 1850, werd zandsteen voornamelijk vanuit of via Bad Bentheim naar Nederland
getransporteerd over de Overijsselse Vecht. Steden als Ommen en Zwolle voeren hier wel bij. Door de hoge kosten
van het vervoer, werd de steen voornamelijk toegepast in belangrijke gebouwen. De gevels van het Koninklijk Paleis
Amsterdam zijn bijvoorbeeld opgetrokken in Obernkirchener en Bentheimer zandsteen. Door de uitvinding van de
trein kwamen er vele exotische steensoorten op de markt. Hiermee was het hoogtepunt van de handel in 'Bentheimer
Gold' voorbij. In en rond Bentheim wordt tegenwoordig nog op relatief kleine schaal zandsteen gewonnen, met name
in Gildehaus; de groeve bij Obernkirchen is in veel grootschaliger exploitatie.

Gasvelden in zandsteen
Zandsteen heeft een zekere mate van porositeit en kan daardoor een goed reservoir voor grondwater of olie/aardgas
zijn. De meeste reservoirs van de olie- en gasvelden van de Noordzee en ook Slochteren zijn zandstenen. De
Slochteren zandsteen is een in het Rotliegend afgezet eolische zandsteen.
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Bentheimer zandsteen

Gezaagd oppervlak van Bentheimer zandsteen, type Gildehaus

Bentheimer zandsteen onder het kasteel in Bad Bentheim

Bentheimer zandsteen is een zuivere en relatief
stevige zandsteen met een gelijkmatige structuur, die
zich voor vele doeleinden leent. De steen heeft
aanvankelijk een licht geelbruine kleur, die later door
verwering steeds donkerder wordt. Bentheimer
zandsteen werd gewonnen in steengroeves in de
Graafschap Bentheim in Duitsland en werd daar
aangeduid als 'Bentheimer Gold'.

Winning en vervoer

De eerste vermelding van zandsteenwinning dateert
uit ca. 1250 en betreft groeven in Gildehaus. Op het
hoogtepunt van de productie en handel rond 1600
waren er negen steengroeven in bedrijf. De grootste
lag tussen Bad Bentheim en Schüttorf. De
Bentheimer zandsteen werd eeuwenlang verhandeld
naar het Münsterland, naar Oost-Friesland en naar
Nederland. De zandsteen werd met paard en wagen
vanuit de groeven naar de Steinmaat in Nordhorn
gebracht. Het werd daar ingeladen op schepen en
over de Vecht naar Zwolle getransporteerd.

Toepassingen en bewerking

Door de hoge kosten van het vervoer werd
Bentheimer zandsteen voornamelijk toegepast in
belangrijke gebouwen zoals stadhuis Paleis op de
Dam en de Haarlemmerpoort te Amsterdam. In het stadhuis van Zwolle is veel zandsteen verwerkt. Ook de sokkel
van het Vrijheidsbeeld in New York is gemaakt van Bentheimer zandsteen. In Nederland werden minder belangrijke
gebouwen voorzien van houten, geschilderde onderdelen in de verfkleur "bentheim", zoals een aantal Amsterdamse
grachtenhuizen. Vrijwel alle laatmiddeleeuwse kerken in Twente en Westfalen zijn uit Bentheimer zandsteen
opgetrokken, bijvoorbeeld de Sint-Plechelmusbasiliek te Oldenzaal. Zandsteen werd al vroeg gebruikt voor
doopvonts, grafsteen, slijpstenen, molenstenen en later voor bouwornamenten zoals trappen en gevelstenen. Ook
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De Herrgott von Bentheim, een sculptuur uit de 10e of 11e eeuw na
Chr., gemaakt van Bentheimer zandsteen. Tevens het oudste bewijs van

het christendom in het noordelijke deel van Duitsland

werd het gebruikt voor fundamenten van boerderijen
en randen van waterputten. Bentheimer zandstenen
drinkbakken worden tegenwoordig nog als
tuindecoratie verkocht. In Kasteel Bentheim kan men
de sculptuur Herrgott von Bentheim bekijken; het is
een voorbeeld van vroege christelijke
zandsteenkunst. Ook het Koninklijk Paleis op de
Antwerpse Meir is met Bentheimer zandsteen
gebouwd.

Rondtrekkende steenhouwers gaven de grove
blokken zandsteen op de bouwplek hun uiteindelijke
vorm. Hier en daar lieten zij hun
steenhouwersmerken in de bouwwerken achter. Door
de uitvinding van de stoomlocomotief kwamen er
andere soorten natuursteen op de markt. Dit
betekende het einde voor de grootschalige handel in
'Bentheimer Gold'. Bewerking van zandsteen werd in
Nederland in 1951 uit oogpunt van gezondheid
verboden. Het bij inademen schadelijke kwartsstof,
dat bij het bewerken vrijkomt dient direct afgezogen
te worden. In Gildehaus is nog slechts één groeve in
bedrijf; de Romberggroeve.

Sinds 2005 wordt Bentheimer zandsteen in toenemende mate weer in Nederland verwerkt ten behoeve van
restauraties, bijvoorbeeld voor de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch, daar tegenwoordig goede
beschermingsmiddelen bestaan tegen longschade door silicose.

Geologie
De zandsteenlagen ontstonden toen zo'n 125 miljoen jaar geleden (in het tijdperk Valanginien) het zand ervan werd
afgezet in zee. Hoe meer kalk de zandsteen bevat hoe harder deze is. Na verschuivingen van de aardlagen
weerstonden de hardste delen de verwering het langst en bleven als heuvels in het landschap achter. Zandsteenlagen
zijn poreus en vormen in de nabije omgeving van Bentheim een natuurlijk reservoir voor water en elders ook voor
aardolie en aardgas.
In Bad Bentheim bevinden zich een zandsteenmuseum en een zandsteenroute. In één van de voormalige groeven
bevindt zich een openluchttheater.
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Lijst van monumenten

Monumenten en bouwwerken met Bentheimer zandsteen

Paleis op de Dam, Amsterdam Haarlemmerpoort,
Amsterdam

Trippenhuis
Amsterdam foto:

bma.amsterdam.nl

Martinitoren,
Groningen

Gereformeerde kerk, Bad
Bentheim

Kasteel Bentheim, Bad
Bentheim

Gereformeerde kerk, Emlichheim Sint-Plechelmusbasiliek,
Oldenzaal

Grote Kerk - Oude
markt, Enschede

De Stedemaagd bij
het Vondelpark in

Amsterdam,
oorspronkelijk in

Larochette-zandsteen,
is gekopieerd in

Bentheimer
zandsteen

Maalkoppel van Bentheimer
zandsteen in molen De Kroon

Vrijheidsbeeld,
New York,
sokkel van
Bentheimer
zandsteen
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Verwering

Verwering

Fysische verwering van gesteente door weersinvloeden.

Verwering van gesteente is het natuurlijke proces waarbij
dit materiaal verandert als gevolg van invloeden van weer
en klimaat, zogeheten exogene krachten. Het gesteente
breekt in stukken (mechanische verwering) of lost op of
verandert anderszins (chemische verwering). Het verschil
met erosie is dat bij verwering het gesteente niet
verplaatst wordt maar slechts afgebroken.

De vorming van grotten is een bekend proces van
verwering. Kalksteen kan langzaam oplossen onder
invloed van regen- of grondwater. Door verwering komen
mineralen uit de gesteenten vrij voor opname in biotische
processen.

Soorten verwering
Verwering kan op drie manieren plaatsvinden: chemische,fysische en organogene verwering. Een bijzondere manier
van verwering vindt in de ruimte en op andere hemellichamen zonder dampkring plaats door de invloed van
kosmische straling en inslagen van meteorieten, dit wordt ruimteverwering genoemd.

Chemische verwering

Een plakje (door midden gezaagd) dolomiet, het onderste en
bovenste deel zijn chemisch verweerd, het middendeel niet.

Bij chemische verwering worden de mineralen in een
gesteente afgebroken door chemische reacties. De
meest voorkomende gesteentevormende mineralen, de
silicaten, worden meestal afgebroken door
hydrolysereacties, die plaatsvinden wanneer het
gesteente in aanraking met water komt. Mineralen die
veel magnesium of ijzer in hun kristalrooster hebben,
zoals olivijn, pyroxeen en hornblende, zijn ook
gevoelig voor oxidatie, waarbij oxides zoals roest (in
feite de mineralen hematiet of limoniet) worden
gevormd. Ook hier gaat de verwering een stuk sneller
als er water aanwezig is.

Hoe sterk een mineraal gevoelig is voor chemische
verwering hangt af van hoe stabiel het is aan het
oppervlak. Mineralen die op grotere diepte gevormd
worden zullen minder stabiel zijn (ze zijn verder
verwijderd van de omstandigheden waarbij ze zijn
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gevormd) en dus sneller verweren. Daarom kan de Bowenreactiereeks gebruikt worden om te zien welk mineraal het
gevoeligst is voor chemische verwering: olivijn verweert snel, kwarts is stabiel. Hoe mafischer een mineraal is, des
te gevoeliger het is voor chemische verwering.
Het uit pure silica bestaande mineraal kwarts is goed bestand tegen verwering. Andere belangrijke
gesteentevormende mineralen als veldspaat of mica vallen sneller ten prooi aan chemische verwering, waarbij ze
worden omgezet naar kleimineralen.

Fysische verwering
Bij fysische verwering of mechanische verwering wordt het gesteente opgebroken, maar de mineraalsamenstelling
van de losse stukken blijft gelijk aan die van het gesteente.
Manieren van mechanische verwering:
• Door vorstverwering, het uitzetten en weer inkrimpen van water bij temperatuursverschillen, vooral bij stollen en

weer smelten, kunnen kleine breuken in het gesteente steeds groter worden, totdat het gesteente in stukken breekt.
• Door het afnemen van de druk doordat materiaal bovenop het gesteente weg-erodeert, kan het op gaan breken.
• Door grote warmteverschillen zullen gesteentes uitzetten en weer inkrimpen. In een woestijn, waar het verschil

tussen dag en nacht temperatuur groot is, is dit het meest voorkomende verweringsproces.
•• Door de druk van plantenwortels die met hun groei de steen opendrukken. "Biologische verwering", zoals dit

heet, wordt soms apart onderscheiden.
•• Door zoutdrukverwering
Doordat veel kleine brokken steen samen een groter oppervlak hebben dan een groot stuk, zal door mechanische
verwering chemische verwering gemakkelijker worden. Meer oppervlak betekent meer contactvlakken waar
chemische reacties plaats kunnen vinden.

Organogene verwering
Organogene verwering, ofwel biologische verwering is het gevolg van de werking van planten en dieren.
Voorbeelden zijn :
•• plantenwortels die gesteenten uit elkaar drukken
• bacteriën en andere lithobionten die inwerken op de chemische samenstelling van gesteente.

Invloed van klimaat
Zoals gezegd is voor chemische verwering veel water nodig. Chemische verwering zal dan ook het dominante
verweringsproces in natte klimaten zijn, terwijl mechanische verwering in droge klimaten dominant is. Tijdens een
ijstijd heeft Fysische verwering de overhand, vanwege de algemeen lage temperaturen en grote warm/koud
verschillen. Doordat chemische verwering sommige mineralen sneller afbreekt dan andere, zal zand in een nat
klimaat meestal alleen kwarts bevatten, terwijl in een droog klimaat ook K-veldspaat in het zand zit.
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Verweringsproducten
Verwering zorgt er voor dat vanuit oorspronkelijk grote brokken gesteenten steeds kleinere fragmenten ontstaan, die
uiteindelijk soms niet meer met het blote oog zichtbaar zijn. Hoe verweerder een gesteente is, hoe gevoeliger het
wordt voor erosie. Op een tijdsschaal van miljoenen jaren kunnen gebergten of hoogvlakten dan ook volledig zijn
verdwenen door fysische en chemische verweringsprocessen en daaropvolgende erosie van het losgekomen regoliet.
Hoe gevoelig gesteente is voor erosie (de zogenaamde competentie van het gesteente) hangt af van de overheersende
vorm van verwering in een gebied. Kalksteen is bijvoorbeeld erg gevoelig voor chemische verwering, maar niet voor
fysische. In nattere klimaten zal het minder competent zijn en sneller verweren.

Vorstverwering

Vorstverwering, Col des Garcinets, Alpen (Frankrijk).

Vorstverwering is het proces waarbij het
periodiek bevriezen en weer smelten van
water in spleten en holtes van een gesteente
ertoe leidt dat het gesteente uiteengedrukt
wordt, breekt of versplintert. Deze
uiteendrukking komt doordat water uitzet
als het bevriest. De uitzetting is krachtig
genoeg om steen te splijten.

Als het gesteente eenmaal gebroken is, kan
er steeds meer water indringen, waardoor
het proces verder en dieper doorgaat.
Gesteenten met een foliatie of een andere
gelaagde structuur, zoals in zandsteen,
leisteen of schisten voorkomt, zijn er zeer
gevoelig voor. De lagen worden opgebroken
en komen los als schilfers, lamellen of grote
blokken.

In grofkorrelige stollingsgesteentes die eerst verweren door chemische verwering ontstaan kleine kieren en gangetjes
waar water in kan komen. Het water komt dan tussen de afzonderlijke mineraalkorrels en breekt het gesteente af.
Hierbij ontstaat een grof zand waarbij elke korrel uit één mineraal bestaat.

Dit soort fysische verwering doet zich vooral voor in gebieden met een klimaat met een sterk schommelende
temperatuur, bijvoorbeeld op plateaus en in gebergtes in koude en gematigde klimaatzones, aan de ingang van
grotten, op lapiaz, enzovoort.
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Afbeeldingen

Sporen van vorstverwering, Gorges du Guil, Alpen (Frankrijk)

Chemische verwering

Chemische verwering van van kalkstenen
parementblokken

Chemische verwering is de verwering van materialen (meestal
gesteenten) door chemische reacties met aanwezige vloeistoffen of
gassen.

Gesteenten zijn opgebouwd uit mineralen. Over het algemeen geldt dat
mineralen makkelijker reageren, als hun smeltpunt hoger ligt. De
relatieve reactiesnelheid van mineralen ten opzichte van elkaar wordt
weergegeven in de Bowen-reactiereeks.

Soorten chemische verwering

Er bestaan verschillende chemische processen waardoor verwering
optreedt:
• Door oxidatie, het materiaal reageert met zuurstof. Daarbij ontstaan oxiden, die over het algemeen minder hard

zijn dan de oorspronkelijke mineralen, en daardoor makkelijker verkruimelen.
• Door hydrolyse, het materiaal reageert met water. De producten van de verweringsreactie zijn meestal minder

harde mineralen.
• Door carbonatatie, een reactie die wordt veroorzaakt door in water opgeloste koolstofdioxide (CO2).
• Door het rechtstreeks oplossen van mineralen in water.
• Door hydratie, waarbij water in het kristalrooster van het mineraal wordt opgenomen. Over het algemeen worden

mineralen hierdoor minder hard.
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Voorbeelden van verweringsreacties

Verwering van kalksteen als gevolg van carbonatatie
Als CO2 in water wordt opgelost, wordt het water zuurder, omdat er ontstaan hydroxoniumionen (H3O+):

Bovenstaande reactie beschrijft het proces van carbonatatie. Zuur water (bijvoorbeeld zure regen) verweert
kalksteen, dat grotendeels bestaat uit calciumcarbonaat (CaCO3)

Hierbij wordt het gesteente effectief afgebroken.

Verwering van olivijn door hydrolyse
Olivijn reageert met water, in feite met oxoniumionen in het water (deze zijn in zeer kleine hoeveelheid altijd in
water aanwezig). Er is dus eigenlijk sprake van een zuur-base-reactie. Hieronder als voorbeeld forsteriet, dat is
magnesiumhoudende olivijn, bij de reactie ontstaat kiezelzuur:

Fysische verwering

een door vorstverwering gespleten steen, Zuid IJsland

Fysische verwering of mechanische
verwering is verwering door fysische
krachten. Het is een algemene vorm van
verwering. Fysische verwering zorgt voor
het uiteenvallen van gesteenten in kleine
deeltjes. Het belangrijkste kenmerk van
fysische verwering is dat de samenstelling
van het gesteente niet verandert: er vindt
geen chemische reactie plaats, het gesteente
raakt alleen verbrokkeld. In koude en deels
ook in aride klimaten speelt fysische
verwering een belangrijke rol. In andere
klimaten is chemische verwering
belangrijker.

Er kunnen verschillende vormen van mechanische verwering worden onderscheiden:

Vorstverwering (gelifractie)

Water vindt een weg door grote en kleine scheuren in het gesteente. Als het water in deze poriën en diaklazen
bevriest wordt het ijs, dat een groter volume (9%) inneemt dan
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exfoliatie van graniet, Texas, USA

zoutverwering in zandsteen, Azerbeidzjan

water. Dit zorgt ervoor dat de poriën wat
uiteen gedrukt worden en er scheuren
ontstaan in het omliggende gesteente. Bij
het ontdooien blijven deze scheuren
openstaan, zodat er een volgende keer meer
water kan binnendringen. Door dit proces
zal het gesteente splijten en verbrokkelen.
Vorstverwering is vooral werkzaam in
koude klimaten en in het hooggebergte.

Exfoliatie
(woestijnverwering)

Dit komt met name voor in woestijnen, waar
het gesteente overdag door zonnestralen
sterk wordt verhit (insolatie) en het 's nachts
door uitstraling weer sterk afkoelt.
Gesteente absorbeert straling goed,
waardoor de temperatuurverschillen tussen
dag en nacht meer dan 60o kunnen
bedragen. Vanwege de slechte geleiding
dringt de straling niet diep door in het
gesteente. Door het uitzetten en krimpen van
de buitenste laag ontstaan er spanningen die
er toe leiden dat de buitenste schil loslaat.

Zoutverwering (haloklastie)

De desintegratie van gesteente kan ook
worden veroorzaakt door het
uitkristalliseren van zouten uit verdampend
grondwater. In poriën en diaklazen wordt capillair water vastgehouden, aangevuld door dauwwater vanwege de
sterke nachtelijke afkoeling. De in het water opgeloste zouten kristalliseren uit bij verdamping. Door het verder
aangroeien van deze zoutkristallen kunnen scheuren in het gesteente worden verwijd en kan het gesteente
uiteindelijk uiteen verbrokkelen. Deze laatste vorm van verwering komt voor in aride klimaten.

Mechanische verwering door boomwortels
Boomwortels dringen door in diaklazen van het gesteente en kunnen door diktegroei het gesteente uiteen doen
wijken.
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Zure regen

Een gestorven beuk

Zure regen, zure neerslag of zure depositie ontstaat
wanneer zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx),
ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS)
oplossen in de regenwolken. Stikstofoxiden (NOx) is een
verzamelnaam voor het giftige stikstofmonoxide (NO) en
stikstofdioxide (NO2). Ammoniak (NH3) en vluchtige
organische stoffen kunnen afkomstig zijn van de
uitlaatgassen van auto's en van de verbranding van
zwavelhoudende en stikstofhoudende brandstoffen zoals
mazout, stookolie en benzine. Samen met water vormen
zij daar zuren; zwavelzuur (H2SO4) en salpeterzuur
(HNO3). Ook de intensieve veeteelt is een belangrijke
uitstoter. Ammoniak vormt samen met zuurstof ook
stikstofoxiden, die aanleiding kunnen geven tot vorming
van salpeterzuur.

In november 2010 maakte de Nederlandse regering
bekend dat verzuring als gevolg van zure neerslag in de
laatste 30 jaar met 50% is afgenomen.[1]

Terminologie

De term zure regen is niet helemaal juist. Het zou beter zijn om te spreken van zure neerslag of van zuurdepositie.
Zuurdepositie komt namelijk niet alleen in natte vorm voor, maar ook in droge vorm. Daarnaast bestaat er ook een
derde vorm, wanneer depositie plaatsvindt via nevel of mist, de zogenaamde occulte depositie. Occulte depositie
speelt vooral in bergachtige gebieden een rol.

Zure regen is een verzamelnaam voor verschillende vormen van verzuring van het milieu (bijvoorbeeld verzuring
van de bodem of de oceaan).
Regen behoort enigszins zuur te zijn. Dit is een natuurlijk verschijnsel. Natuurlijke regen heeft een pH van ongeveer
6. Bij een pH beneden de 5 spreken we van zure regen (echter: een betere maat voor de vervuilende werking van de
neerslag is de som van de verzurende bestanddelen, oftewel van de ammonium-, nitraat- en sulfaatconcentraties).[2]

Veel bronnen van zure regen komen vanuit de natuur. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheden
zwaveloxiden die worden uitgestoten bij vulkaanuitbarstingen (hoewel voor Nederland van minder belang).
De zuurste regen die (voorzover bekend) op aarde is gevallen, viel in 1983 in de streek Inverpolly in Schotland. In
het regenwater is toen een pH van 1,87 gemeten.[3]
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Optredende reacties
Zwavelzuur wordt gevormd doordat zwaveldioxide door zuurstofgas in de lucht wordt geoxideerd tot
zwaveltrioxide:

Dit zwaveltrioxide ondergaat vervolgens hydrolyse door de waterdamp:

Salpeterzuur ontstaat op een vergelijkbare manier. Eerst wordt ammoniak geoxideerd tot stikstofdioxide, dat
vervolgens gehydrolyseerd wordt tot salpeterigzuur en salpeterzuur:

Stikstofdioxide kan ook dimeriseren tot distikstoftetraoxide, dat op analoge wijze gehydrolyseerd wordt:

Wanneer het regenwater met zwavelzuur of salpeterzuur op kalkarme grond valt, dan wijzigt hierdoor de zuurtegraad
(pH) van de bodem. Dit kan tot ernstige ecologische schade leiden, omdat alle levende organismen alleen binnen
bepaalde pH-waarden kunnen overleven.
In de bovenste minerale bodemlaag, de A-horizont, zorgen ook bacteriën voor de omzetting van ammonium (NH4

+)
in nitraat (NO3). Dit wordt nitrificatie genoemd.

Hierbij komen 2 waterstofionen vrij, die eveneens een verzurende werking hebben en een daling van de pH van de
bodem in hand werken.

Gevolgen
Grofweg kan men vijf plaatsen onderscheiden waar zure depositie zijn sporen nalaat.

Het effect van zure regen op naaldbomen
in Tsjechië

Zwaveluitstoot uit een kolencentrale Door zuur aangetaste kalksteen

Water
Het zuur is er de oorzaak van dat grond- en oppervlaktewater een lagere pH-waarde krijgen, waardoor het
ecosysteem van vijvers en meren verstoord kan worden. Dieren en planten kunnen sterven, inbegrepen de bomen, die
nodig zijn voor vastlegging van koolstofdioxide en productie van zuurstof.

Flora
Het zuur heeft op verschillende manieren een negatieve invloed op planten; de beschermlagen van een plant wordt
aangetast. Het zuur tast bijvoorbeeld de huidmondjes en de beschermende waslaag van bladeren en naalden aan,
waardoor een plant kan uitdrogen. Tevens kan het zuur in het blad doordringen en de voedingsstoffen uitspoelen, die
de wortels niet op tijd kunnen aanvullen. Door deze processen gaan de bladeren en naalden verkleuren. De neerslag
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die langs de bomen afstroomt, tast de takken of stam aan waardoor deze gaan scheuren en schimmels vrij spel
krijgen. Zure depositie in de bodem kan schade aan het wortelstelsel toebrengen, waardoor planten minder goed in
staat zijn water en andere voedingsstoffen op te nemen.

Bodem
Aanvankelijk zal een hoeveelheid zuur die aan de bodem wordt toegevoegd worden geneutraliseerd door een
aanwezige natuurlijke buffer van kalk, mineralen en organisch materiaal (humus). Wanneer de grenswaarden van
deze buffer worden overschreden, dan daalt de zuurgraad van de bodem en zullen door middel van chemische
processen meer metalen (vooral aluminium) vrijkomen in de bodem die voor het gehele milieu van zowel planten,
dieren als mensen schadelijk zijn (aluminiumtoxiciteit). Het evenwicht van de voedingsstoffen is verstoord. Er
ontstaat een tekort aan calcium, fosfor, magnesium en kalium. Daarnaast zorgt een verzuurde bodem voor een
vermindering van de biodiversiteit in en op de bodem.
Zandgronden bevatten over het algemeen weinig kalk, en het zuur kan er dus niet onschadelijk gemaakt worden; er
bestaat een geringe buffercapaciteit. De gevolgen van de zure neerslag zijn daar dan ook het duidelijkst en worden er
het eerst opgemerkt. Een van de manieren om de effecten van zure regen op de bodem te verminderen, is het strooien
van (ongebluste) kalk. Bekalking van bosbodems staat echter ter discussie, want dit versnelt de mineralisatie,
waardoor meer stikstof ter beschikking komt en de groei van stikstofminnende ruigtekruiden zoals de grote
brandnetel bevorderd wordt. Ook bepaalde uitheemse plantensoorten kunnen hierdoor gaan domineren.

Mens
De schadelijke stoffen die in de lucht aanwezig zijn veroorzaken aandoeningen aan longen en luchtwegen. Ozon en
stikstofoxiden gaan na inademing allerlei reacties aan met longweefsel. Ammoniak in hoge concentraties kan onder
andere benauwdheid, irritatie van ogen en hoofdpijn veroorzaken.

Gebouwen
Zuren tasten sommige materialen aan, waaronder steensoorten (vooral de calciumhoudende, zoals kalksteen). Stenen
lossen hierdoor op. Gebouwen worden aangetast door zure regen, doordat het zuur de steen oplost. In Vlaanderen
zijn veel gebouwen vb: Sint-Baafskathedraal in Gent en Sint-Walburga(Oudenaarde) gebouwd met Balegemse steen
welke zeer gevoelig is aan zure regen. Ook metalen gaan sneller roesten, verf en plastics hebben last van zure regen.
Ook beelden, glas-in-loodramen worden hierdoor beschadigd. Zuren reageren met deze materialen. Ook kunnen de
stenen barsten omdat calciumoxide (CaO) wordt omgezet in calciumsulfaat (CaSO4). Calciumsulfaat heeft een groter
volume en doet daardoor de stenen barsten.

Geschiedenis
Zure regen werd als eerste in Zweden en Noorwegen vastgesteld. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werd in
enkele meren een dramatische teruggang van de visstand geconstateerd. Op basis hiervan werd er een groot
onderzoek gestart. In kleinere meren verminderde de vis sneller dan in de grotere meren. Het leek alsof de vissen
verdronken in zuur water. Ze werden te "waterig", doordat ze hun lichaamszouten verloren en te veel water moesten
opnemen om de tekorten aan te vullen (zie osmose). In verschillende gebieden begon men dan ook met het
uitstrooien van kalk in de meren, omdat de kalk met het zuur reageert en de zuren zo deels onschadelijk worden
gemaakt.
Verzuring bij vissen bleek samen te gaan met veranderingen in de voedselketens op elk niveau. In zoet water vormen
vissen de top van de voedselpiramide. Hierdoor hebben ze grote invloed op de instandhouding van de kringlopen
ervan. De term zure regen raakte in de jaren '70 binnen een kleine kring van wetenschappers verder bekend, maar het
duurde tot 1982 voordat het bij het grote publiek ingeburgerd raakte.
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Waldsterben
Zure regen raakte vooral bekend door het afsterven van naaldbossen. Vele miljoenen hectaren Europees bos lijken
door de gevolgen van zure regen getroffen te zijn. Zelfs bij volwassen bomen moet de beschadiging behoorlijk zijn
voor deze dodelijk is, omdat daardoor hun weerstand tegen vorst en schimmel aantasting enigszins wordt verzwakt.
Door de luchtvervuiling wordt de groei van bossen minimaal geremd zonder dat uitwendige schade wordt
aangebracht. De dramatische bossterfte waarop de Duitse bodemkundige Bernhard Ulrich rond 1981 de aandacht
vestigde, bracht de doorbraak. Ulrich suggereerde ontdekt te hebben dat de bodems onder zwaar aangetaste bossen in
het Ertsgebergte sterk waren verzuurd en hij nam aan dat de boomwortels schade ondervonden van het aluminium
dat daarbij vrij kwam. Het waldsterben zou zich over grote delen van west en Centraal-Europa verspreiden, meende
hij. Het werd steeds duidelijker gesuggereerd dat zure neerslag een verschijnsel was met vergaande ecologische
effecten en dat maatregelen nodig waren. Niet zozeer de kennis van de schade, maar vooral de suggestie van
dramatische toeneming van de schade was er de oorzaak van dat de term zure regen zich ontwikkelde van een
wetenschappelijk begrip tot een volksuitdrukking waarmee bijna het totaal van de luchtverontreiniging werd
bedoeld.
In 1995 herriep Ulrich zich en trok zijn waarschuwing voor het grosse waldsterben in, vanwege het ontbreken van
wetenschappelijk bewijs. Hij schreef: "The null hypothesis (no effects of air pollutants on forest ecosystems) can be
considered to be falsified. Forest ecosystems are in transition. The current state of knowledge is not sufficient to
define precisely the final state that will be reached, given continuously changing environmental conditions and
human impacts. The hypothesis, however, of large-scale forest dieback in the near future is not backed by data and
can be discarded".[4]

Volgens de huidige stand van de wetenschap is schade aan bossen niet aan de hand van één oorzaak te beschrijven,
maar is het een complexe samenloop van factoren als weer, klimaat, ziekten (schimmels, virussen), bodemcondities
(verzuring en vermesting) en plagen (insecten).[5]

Maatregelen
Dankzij de invoering van rookgasontzwavelingsinstallaties bij elektriciteitscentrales en raffinaderijen zijn emissies
van zwaveldioxide in Nederland met 89% gedaald sinds 1980. De invoer van de driewegkatalysator bij
personenauto’s zorgde voor een emissiedaling van stikstofoxiden met 40%. Ook de emissie van ammoniak is
afgenomen.[1] Dankzij deze maatregelen is de zure regen in Nederland sterk afgenomen, en is de bodemverzuring
sterk vertraagd. Hoewel op bepaalde plaatsen herstel is te zien (zoals de terugkeer van bepaalde korstmossen in het
bos), worden kritische depositieniveaus nog steeds overschreden, waarmee veel ecosystemen nog steeds risico
lopen.[1] Ondanks alle maatregelen behoren Nederlandse emissieniveaus per km2 van bijvoorbeeld NOx toch nog tot
de hoogste van Europa.[6]

Doelstellingen
Nederland heeft zich gecommitteerd aan enkele doelstellingen met betrekking tot de reductie van zure regen.
Nederland kent de volgende tussentaakstellingen voor de depositie: in 2000 maximaal 2400 zuurequivalenten per
hectare (z-eq/ha) gemiddeld over Nederland, en in 2010 maximaal 1400 z-eq/ha gemiddeld op bos. In de periode van
1980 tot 1998 was er een gunstige ontwikkeling te zien: de gemiddelde depositie van potentieel zuur op Nederland
die uit metingen werd afgeleid, was met bijna 50% gedaald. De ruimtelijke verdeling van de zure depositie
veranderde in deze periode vrijwel niet. In het Noorden en delen van het Westen lag de depositie onder de 4000
z-eq/ha per jaar. In Oost-Brabant en de Gelderse Vallei - gebieden met intensieve veehouderij - lag de depositie
veelal nog boven de 6000 z-eq/ha per jaar. Juist in of nabij veel van de voor verzuring gevoelige gebieden was de
zure depositie dus het hoogst. De zuurconcentratie in 2007 lag op 7,34 mg per 100ml.
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In november 2010 stuurde Joop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, een rapport naar de Tweede
Kamer waarin staat dat in de afgelopen dertig jaar de hoeveelheid zure regen met 50% is afgenomen.
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Andere beeldhouwtechnieken

Plastiek (beeldhouwkunst)
Een plastiek (Grieks: πλαστική [τέχνη], plastikí [téchni], „de vormende/gevormde“ kunst), is een vorm van
beeldhouwkunst. In tegenstelling tot een sculptuur, waarbij het kunstwerk uit een star materiaal zoals steen of hout
gehakt wordt, wordt een plastiek door toevoeging uit een beweeglijke, plastische massa gemodelleerd of ook
gegoten. Het samenvoegen van bestaande materialen noemt men assemblage.

Boetseren, opbouwen, gieten en metaalbewerking
Klassieke materialen om een plastiek te maken zijn op de eerste plaats klei (zie ook terracotta, keramiek en
porselein), gips en was. Een modern materiaal is 'plastiline', dat niet steeds vochtig gehouden hoeft te worden in
tegenstelling tot klei. Plastieken kunnen ook ontstaan door het maken van een afgietsel, bijvoorbeeld in metalen als
brons, zilver, goud, messing, aluminium en koper en ook kunststof, gips of beton.
Het omzetten van een plastisch materiaal via een gipsafgietsel naar een bruikbare gietvorm gebeurt door middel van
een gietmal. De bewerkingen kunnen uitgevoerd worden door een bronsgieter of een gespecialiseerd bedrijf zoals
een ijzer- of bronsgieterij. De gegoten beelden kunnen afgewerkt worden door de gieter of door de beeldhouwer, en
vervolgens gepolijst, gepatineerd (geoxideerd) of gepolychromeerd (meerkleurig beschilderd met verf) worden.
Een andere manier om een duurzame vorm te ontwikkelen is door een dunne metaalsoort zoals blik- of koperplaat te
'drijven'. Dit gebeurde al in het oude Griekenland. De koude vervorming van metalen heeft zich tot grote hoogte
ontwikkeld zodat ook monumentale beelden kunnen ontstaan. Beeldhouwers die deze techniek beoefenden zijn
Rudolf Reinhart [1], Karl Burgieff en Jungfer Gyula (Pest, 1841 - Buda, 1908)
Een hedendaagse plastiek van plaatmateriaal zoals blik wordt meestal gedragen door een geraamte dat door een
technisch bedrijf wordt uitgevoerd. Dit soort geraamtes hebben zich tot een autonome kunstvorm ontwikkeld.
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Fotogalerij

Hubertus von Pilgrim: Konrad Adenauer
(1982) – Plastiek voor het voormalig

Bundeskanzleramt in Bonn

A. R. Penck: Future of the
soldiers (1995) –

Bronsplastiek voor het
Kunstmuseum Bonn

Bronsplastiek aan de Apothekerbrunnen in
Ilmenau

Bronnen
[1] Reinhart (http:/ / www. reinhart. strigl. net/ )

Externe links
• (de) Onderzoeksarchief bij de universiteit van Keulen (http:/ / arachne. uni-koeln. de)
• (de) Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst (http:/ / www. medaillenkunst. de)
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Boetseren

De beeldhouwer Steven Whyte boetseert een portret van Abraham
Lincoln

Een buste van de beeldhouwer Albert-Ernest Carrier-Belleuse, door
Auguste Rodin (1882). Terracotta, oorspronkelijk geboetseerd in klei

Boetseren is een bewerking die wordt beoefend als
hobby of als onderdeel van een beroep zoals
beeldhouwer, modelleur of requisiteur, waarbij men
met de hand vormen maakt van een zachte massa,
bijvoorbeeld boetseerklei, boetseerwas, plasticine of
brooddeeg. In ruimere zin kan ook het modelleren met
gips hieronder begrepen worden.

 Zie ook: Plastiek (beeldhouwkunst)

Boetseerklei

Boetseerklei is klei die bedoeld is om met de hand
gemodelleerd (geboetseerd) te worden, waarna het
object gedroogd en vervolgens gebakken wordt. De
techniek wordt veel gebruikt voor het maken van
beelden en wordt onderwezen op de middelbare school
bij handenarbeid/handvaardigheid, en op
kunstacademies.

De structuur van de klei wordt aangeduid bij de naam.
Veel voorkomende klei is bijvoorbeeld grove chamotte
en fijne chamotteklei. De chamotte in boetseerklei
bestaat uit kleine stukjes gebakken klei, die ertoe
dienen om het geboetseerde werk te beschermen tijdens
het droog- en bakproces. Eventueel onbedoelde
insluitsels van lucht, die een boetseerwerk zonder
chamotte bij het bakken zouden doen exploderen door
de uitzetting, worden door de toevoeging van chamotte
geneutraliseerd: de minieme poriën die de chamotte bij
droging veroorzaakt, zorgen voor genoeg ruimte om de
lucht te laten ontsnappen.

Er zijn verschillende manieren om klei te bewerken,
afhankelijk van de vorm van het het werk, bijvoorbeeld
bekloppen met een plat of een rond stuk hout, snijden
met een mesje, klei verwijderen met een mirette, of
boetseren met de handen, nagels en boetseerspatels.

Als het werk af is, en een aantal weken te drogen heeft
gestaan, kan het gebakken worden. Belangrijk hierbij is
te zorgen dat er geen luchtbel(len) in het kleiwerk zitten, anders bestaat de mogelijkheid dat het knapt tijdens het
bakproces, doordat de lucht uit gaat zetten.
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Een geboetseerd paard van was

Brooddeeg

Het bakken van klei moet in een speciale oven
gebeuren onder zeer hoge temperaturen (> 1000°C).
Klei moet gebakken worden om het duurzaam te
kunnen bewaren.

Nadat het werk is gebakken kan het worden afgewerkt,
bijvoorbeeld door schilderen of glazuren.

Boetseerwas

Boetseerwas, een synthetisch product, moet eerst
worden verwarmd totdat het soepel genoeg is om te
bewerken. Bij handwarme temperatuur is het
kneedbaar; bij hogere temperaturen kan het gegoten
worden om het daarna tot bijvoorbeeld platen te laten
stollen; bij kamertemperatuur en lager behoudt het zijn
vorm. Van oudsher werd bijenwas hiervoor gebruikt.
Deze wasmodellen kunnen (met toevoeging van
bijvoorbeeld zaagsel) bij goede opslag eeuwenlang
houdbaar blijken. Ook nu nog wordt bijenwas wel
gebruikt voor boetseren. Boetseerwas en gietwas
worden ook gebruikt bij bronsgieten volgens de
verloren was-methode.

Brooddeeg

Brooddeeg is een mengsel van meel of bloem (vooral
dat van tarwe is zeer geschikt), wat water en eventueel
gist en zout.

Hierdoor ontstaat een elastische massa die met de hand of in een vorm vormgegeven kan worden. Vervolgens wordt
het deeg gebakken, waardoor het brood wordt.

Meestal is het brood eetbaar, maar soms is het uitsluitend als plastisch kunstwerk bedoeld; hiervoor wordt dan extra
veel zout toegevoegd om de houdbaarheid te verlengen.

Kunstklei

Er bestaan verschillende soorten kunststoffen om mee te boetseren. Sommige zijn bedoeld om steeds opnieuw
gebruikt te worden, andere harden vanzelf uit en enkele moeten gebakken worden.
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Boetseren in kunstklei

Op olie gebaseerde kunstklei

Veel soorten kunstklei zijn op oliebasis, vaak in een
combinatie met (kunst)was en kleimineralen. Er zijn
zwavelhoudende en zwavelvrije kunstkleien. Omdat de
olie in de klei niet verdampt zoals water, blijft deze klei
ook na lange tijd in droge omgeving nog goed
kneedbaar. Hierdoor kan deze kunstklei ook niet
nagebakken worden om het hard te maken. Met het
verhogen of verlagen van de temperatuur kan wel de
kneedbaarheid van het materiaal beïnvloed worden.
Deze kunstklei is niet wateroplosbaar. Vanwegde de
houdbaarheid wordt het vaak gebruikt bij klei-animatie
en voor boetseerstudies, vooral als tussen de
werkzaamheden lange intervallen zijn, zoals bij
kunstacademies. Belangrijkste merken:

• Plastiline werd in 1880 in Duitsland gepatenteerd
door Franz Kolb

• Plasteline werd in 1892 ontwikkeld door de
Amerikaan Claude Chavant en gepatenteerd in 1927

• Plasticine werd in 1897 uitgevonden door de
Engelsman William Harbutt uit Bathampton

• Roma Plastilina van Sculpture House. Volgens hun
website levert deze firma ruim honderd jaar dit
materiaal

Deze klei bestaat in diverse hardheidsgraden. De hardste moet eerst in een oven zacht gemaakt worden voor het te
boetseren is, maar kan naderhand met schrapen, schaven en zelfs schuren worden afgewerkt. Deze variant wordt ook
toegepast in de auto-industrie bij de vormgeving van prototypen.

Polymeerklei
Polymeerklei is kunstklei die in een keukenoven of anders op lage temperatuur (bijvoorbeeld 120°) uithardt.
Bekende merken zijn Fimo-klei, Premo, Kato Polyclay, Sculpey, Cernit, Formello, Modello, Das.

Afbeeldingen

Beeldhouwer aan
het modelleren

Het boetseren van een buste
van Confucius

Play Doh Industrieel modelleren: een
BMW-model in kunstklei
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Een geboetseerde appel
van was

Een rat van plasticine

Klei

400.000 jaar oude kleigrond in Estland

Kleideeltjes 23.500 maal vergroot

Klei is een klastisch sedimentair gesteente, dat
voornamelijk bestaat uit lutum, gronddeeltjes kleiner
dan 2 µm.

Indien de grond voor meer dan 25% bestaat uit
lutumdeeltjes is er sprake van klei. Bij 25% tot 35%
lutum is er sprake van lichte klei, bij 35% tot 50% is er
sprake van matig zware klei en bij meer dan 50% lutum
is er sprake van zware klei.
Klei bestaat uit kleimineralen, waarvan vele soorten
bestaan. Kleigronden zijn, vergeleken met zand, slecht
waterdoorlatend. In droge tijden houden ze veel langer
water vast, maar in natte tijden verdrinken gewassen
eerder. Ook hebben kleigronden minder last van
uitspoeling dan zandgronden. Hierdoor houden ze beter
voedselstoffen voor planten vast en zijn ze over het
algemeen voedselrijk. Pogingen om in het kader van
natuurbeheer kleigronden te verschralen zijn nutteloos
of moeten zeer lange tijd worden volgehouden.

Klei komt in Nederland voornamelijk voor in de
kuststreken (zeeklei) en langs de rivieren (rivierklei) en
meer landinwaarts op hogere gedeelten beekklei of
leem. Kleigronden die ontwaterd worden, komen lager
te liggen, doordat het water dat zorgde voor meer
ruimte tussen de kleideeltjes verdwenen is en de
kleideeltjes dichter op elkaar komen te zitten. Dit
verschijnsel wordt inklinken (of klink) genoemd. Klink
is één van de factoren die bijdragen aan bodemdaling.

Toepassing

Sommige kleisoorten, zoals potklei en beekklei, worden gebruikt voor traditioneel keramiek, zoals aardewerk of
baksteen, of om mee te boetseren. In de dijkenbouw en andere civieltechnische constructies wordt zowel klei als
keileem gebruikt.
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Klei die een zekere hoeveelheid water bevat, kan men kneden in elke gewenste vorm. Laat men de klei hierna
opdrogen, dan wordt deze hard. Door wateropname kan de klei echter dan nog weer zacht worden. Als klei echter
gebakken wordt in een voldoende hete oven bij een temperatuur van 900 graden, wordt hij hard doordat de
kleideeltjes aan elkaar sinteren. Dit is een onomkeerbaar proces: de gebakken klei wordt niet meer zacht, ook niet als
er weer water aan wordt toegevoegd.
Door andere materialen aan klei toe te voegen, kan men speciale eigenschappen krijgen, zoals bij papierklei of
vlasklei.
Klei waarin tijdens het bakken nog lucht is opgesloten kan ontploffen in de oven. Dit heeft gevaar voor andere
stukken die liggen te bakken. Het is door beter te kneden te voorkomen.
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Gips

Gips

De structuur van calciumsulfaat (gips)

Mineraal

Chemische formule CaSO4·2H2O

Kleur Kleurloos, wit, lichtbruin, geel, roze

Streepkleur Wit

Hardheid 2 (per definitie)

Gemiddelde
dichtheid

2,3 kg/dm3

Glans Glasglans

Opaciteit Doorzichtig tot doorschijnend

Breuk Schelpvormig

Splijting Zeer goed, is buigzaam

Kristaloptiek

Kristalstelsel Monoklien

Brekingsindices Np 1,521, Nm 1,523, Ng 1,531

Dubbele breking 0,010

Overige eigenschappen

Veredeling Kleuren, impregneren

Bijzondere
kenmerken

De fijnkorrelige variëteit heet albast, de vezelige variëteit die het kattenoogeffect vertoont seleniet.

Lijst van mineralen

Portaal  Aardwetenschappen

Gips (afgeleid van het Griekse γύψος, "krijt" of "gips") is een mineraal dat grotendeels uit calciumsulfaat (CaSO4)
bestaat, een verbinding van het calcium- en het sulfaation.
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Fysische eigenschappen en voorkomen
In de natuur komt calciumsulfaat in kristallijne vorm als seleniet en als albast voor. Deze vormen hebben twee
moleculen kristalwater in het kristalrooster: CaSO4·2H2O.
Calciumsulfaat kan meerdere verschijningsvormen aannemen, maar die hebben geen effect op het chemische gedrag
van de stof.
(CaSO4):
• di-hydraat, CaSO4 · 2H2O, het uitgeharde gips of de gipskristallen die in de natuur worden aangetroffen;
• hemi-hydraat, 2 CaSO4 · H2O of CaSO4 · ½H2O, calciumsulfaathemihydraat of dicalciumsulfaatmonohydraat,

een gipspoeder dat bij toevoeging van water weer kristalwater opneemt en daardoor weer hard wordt en weer het
di-hydraat vormt;

• gamma-anhydraat, CaSO4, de waterarme vorm. Wordt onder andere gebruikt voor droogmiddelen.
• bèta-anhydraat, CaSO4, de watervrije vorm. Wordt onder andere in de bouw als vulstof gebruikt.
Bij het verhitten van gips boven 150 °C dehydrateert het mineraal gedeeltelijk: het verliest water uit zijn
kristalrooster en er wordt hemi-hydraat gevormd:
CaSO4 · 2H2O → CaSO4 · ½H2O (s) + 1½H2O
of
2CaSO4 · 2H2O → (CaSO4)2 · H2O (s) + 3H2O
Wordt het hemi-hydraat verder verwarmd (180 °C), dan ontstaat er calciumsulfaat met zeer weinig kristalwater. We
spreken dan van het gamma-anhydraat. Bij toevoegen van water gaat dit weer over in het di-hydraat. Dit wordt onder
meer gebruikt voor droogmiddelen. Wordt het hemi-hydraat nog verder verwarmd (250 °C), dan ontstaat
calciumsulfaat zonder kristalwater. We spreken dan van bèta-anhydraat. Dit heeft een ander kristalrooster dan
gamma-anhydraat en neemt geen water op, zelfs niet over geologische tijdspannen.
Gips is zacht. Op de hardheidsschaal van Mohs heeft het hardheid twee. Met een vingernagel kan men een kras
maken in gips, wat aangeeft dat gips zachter is dan nagel. Gips komt in de natuur voor en er kunnen dikke
afzettingen in gesteentelagen van aanwezig zijn. Doordat gips van nature erg zacht is, zal het snel eroderen. Als gips
in de formatie van een berg aanwezig is, zullen de gipslagen zich onder gesteentelagen van minder erosiegevoelige
gesteenten als zandsteen en kalksteen bevinden. Een voorbeeld van een berg die gedeeltelijk uit gips bestaat, is de
Dent du Villard.
Doordat gips kristalwater bevat, kan het worden gebruikt als brandvertrager. Mede hierom wordt gips veel toegepast
in de bouw. Het wordt dus ingezet als een vlamvertrager, bijvoorbeeld in verf of plafondelementen. Het mechanisme
van de vlamvertraging gaat als volgt. De energie (warmte) van de brand maakt het kristalwater vrij. Daarbij ontstaat
eerst CaSO4 · ½H2O en bij voldoende hoge temperatuur tenslotte CaSO4.
Gips zet bij verharding iets uit (0,5%).
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Productie

Een hand in gipsverband

Krijtjes worden meestal van gips gemaakt

Gipskristallen in Nieuw-Zuid-Wales, Australië

Gips kan op diverse manieren verkregen worden.
Hieronder staan de drie belangrijkste bronnen van gips:
• Natuurgips wordt gedolven in sites uit de natuur,

vooral in Frankrijk, in het bekken rond Parijs. De
eerste gipslagen ontstonden zo'n 100 tot 200 miljoen
jaar geleden door verdamping van het zeewater in de
ondiepe wateren van de aarde.

• Fosfo-gips ontstaat als restproduct bij de productie van
fosfaten. Fosfaten worden toegepast in diverse
processen en producten als voedings- en
metaalproducten, waterbehandeling en -zuivering,
meststoffen, verven en papier. Dit type gips wordt
gekenmerkt door een hoge zuiverheidsgraad en een
helwitte kleur.

• Sulfo-gips ontstaat bij de recyclage uit de met
steenkool aangedreven elektriciteitscentrales. Dit is
beter bekend als RO-gips (rookgasontzwavelingsgips).
Simpel gezegd worden de rookgassen door een
kalkemulsie gevoerd en dan geoxideerd, waardoor het
zwavel uit de steenkool zich bindt aan de kalk. Als er
nog eens flink zuurstof doorheen geblazen wordt,
verandert het calciumsulfiet in sulfaat en hebben we
gips met een hoge zuiverheidsgraad.

Gips in de geneeskunde

Gips wordt, met verband verstevigd, gebruikt om
gebroken of verstuikte lichaamsdelen te fixeren, het
zogenaamde gipsverband of (Vlaams) plaaster. In 1851
beschreef de Nederlandse militaire arts Antonius
Mathijsen voor het eerst het gipsverband.

Gips wordt ook door (orthopedische) medici gebruikt als
een osteoconductieve botvervanger. Botvervangers
worden toegepast bij botbreuken die niet spontaan helen
of wanneer er loze ruimtes binnen het bot opgevuld
moeten worden
Gips wordt door cellulair weefsel herkend als een
mineraal, waardoor het oplost (geresorbeerd wordt). Door
het productieproces van gips te controleren ontstaat er een
uniforme kristalstructuur. Deze uniformiteit maakt het
mogelijk om de resorptiesnelheid en de biologische respons te voorspellen. De snelheid van resorptie is daardoor
gelijk aan de aanmaak van botweefsel (6 tot 8
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Gipsbranderij

weken). Door de vorm en grootte van de kristallen
ontstaat er een netwerk waar nieuw botweefsel doorheen
kan groeien.
In het geval van een infectie is het mogelijk om gips te
mengen met een antibioticum zoals tobramycine. De
afgifte van het antibioticum wordt gereguleerd, waardoor
er een constante afgifte van het antibioticum plaatsvindt
tot week vijf. Het antibioticum wordt lokaal, op de plaats
van het defect, afgegeven. Dit resulteert in therapeutische
hoeveelheden antibiotica op de plaats van de ingreep en
er worden hierdoor lage systemische hoeveelheden
antibiotica gerealiseerd.

Klinisch gebruik van gips als botvervanger voor
tandheelkundige en orthopedische indicaties wordt al
ruim een eeuw in de literatuur beschreven. In 1925 omschreef Kofmann, in een overzicht van Bahn, het succesvolle
gebruik van gips bij het opvullen van loze ruimtes in bot, waaronder een met een abces in de tibia 7 jaar na de
operatie. Van 1925 tot 1945 beschreven Oehlecker, Nordmann, Edberg en Nielson vele successen van het gebruik
van gips bij het opvullen van loze ruimtes in bot, waaronder resectie van maligne cysten en tumoren. Van 1957 tot
1978 gebruikte Peltier[1] gips als botvervanger, onder meer voor traumatische defecten in de tibia, femurfracturen,
botcysten en tumoren.

Uit diverse studies is gebleken dat gips een goed alternatief is voor autoloog botweefsel.[2] Ook is gebleken dat
calciumsulfaat een uitstekend hulpmiddel is bij gewrichtsvervanging, doordat het als vulling gebruikt wordt voor
loze ruimtes / botdefecten en als vervanging dient voor autografts en allografts.[3] De door de jaren heen verrichte
onderzoeken hebben ertoe geleid dat gips tegenwoordig als hoofdbestanddeel wordt gebruikt bij botvervangers.

Gips in de bouw
In de bouw wordt gips als pleister, gipsblokken en gipsplaten gebruikt.
Reeds in de oudheid werd gips als bouwmateriaal gebruikt, bijvoorbeeld bij de bouw van de piramiden van Gizeh, of
de Alabastermoskee in Caïro. De Grieken gebruiken het materiaal voor versieringen aan huizen.
Gips wordt soms aan cement toegevoegd om de reactie te vertragen. Deze mengeling is echter zeer af te raden
vanwege het risico op vorming van agressieve zouten zoals ettringiet.

Andere toepassingen
• Afgietsels van beelden worden van gips gemaakt. Vandaar dat zo'n beeld ook een gips wordt genoemd.
• Gips wordt wel in de beeldhouwkunst gebruikt om eenmalige mallen te maken voor afgietsels in diverse

materialen.
• Gips, vermengd met vuurvaste materialen als chamotte, wordt gebruikt om vuurvaste gietvormen te maken bij het

bronsgieten in de cire perdue-methode.
• Slibgieten: bij het werken met gietklei, zoals in de keramische industrie, bij het maken van bijvoorbeeld

toiletpotten, worden gipsen gietkappen gebruikt als matrijs en om water aan de gietklei te onttrekken
•• Schoolbordkrijt.
•• Vulstof in verf en in tandpasta.
• Calciumsulfaat is toegelaten als voedingsadditief voor voedingsmiddelen.
• Het E-nummer van calciumsulfaat is E516. Het wordt onder andere als bindmiddel voor tofu dan wel tahoe

gebruikt.
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•• Grondverbeteraar.
• CaSO4 wordt in zijn watervrije toestand soms gebruikt in vuurwerk als hogetemperatuuroxidator, zoals in rode

sterren of sommige flashcomposities.
•• Archeologisch conserverings- en restauratiewerk.
•• In de tandheelkunde als afdrukmateriaal
•• Als duplicatiemateriaal voor modellen
•• Bindstof in inbedmaterialen en soldeermaterialen
Bronnen, noten en/of referenties

[1][1] Peltier, L.F. and Speer, D.P.: Calcium sulfate. In Bone Grafts and Bone substitutes (Habal, M.B. and Reddi,
A.H., eds.) pp. 243-251, 1993.

[2][2] Alexander DI, Manson NA, Mitchell MJ.: Efficacy of Calcium Sulfate Plus Decompression Bone in Lumbar and
Lumbosacral Spinal Fusion: Preliminary Results in 40 Patients. Can J Surg 2001; 44(4): 262-266.

[3][3] Blaha JD.: Calcium Sulfate Bone-Void Filler. Orthopedics 1998; 21(9): 1017-1019.

Meer mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina Gips (http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/
Gypsum?uselang=nl) op Wikimedia Commons.

Brons

Schild uit de bronstijd

Brons is een legering van koper en tin. Het tingehalte kan variëren van
ca. 10 tot 30%. De legering heeft een roodachtige tot gelige kleur,
afhankelijk van het tingehalte. De periode in de geschiedenis waarin de
mensheid op grote schaal gebruikmaakte van voorwerpen gemaakt van
brons, heet traditioneel de bronstijd. Brons is het eerste metaal (op
enkele eerdere voorwerpen van koper uit het neolithicum na) dat in de
Lage Landen door de mens werd gebruikt, ter vervanging van steen in
het paleolithicum. Het is een taai en corrosiebestendig materiaal, dat
zich goed leent voor bewerking. Een bronzen oppervlak krijgt na een
zekere tijd een groen patina.

Geschiedenis

De ontdekking van brons maakte het mogelijk om metalen objecten te creëren die beter waren dan dat daarvoor
mogelijk was. Gereedschappen, wapens, uitrustingen en verschillende bouwmaterialen, zoals gedecoreerde tegels
gemaakt van brons waren harder en sterker dan steen en koper, de voorlopers van brons. Aanvankelijk werd brons
gemaakt door koper met arseen te legeren. Later gebruikte men tin, wat het enige type brons werd in de late 3de
eeuw v.Chr. Tinhoudend brons was beter dan met arseen gelegeerd koper omdat het gemakkelijker was om te
maken, het sterker was en eenvoudiger was te gieten. Daarnaast is tin niet giftig, in tegenstelling tot arseen. De eerste
tinhoudende bronsproducten dateren van de late
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Bronzen fles van de Inca's

Bronzen vat voor plengoffer, 12e tot 13e eeuw,
Sumatra

Bronzen spiegel met Chinese draak (uit de
Tang-dynastie)

vierde eeuw v.Chr. en zijn gevonden in Susa (Iran) en een aantal
plaatsen in China, Lorestan (Iran) en Mesopotamië (Irak). Koper- en
tinertsen worden zelden samen gevonden (met uitzondering van een
enkel gebied in Thailand en Iran), zodat men voor de grondstoffen
voor de bronsproductie afhankelijk was van de handel. In Europa was
de voornaamste bron voor tin de ertsafzettingen in Cornwall
(Engeland), welke verhandeld werden tot in Fenicië aan de
Middellandse Zee. Hoewel brons in het algemeen harder is dan
smeedijzer, met een vickershardheid van 60-258 tegen 30-80, kwam er
toch een einde aan het bronstijdperk en begon de ijzertijd; dit gebeurde
omdat ijzer makkelijker te vinden en te bewerken was. Brons werd nog
steeds gebruikt in de ijzertijd, bijvoorbeeld door officieren in het
Romeinse leger die bronzen zwaarden hadden, terwijl het voetvolk met
ijzeren zwaarden was toegerust. Maar voor vele toepassingen werd het
zwakkere smeedijzer voldoende geschikt bevonden.

Eigenschappen

Brons is door de toevoeging van tin harder en minder buigzaam dan
koper en heeft een kleinere buigsterkte, het heeft een grote dichtheid
waardoor het in de bouw en constructie weinig toepassingen heeft, wel
kan het makkelijk gegoten worden. Door de toevoeging van de tin
heeft het een lager smeltpunt dan puur koper.

Bronsgieten

Bronzen voorwerpen, van heel kleine tot heel grote, worden gegoten
volgens de bronsgiettechniek. Kerkklokken zijn (net als vele
standbeelden) vrijwel altijd van brons. Voor de meeste gegoten
voorwerpen wordt brons gebruikt dat voor 10% uit tin bestaat, maar
voor bronzen kerkklokken is het tinpercentage 20%.

Brons en messing

Brons wordt soms verward met messing, vooral wanneer het materiaal
verweerd is. Nieuwe bronzen objecten zijn gemakkelijker te
onderscheiden aan de kleur. Messing is wat geel van kleur en brons is
meer rood/roze van kleur.

Trivia
• Traditioneel is brons het derde eremetaal: iemand die in een wedstrijd een derde plaats behaalt krijgt een bronzen

medaille uitgereikt.
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Bronsgieten (kunst)

Louvre: Marcus Aurelius

Het gietproces

Bronsgieten is de naam voor de techniek in het beeldhouwen waarmee
bronzen beelden gegoten worden, ook soms bronswerk genoemd. Er
zijn vele methoden en werkwijzen mogelijk om brons te gieten.
Onderstaande probeert een opsomming te geven van de basisstappen.

Verlorenwasmethode

 Zie Verloren was voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Verloren was (ook gekend onder de Franse benaming cire perdue) is
een techniek om metalen voorwerpen te gieten, bijvoorbeeld in brons
of zilver. De gebruikte was hiervoor is doorgaans gietwas of
boetseerwas. De volgorde is in het kort: een wassen model krijgt
wassen giet- en ontluchtingskanalen, wordt in een vuurvaste massa
ingebed, waarna de was eruit wordt gesmolten en de kap gedroogd.
Vervolgens wordt in de ontstane holte vloeibaar brons gegoten. Na
afkoeling worden de giet- en ontluchtingskanalen afgezaagd en blijft
een bronzen afgietsel over. Nadat het gietsel uit de mal verwijderd is,
wordt het afgewerkt door gaten dicht te hameren of te lassen,
uitsteeksels weg te slijpen en het vervolgens te patineren.

Zandgieten

Een andere methode om brons te gieten is zandgieten. Dit kan met
behulp van Brusselse aarde of met vormzand. Hierbij wordt het model
in meerdere lossende delen omsloten met een aarde-of zandmassa die
zijn vorm behoudt. Lossend wil zeggen dat de gietmal het model zo
omsluit, dat het nergens klemt als de kap verwijderd wordt. Dit
betekent dat er altijd minimaal twee kappen nodig zijn, en vaak meer.

Vervolgens wordt het model weggenomen, waarna de zo ontstane
kappen aan de binnenzijde handmatig met een plak was op de juiste
dikte worden bekleed. Hierna worden alle buitenkappen met waslaag
aaneengepast en wordt de binnenholte opgevuld met vormzand of
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De twee helften van een zandgietvorm; in de rechtervorm zijn de
kernen te zien.

-aarde. Tenslotte worden alle delen weer vaneen
gehaald, de waslaag verwijderd en alle delen weer
nauwkeurig aaneengepast. Via uitgekrabde kanalen, de
giet- en ontluchtingsgaten, wordt nu vloeibaar metaal in
de mal gegoten. Na afkoeling ontstaat een hol bronzen
beeld. Om het gegoten figuur uit de mal te krijgen moet
de mal stukgeslagen worden en kan de mal dus maar
eenmaal gebruikt worden. Ook hier wordt, nadat het uit
de mal verwijderd is, het gietsel afgewerkt door gaten
dicht te hameren of te lassen, uitsteeksels weg te slijpen
en het vervolgens te patineren.
Voordelen

•• Er hoeft niet langdurig uitgestookt te worden om de gietkap te drogen
•• er zijn zeer grote gietvormen mogelijk, omdat er geen uitstookoven is die de afmetingen begrenst
Nadelen
•• De gietkap bestaat uit meerdere kwetsbare delen die verschillende malen verplaatst moeten worden
•• Brusselse aarde is kwetsbaar en moet opgesloten worden in metalen bekistingen.
•• Vormzand laat een wat korrelige 'huid' op het gietsel achter

Brusselse aarde versus vormzand
Brusselse aarde moet worden aangeklopt om als gietvorm te dienen, en daarom wordt over het algemeen geen was
als model gebruikt, omdat dit te zacht is: het model vervormt door het aankloppen. Eerder gebruikt men hardere
materialen als gips of hout.
Bij het gebruik van vormzand, dat door een bindingsmiddel daarentegen wel zeer sterk is, hoeft het zand niet te
worden aangeklopt om een goede afdruk te krijgen. Hierdoor kunnen ook eenmalige wassen modellen gebruikt
worden. Het model wordt na het afvormen dan kapotgescheurd, waarmee de noodzaak minder groot is om de kap in
lossende delen te maken, zodat er veel minder onderdelen voor deze gietkap nodig zijn.

Overige gietmethoden
Andere methoden zijn onder andere slingergieten en ceramic shell gieten, een variant op cire perdue waarbij gebruik
wordt gemaakt van vuurvaste materialen die niet langdurig hoeven te worden uitgestookt.

Galerij
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De smeltkroes van grafiet wordt uit de oven
gehaald

Een kleine zandgietvorm wordt volgegoten
met vloeibaar brons

Het resterende brons wordt in een mal
gegoten, zodat het hergebruikt kan worden

Brusselse aarde

Bronsgieten in een gietvorm van Brusselse aarde, opgesloten in stalen vormkasten

Brusselse aarde is een gele leem of zavel,
een mengsel van zand en klei dat makkelijk
in een vorm kan worden gekneed. De aarde
wordt vooral gebruikt voor het vervaardigen
van gietmallen, bijvoorbeeld voor het gieten
van een bronzen beeld. Het wordt echter ook
gebruikt om modellen mee te vervaardigen.

De Brusselse aarde is een fijnkorrelig
materiaal, dat sterk verdicht kan worden
door het aan te kloppen rond een model. Na
aankloppen is het materiaal zo
aaneengekoekt dat het uitstekend de vorm
behoudt van het model dat het omsluit.
Omdat dit vormzand echter zeer kwetsbaar
is, wordt het gewoonlijk opgesloten in een
tweetal metalen vormkasten; een voor de
voorzijde en een voor de achterzijde van het model. Na verwijdering van het model ontstaat een holte waarin
vloeibaar metaal gegoten kan worden, bijvoorbeeld brons.

Omdat het materiaal aangeklopt moet worden, dient het model van een vast materiaal te zijn, bijvoorbeeld gips, hout,
steen of kunststof, omdat anders vervormingen optreden. Boetseerwas of klei is hiervoor dus ongeschikt. Gevolg
hiervan is echter dat de kap van Brusselse aarde lossend moet zijn, wat wil zeggen dat de kap niet mag klemmen om
het model. Bij complex gevormde modellen betekent dit dat de gietkap uit meerdere ineen passende delen moet
bestaan, wat een arbeidsintensief proces is waar veel vakkennis voor nodig is. Het gietresultaat is meestal wel van
hoge kwaliteit.

Bronnen, noten en/of referenties

• (nl) Meulen, M. van der, Lang, F. de, Maljers, D., Dubelaar, W., Westerhoff, W., 2002. Grondstoffen en delfstoffen bij naam.
Publicatiereeks grondstoffen 2002/21, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft & TNO-NITG, 96 pp. ISBN 90-369-5509-2.
Grondsoorten en Delfstoffen bij naam [1]
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Referenties
[1] http:/ / www. woordenboek. bouwgrondstoffen. info

Verloren was

1. Model van een appel in boetseerwas

2. Een rubbermal, in dit geval met een gipsen
afgietsel

De verlorenwasmethode is een techniek om metalen en glazen
voorwerpen te gieten. Zij is ook bekend onder de Franse benaming cire
perdue of in het Engels lost wax.

Verloren was bij het industrieel gieten

Kleine producten met een hoge maatnauwkeurigheid en van
middelgrote tot grote serie kunnen vervaardigd worden met de
verlorenwasmethode.
Positieve vormen van het te maken product worden eerst van was
gemaakt, in een spuitgietmachine, of met rapid
prototyping-technieken. Verschillende van die wasproducten worden
aan een gietboom geplakt, een vertakte structuur van gietkanalen. De
hele gietboom wordt vervolgens in meerdere stappen voorzien van een
stevige keramische laag. Op een middelhoge temperatuur en onder
hoge druk wordt de was gesmolten en loopt hij uit de boom. Hij kan in
een volgende cyclus weer gebruikt worden. De overgebleven
keramische buitenvorm wordt op hoge temperatuur uitgebakken en
vormt de gietvorm. Deze methode staat ook wel bekend als ceramic
shell-gieten.

De keramische vorm wordt volgegoten met vloeibaar metaal en
weggezet om af te koelen. Eenmaal afgekoeld worden de producten
weer losgeslagen of geslepen van de gietboom.

Kenmerken van een verlorenwasproduct zijn:
•• Klein, van 10 g tot 2 kg
•• Goede oppervlaktekwaliteit
•• Zeer complexe vormen
•• Hoeft niet lossend te zijn
• Weinig nabewerkingen nodig
•• Van enkelstuks (model gemaakt met rapid prototyping) tot zeer grote series
•• Kunnen in hoogwaardige metalen gegoten worden.
Voorbeelden van verlorenwasproducten: tandwielen, kleppen en pompwaaiers in auto's, machines en industrie.
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3. Een hol afgietsel in paraffine

4. De vuurvaste vorm (opengewerkt) met
wasafgietsel en kanalen. Goed zichtbaar is hier de

eveneens vuurvaste vulling van de kern, en de
roestvrijstalen kernsteunen, die ervoor zorgen dat
de afstand tussen kern en buitenkant gelijk blijft

5. Vloeibaar brons van 1200°C wordt in de lege,
drooggestookte gietvorm gegoten

Verloren was bij het artistiek bronsgieten

Er zijn meerdere methoden en werkwijzen mogelijk om brons te
gieten. Onderstaande probeert een opsomming te geven van de
basisstappen.

1. Er wordt een model gemaakt, meestal van was (afbeelding 1), maar
als er een rubbermal van gemaakt wordt, kan het ook van klei, gips,
kunststof of zelfs hout of steen. De gebruikte was hiervoor is
doorgaans gietwas, paraffine of boetseerwas.

2. Bij kleine wasmodellen kan de gieter meteen overgaan tot stap 4.
Bij grotere modellen of bij modellen van bijvoorbeeld klei of gips
moet er eerst een hol wasmodel gemaakt worden. Daartoe maakt de
gieter meestal een rubbermal met een gipsen steunkap, die ervoor
zorgt dat de rubber mal zijn vorm behoudt (afbeelding 2).

3.3. In deze rubbermal kunnen verschillende materialen bij relatief lage
temperatuur gegoten worden, zoals gietwas of gips. In dit geval is
een afgietsel van harde was nodig, dat al op de dikte van het
uiteindelijke brons is. Boven een bepaalde dikte wordt het namelijk
moeilijk om brons massief te gieten, door ongelijke krimp van
dikkere en dunnere delen. De gieter giet vloeibare was in de
rubbermal, totdat een laag was op de juiste dikte in de mal gestold
is. De rest wordt afgegoten en zo ontstaat een hol wassen afgietsel
(afbeelding 3).

4.4. Dit (holle) afgietsel wordt voorzien van wassen uitsteeksels die
later gaan dienen als gietkanalen voor de aanvoer van het brons en
ontluchtingskanalen voor de afvoer van de lucht in de gietvorm.

5. Het wasafgietsel, inclusief kanalen, wordt van binnen en buiten
bedekt met een vuurvaste massa. Dit kan een mengsel van gips en
chamotte zijn of een ander krimpvast en vuurvast materiaal.
Roestvrijstalen kernsteunen zorgen ervoor dat de afstand tussen
kern en buitenkant gelijk blijft (afbeelding 4).

6.6. De voltooide gietvorm wordt langdurig verhit in een oven om de
was eruit te smelten en alle vocht uit de gietvorm te verwijderen en
indien deze van gips is, ook alle chemisch gebonden water.

7.7. Er is nu een droge gietvorm ontstaan met een holte in de vorm van
het model met gietkanalen. Hierin wordt vloeibaar brons gegoten
(afbeelding 5).

8. Na afkoeling worden de kanalen weggezaagd en het gietsel wordt
afgewerkt: bramen en uitsteeksels worden weggeslepen en gaten en
ongewenste holten worden dicht gehamerd of gelast (afbeelding 6).

9. Ter bescherming tegen oxidatie en ter verfraaiing wordt bij bronzen
gietsels, met name bij beeldhouwwerk, vaak met chemicaliën een
patinalaag aangebracht, het zogenaamde patineren.
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6. De appel in brons, nog met gietkanalen

Patina

Het Vrijheidsbeeld in New York kreeg zijn groene patina door
oxidatie van de koperen bekleding, waardoor kopercarbonaat werd

gevormd.

Patina is een oxidatielaag op metalen voorwerpen. Zo
ontstaat buiten een grijsgroene laag op koperen en
bronzen voorwerpen, en binnen een diep- oudbruine
tint. Het verschil in kleur heeft te maken met de veel
agressievere werking van het zuur in regen dan de veel
rustiger verlopende oxidatie van het koper met enkel de
zuurstof in de lucht. Het vormen van een mooie
natuurlijke patinalaag kan tientallen jaren duren.
Natuurlijke koperpatina's bestaan uit basische
koperverbindingen (carbonaat, sulfaat en chloride). Bij
blootstelling van lood aan de buitenlucht wordt aan het
loodoppervlak langzaam en geleidelijk een sterk
hechtende en vrijwel onoplosbare oxidelaag gevormd
met een zilvergrijze natuurlijke kleur.

Numismatiek

In de numismatiek wordt patina omschreven als de
verwering van het metaal van munten. Patina wordt
hierbij positief gewaardeerd (het is ook een
echtheidskenmerk van klassieke munten) en
verwijdering ervan is derhalve ongewenst. Patina kan
ook chemisch op munten worden aangebracht; dit
gebeurt vaak bij valse klassieke munten om ze echt te
laten lijken en bij penningen, om de glans te verminderen en het reliëf beter uit te laten komen.
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De Burgers van Calais van Auguste Rodin, een voorbeeld van een
bijna zwart patina op bronzen beelden.

Patineren van beelden

Patinalagen ontstaan vaak natuurlijk, maar kunnen ook
kunstmatig aangebracht worden, dit heet patineren.
Deze techniek wordt vooral veel toegepast bij bronzen
beelden. Kunstenaars gebruiken patinalagen vanwege
de mooie glanzende structuur. Patineren met
chemicaliën kan zowel koud als warm gebeuren. Bij de
'warme' methode wordt gewerkt met verhitting, meestal
met behulp van een flinke gasvlam. Koud patineren
gebeurt bij de omgevingstemperatuur. Het
patineermiddel wordt met een kwast of doek
aangebracht op het beeld, waarna het reageert met het
brons. Verschillende chemicaliën zorgen voor
verschillende kleuren. Zo wordt bijvoorbeeld
zwavellever (kaliumpolysulfide) wel gebruikt voor o.a. zwart, ijzernitraat en kaliumpermanganaat voor bruin, en
kopernitraat voor groen, maar er zijn talloze kleuren, werkwijzen en toepassingen van de verschillende chemicaliën
mogelijk.

Om glans aan te brengen en om het patina te beschermen wordt het beeld meestal afgedekt met een waslaag.
Het kunstwerk wordt ook wel bedekt met een verflaag of glazuur (bijvoorbeeld kleurpigment met was) en dan met
verscheidene technieken verder bewerkt zoals krassen, poetsen en polijsten. Holtes worden vaak geaccentueerd met
een donkere kleur terwijl de uitstekende delen geaccentuurd worden met een lichtere kleur. Het aanzicht wordt
hierdoor levendiger. Voor deze vorm van kunstmatige patina's worden vaak stoffen als olieglazuur, acryl, was,
spiritusglazuur gecombineerd met verscheidene kleurpigmenten.

Patineren van bladlood
Bij aanvang van het oxydatieproces ontwikkelt zich aan het loodoppervlak eerst een onstabiele laag loodoxide. Dat is
na een enkele regenbui al goed zichtbaar in de vorm van lichtgrijze vlekken en strepen, dit is de instabiele fase
waarin het beginpatina nog gedeeltelijk afspoelbaar is. Vrij snel ontwikkelt zich echter de permanente en goed
aanhechtend beschermde oxydatielaag, het loodpatina.
Door het gebruik van patineerolie wordt de instabiele fase praktisch geheel voorkomen. Het heeft buiten de vorming
van de egale, grijze loodkleur van het bladoppervlak als grote voordeel dat strepen op de oppervlakte onder het
bladlood, zoals dakpannen en leien, worden voorkomen. Eenvoudig inwrijven met een zachte doek is voldoende en
voorkomt de vorming van vlekken en strepen.

Verweringspatina
Patina is ook een algemene term om aan te duiden dat een bepaald object uitstraalt de tand des tijds te hebben
doorstaan, zoals leer en steen. Natuursteen en metselwerk met baksteen krijgen door verwering een patinalaag ,
waardoor de tekening van de steen versterkt wordt en een 'doorleefd' uiterlijk krijgt. Het object is dan patineus
geworden. Met name bij diep geprofileerde of gebeeldhouwde natuursteen is dit effect goed zichtbaar, omdat vuil de
profilering optisch versterkt en de steen verlevendigt. Verweringspatina op gesteenten wordt vaak gevormd door
levensgemeenschappen van extremofiele organismen die lithobionten genoemd worden. Patina op baksteen wordt
vaak door middel van gevelreiniging verwijderd, met name omdat de 'vervuiling' vaak ongewenst geacht wordt.
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Overigens ontwikkelen veel natuursteensoorten na verloop van tijd ook een zogeheten gipskorst, waarin kalk en
zouten uit de steen en vuil uit de omgeving opgesloten raken. Deze gipskorst ontstaat alleen op plaatsen waar deze
niet door regenwater wordt weggespoeld. Hoewel deze zwarte gipskorst, die vrij hard kan worden, ook een
duidelijke tekening aan de natuursteen verleent, kan deze niet als patina betiteld worden, omdat deze alleen
plaatselijk in holten ontstaat.
Verder wordt patina gevonden op sleepringen en commutatoren van elektrische machines. Dit soort patina wordt
gevormd door corrosie en door residu van het afslijten van koolborstels.

Terracotta
Terracotta (Italiaans: terra cotta, 'aarde gebakken' = gebakken klei, mv. terracotta's) is poreus, ongeglazuurd
aardewerk van roodbakkende klei. Het wordt op diverse manieren toegepast, zoals bij bloempotten en goedkoop
servies.

Een buste van de beeldhouwer Albert-Ernest Carrier-Belleuse, door
Auguste Rodin (1882). Terracotta, oorspronkelijk geboetseerd in klei

Ook wordt het wel eens gebruikt voor beelden. Hierbij
gaat het vooral om het ontwerpen en boetseren van
beelden in klei. Vroeger werd hier vervolgens een
gipsen mal omheen gemaakt in delen, waarvan weer
een afgietsel in gietklei werd gemaakt (slibgieten). Dit
afgietsel werd in halfdroge staat verder uitgewerkt en
geschuurd, waarna het uiteindelijk werd gebakken.
Vaak werden de beelden later in een duurder materiaal
als brons of marmer uitgewerkt.

Trivia

Het waarschijnlijk bekendste werk, gemaakt van
terracotta, is wel het Terracottaleger in China.

Zie de categorie Terracotta [1] van Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.
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Gebouwen en hun onderdelen

Sint-Janskathedraal ('s-Hertogenbosch)

Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist

De zuidzijde

Plaats 's-Hertogenbosch

Gebouwd in 1220 tot 1530

Monumentnummer 21879 [1]

Architectuur

Stijlperiode Brabantse gotiek

Toren 73 m hoog (westtoren)

Interieur

Altaar Gesneden altaar uit ca. 1500, vervaardigd in Antwerpen

Zitplaatsen 1.500

Portaal  Christendom
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Het koor

Enkele van de 96 luchtboogfiguren

De Sint-Janskathedraal (voluit: de Kathedrale
Basiliek van Sint-Jan Evangelist) in de binnenstad
van 's-Hertogenbosch wordt veelal beschouwd als het
hoogtepunt van de Brabantse gotiek. De Sint-Jan
staat op de hoek van de Parade en de Torenstraat
waaraan zich de hoofdingang bevindt. De kathedraal
imponeert door zijn omvang en enorme rijkdom aan
beeldhouwwerk. Uniek in Nederland zijn de dubbele
luchtbogen en uniek in de wereld zijn de 96
luchtboogfiguren. De kathedraal werd oorspronkelijk
als parochiekerk gebouwd en werd in 1366 tot
kapittelkerk en in 1559 tot kathedraal van het nieuwe
Bisdom 's-Hertogenbosch verheven. De kathedraal
kreeg op 22 juni 1929 de eretitel basiliek. Het is qua
vorm een kruiskerk, meer specifiek een kruisbasiliek.
De kerk behoort tot de Top 100 der Nederlandse
UNESCO-monumenten en geldt als zogenaamd
Kanjermonument.

Geschiedenis

Op de plek waar nu de Sint-Jan staat, stond eerst een
romaanse kerk. De bouw hiervan startte vermoedelijk
in 1220 en duurde tot 1340. Rond 1370, mogelijk na
de verheffing tot kapittelkerk, begon men deze kerk
echter geleidelijk aan te vervangen door een nieuwe
kerk in gotische stijl. Het koor was waarschijnlijk
rond 1415 voltooid, het transept rond 1470, waarna
ten slotte het schip tot stand kwam. Van 1480 tot
1496 is de weelderige H. Sacramentskapel ten
noorden van het koor toegevoegd. Deze kapel was in
gebruik bij het Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.
In 1505 is de romaanse kerk, uitgezonderd delen van
de romaanse toren, afgebroken. Als laatste verrees
een hoge kruisingtoren. De gotische Sint-Jan kwam
gereed omstreeks 1530.[2]

Deze gotische Sint-Jan is als het ware over haar voorganger heen gebouwd. Er zijn nog steeds delen van de romaanse
kerk bewaard gebleven. Oorspronkelijk zou ook de oude toren tegen de vlakte gaan, maar vanwege geldgebrek is dit
niet gebeurd. De nieuwe toren van de Sint-Jan was gepland aan de overkant van de straat. Toen hiervan werd
afgezien moest men improviseren om de kerk aan te passen. Dit is ook goed te zien aan de vensters, die bij de toren
smaller zijn dan die in de rest van het schip.
Opvallend aan de Sint-Jan is vooral de ongewoon rijke versiering met beeldhouwwerk aan de buitenkant. Figuraal 
beeldhouwwerk is te vinden in de wimbergen boven de vensters van het koor, in het zuidportaal en op de luchtbogen 
van het schip, die met talloze schrijlings gezeten figuurtjes bevolkt zijn. Binnen en buiten zijn er in totaal zo'n 600 
beelden. Koor en schip worden geschraagd door een dubbele rij luchtbogen, iets wat in Nederland verder niet 
voorkomt. Het interieur is weids door de vijf beuken van het schip, maar de hoogte is een beetje gedrongen
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vergeleken met grote gotische kathedralen: het middenschip is bijna 28 meter hoog.
De bouwstijl van de Sint-Jan heeft in de omgeving van 's-Hertogenbosch bijna geen invloed gehad, maar de kerk is
wel verwant aan een aantal grote stadskerken in het oude hertogdom Brabant. De kerken van onder andere
Antwerpen, Mechelen, Leuven en Diest zijn wel in een verwante stijl gebouwd. Vandaar dat men spreekt van
Brabantse gotiek.
Na de val van de Spaanse vesting 's-Hertogenbosch werd op woensdag 19 september 1629 een eerste hervormde
dienst gehouden. Frederik Hendrik van Oranje en zijn gemalin Amalia van Solms waren hierbij aanwezig. Andere
hoge gasten waren de Koning van de Bohemen en de Prins van Denemarken. De katholieke erediensten werden
verboden. De Sint-Jan werd protestants, evenals de andere katholieke kerken. In de stad waren wel katholieke
schuilkerken, die tegen betaling van steekpenningen wel werden gedoogd.
Keizer Napoleon Bonaparte was in mei 1810 in 's-Hertogenbosch. Hij ontving hier een delegatie van Bossche
katholieken. Hem werd duidelijk gemaakt, dat de overgrote meerderheid van de bevolking katholiek was. Hij gaf
hierop resoluut de kerk terug aan de katholieken en zei: "Vous aurez la grande église et un évêque aussi" (U zult de
grote kerk hebben en ook een bisschop). Het bisdom 's-Hertogenbosch werd heropgericht. In het najaar van 1810 is
de teruggave aan de katholieken door Napoleon in de Tuilerieën bevestigd.[3]

Brand
In 1584 ontstond een brand die de hoge houten kruisingtoren, majestueuzer dan de huidige toren, vernielde en ook
delen van het dak tot aan het orgel. Vanwege geldgebrek kon er geen nieuwe toren komen, maar is er een soort
koepel gebouwd.
In 1830 ontstond opnieuw brand, deze keer in de westertoren. Het herstel was in 1842 klaar. Een nieuwe bekroning
kreeg de toren in 1876 (73 meter hoog). De geleding waar de klokken hangen is veertiende-eeuws, er zijn zowel
luidklokken als een beiaard.

Restauraties
Van 1858 tot 1985 is de kathedraal vrijwel onafgebroken in restauratie geweest. Aanvankelijk gebeurde dat op een
nogal dubieuze manier, waarbij vele vrijheden genomen en slechte steensoorten toegepast werden, terwijl het
interieur getooid werd met allerlei neogotische elementen. De meest recente restauratie dateert van 1999 tot begin
2011, toen grote delen van het gebouw weer in de steigers stonden om met name tufstenen en kalkstenen onderdelen
te vervangen waar deze sterk verweerd waren. Het betrof hier voornamelijk (delen van) ornamenten, waterspuwers,
pinakels, profiellijsten en balustrades. Hiervoor zijn verschillende soorten natuursteen gebruikt, voornamelijk
Weiberner tuf, Portlandsteen en Bentheimer zandsteen. Ook zijn veel beelden en engelen vervangen door kopieën in
Portlandsteen en zandsteen.
Het noorderportaal werd geheel gedemonteerd, omdat de krammen en doken (borgpennen) van smeedijzer waren
gaan roesten. Omdat ijzer uitzet bij roesten en tot vele malen haar omvang kan bereiken, drukt dit de omringende
zandsteen kapot. De reden dat dit bij de zandstenen portalen meer gevolgen heeft gehad dan elders is onder andere
omdat zandsteen poreuzer is, waardoor vocht er dieper indringt, en omdat het gebruikte ijzer van de 19e eeuw veel
zuiverder is dan het middeleeuwse ijzer, dat meer koolstofresten bevat. De doken werden vervangen door roestvast
staal en beschadigde natuursteen is vervangen door kopieën in dezelfde steensoort, Bentheimer zandsteen type
Gildehaus. De Sint-Jan is een zogenaamd Kanjermonument dat extra financiële steun van de Nederlandse overheid
krijgt.
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Bezienswaardigheden in het interieur en exterieur

Een getordeerd baldakijn met gedraaide spits en pinakel boven een
heiligenbeeld

Beeld dat bekendstaat als de erwtenman en waaraan een volksverhaal is gehecht.

Door de beeldenstorm en latere
aanpassingen zijn veel kunstwerken in
en om de Sint-Jan verloren gegaan.
Een groot verlies voor de kerk
betekende ook de verkoop in 1866 van
het marmeren oksaal uit 1611 dat nu te
zien is in het Victoria and Albert
Museum in Londen. Deze omstreden
verkoop was de aanleiding om
Monumentenzorg[4] in Nederland op te
richten. Toch zijn er nog een aantal
bijzondere inventarisstukken bewaard
gebleven.

• Het beeld van Zoete Moeder uit de
dertiende eeuw

• De koorbanken met mooi snijwerk
uit de vijftiende eeuw

• Het beroemde koperen doopvont uit
1492 door meester Aert van Tricht
uit Maastricht

• Een gesneden altaar uit circa 1500,
vervaardigd in Antwerpen

• De preekstoel uit circa 1550 in
renaissancestijl

• Grafmonument voor bisschop
Ghisbertus Masius (†1641),
toegeschreven aan Hans van Mildert

• Het grote orgel uit 1617-1620
• Enkele schilderijen van Abraham

Bloemaert, Theodoor van Thulden
enz.

• Twee biechtstoelen
• Diversen kapellen zoals de

Sacramentskapel, Mariakapel, Sint-
Jozefkapel en Sint-Vincentiuskapel.
Aan de kooromgang bevinden zich
een groot aantal straalkapellen.[5]

• 96 luchtboogfiguren (oorspronkelijk
15e-eeuws)

• Hertogen van Brabant op de
luchtboogstoelen rond het koor

• Wimbergreliëfs met o.a. de erwtenman (niet te verwarren met het beeld van de erwteneter op de Sint-Jan). De 
erwtenman trapt een pot met erwten om. Het origineel dateert uit de 14e-eeuw, maar dat is inmiddels verdwenen 
en vervangen. Het beeld is een (ludieke) waarschuwing van een restaurateur of beeldhouwer tegen - en een
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afkeuring van - hoogmoed in het algemeen. Aan het beeld is een sage gehecht, die voor het eerst in de 18e-eeuw
is opgetekend. In dit verhaal kwam de bouwmeester van de Sint-Jan thuis van zijn werk. Zijn vrouw had groene
erwten voor hem gekookt en ze op de stenen vloer neergezet om af te koelen. Toen de bouwmeester de pot zag
riep hij verontwaardigd: 'Is dit nu de spijs voor eenen man, die daags een braspenning winnen kan?'[6]

• Bij de laatste restauratie is op een lege console een beeld van een engel toegevoegd, met een modern tintje: de
engel draagt een broek en is via een mobiele telefoon in gesprek. Deze engel is het laatste werk van beeldhouwer
Ton Mooy voor deze kathedraal, die de mobiele telefoon voorzag van slechts één toets, voor een directe
verbinding met God.[7] Een anoniem echtpaar opende een telefoonlijn voor het beeld waarop mensen een
persoonlijk verhaal aan de engel kwijt kunnen, maar ook het kerkbestuur van de Sint-Jan gaf de engel een
telefoonnummer, 0900-7468526. Via dit laatstgenoemde nummer krijgt de luisteraar informatie over de
kathedraal.[8]

• Een getordeerd baldakijn met gedraaide spits en pinakel boven een heiligenbeeld, bij de ingang van de
sacramentskapel.

Enkele afmetingen

Plattegrond

•• De grootste lengte bedraagt 115 meter
•• De lengte van het dwarsschip bedraagt 62 meter
•• De gewelfhoogte in het middenschip bedraagt 29

meter
•• De hoogte van het koepelgewelf bedraagt 41

meter
•• De daknok van het schip ligt 39 meter boven de

grond
•• De westtoren is 73 meter hoog
•• De vieringkoepel is 63 meter hoog

Kerststal

In december is er een kerststal in de Sint-Janskathedraal. Deze is bekend vanwege zijn jaarlijks veranderende thema,
de bijna levensgrote kerstfiguren maar vooral ook door de grote aantallen opgezette dieren afkomstig uit een
bijzonder grote eigen collectie.

Literatuur
• Adriaanse, W.J.J., et al., 125 Heiligenbeelden in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
•• 's-Hertogenbosch: Commisssie Zomertentoonstelling Sint Jan, 1984.
• Oudheusden, Jan van, De Sint Jan van 's-Hertogenbosch. Zwolle: Waanders, 1985.

Externe links
• Officiële website Sint-Janskathedraal [9]

• Website met foto's van de Sint-Jan en andere bezienswaardigheden in Noord-Brabant [10]

• Kerststal [11]

• Voormalig oksaal van de Sint-Janskathedraal in het Victoria & Albert Museum te Londen [12]

• Video Sint-Janskathedraal [13]

• Monumentenboek St. Janskathedraal [14]
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Foto- en videogalerij

Beeld bij de
kruising

De vieringtoren Een van de reliëfs van het
hoogkoor na de huidige

restauratie

Het complete bovendeel van het
noorderportaal is gedemonteerd,

van ijzer ontdaan en weer
opgebouwd in 2005-2010

Glas in loodraam
van de Sint Jan

Gewelf van de Sint Jan Speeltrommel van het carillon Engel met mobieltje, een beeld
van Ton Mooy

Het grote
orgel

Polygoonjournaal over de
restauratie van de Sint Jan in

1938

Polygoonjournaal over de
restauratie van de Sint Jan in

1942

Polygoonjournaal over de
restauratie van de Sint Jan in

1972

Bronnen 

• groetenuitdenbosch.nl/Kapellen [15]

Noten 

[1] http:/ / monumentenregister. cultureelerfgoed. nl/ php/ main. php?cAction=search& sCompMonNr=21879
[2] De St Janskerk te 's Hertogenbosch, Jan Mosmans, Mosmans 1931/Heinen 1980, 's Hertogenbosch
[3] Nationaal Archief (http:/ / www. nationaalarchief. nl/ plaatsen/ details. asp?actie=zoeken& page=4& pk=74)
[4] Victor de Stuers, Holland op zijn smalst, De Gids 1873. Dit artikel was de aanleiding tot het tot stand komen van

de monumentenzorg.
[5] Groeten uit den bosch (http:/ / www. groetenuitdenbosch. nl/ 314. htm)
[6] 'De erwtenman van de Sint-Jan', in: W. de Blécourt, R.A. Koman (red.) [et al.]. Verhalen van stad en streek:

sagen en legenden in Nederland. Amsterdam 2010, p. 482-483.
[7] Een engel met een mobieltje (http:/ / www. omroepbrabant. nl/ ?news/ 146157982/ Sint-Jan+ krijgt+ engel+ met+ mobieltje. aspx)
[8] 'Hallo, met de engel van de Sint-Jan', in: InspiratieMagazine, nr. 2 (2012), p. 9, met als bron de New Tork Times

en de RKK.
[9] http:/ / www. sint-jan. nl
[10] http:/ / www. brabantfoto. com/ St. %20Janskathedraal/ st_janskathedraal_main. htm
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Luchtboogbeelden Sint-Jan

Beeld 2 op boog 2 van de noordzijde: een "pelikaan" die haar
jongen voedt met haar eigen bloed

De luchtboogbeelden van de Sint-Janskathedraal in
's-Hertogenbosch zijn 96 stenen figuren die overwegend
schrijlings zittend zijn weergegeven op de bovenste
luchtbogen van de kathedraal. De figuren hebben een
beroeps- en een allegorische thematiek: van steenhouwer
en smid tot draak, aap en hond. De kerk is in een
Gotische stijl gebouwd met 16 dubbele luchtbogen. Op
de luchtbogen staan steeds 6 beelden, dus 96
luchtboogbeelden in totaal. De Sint-Jan is befaamd
vanwege deze en tientallen andere beeldjes op de kerk.

Dit artikel bevat een lijst van alle luchtboogbeeldjes. De
bogen zijn genummerd van west naar oost met de
nummers 1 tot 6, en de beeldenvolgorde op de bogen
gaat van laag naar hoog.

Achtergrond

De huidige beeldjes zijn kopieën, reconstructies of
nieuwe ontwerpen en stammen uit de 19e eeuw. Bij de
restauratie eind 19e eeuw zijn de (meeste) beelden
gereconstrueerd en gekopieerd naar tekeningen van de
restauratiearchitect Lambert Hezenmans. Gewoonlijk
worden dit soort beelden eerst gedemonteerd,
vervolgens aangeheeld en tenslotte gekopieerd, maar
Hezenmans maakte zijn schetsen vanaf de balustrade,
waarnaar
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Bogen 5 en 6 van de zuidzijde

Boog 5, noordzijde; daarachter bogen 4, 3, 2 en 1

beeldhouwer Frans Kuijpers kleine
modellen boetseerde in gips en klei.
Beeldhouwer Antoon Gossens hakte
vervolgens op veel grotere schaal de
uiteindelijke luchtboogbeeldjes, vandaar dat
de kopieën op veel punten afwijken van de
originele beelden. Hezenmans heeft zijn
schetsen ook gemaakt zonder dichtbij te
kunnen komen, omdat er op dat moment nog
geen steiger stond.[1]

Originele beelden, afgietsels e.d. van de
kathedraal zijn te bekijken in museum De
Bouwloods. Helaas zijn niet alle originele
beelden er te vinden. Sommige beelden zijn
niet bewaard gebleven, terwijl zelfs
sommige beelden die nog in goede staat
verkeerden verdwenen zijn. De reden
waarom ze niet bewaard zijn gebleven is
niet bekend. Veel van de beelden zijn echter
diverse keren verplaatst van en naar het
Rijksmuseum in Amsterdam.

Zuidkant van de kathedraal

Boog 1

•• Luitspeler. Dit beeldje is gebaseerd op
een sterk verweerd beeldje van een
musicerende herder dat voorheen op deze
plek zat.

• Twee omhelzende mannen. Een van de
drie plekken waar twee figuren op een
plek staan. Een oude man omhelst de
jongere persoon, de verloren zoon.

•• Doedelzakspeler met een punthoed.
•• Vrouw met tamboerijn. De enige vrouw

tussen de mannen. Ze zit dan ook niet
schrijlings op de bogen, maar in de
amazonezit.

•• Man met bekkens. Een belangrijk persoon van het orkest dat op de luchtbogen muziek speelt. Van dit beeldje was
de onderste helft nog aanwezig, de rest is er bij verzonnen.
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Boog 4, beeld 4, noordzijde: Man op sfinx

•• Mannetje met muts. De betekenis van dit mannetje is
onduidelijk. Het mannetje zit met 2 benen aan een
kant van de boog en leunt achterover.

Boog 2

• Leeuw met opgerold stuk papier. Het originele
beeldje uit 1778 had volle manen en is in die
hoedanigheid nog te zien in het museum. Bij de
restauratie zijn de manen verdwenen, waardoor het
nu meer weg heeft van een leeuwin. Wat het
opgerolde papier betekent is niet geheel duidelijk.

•• Mismaakte aap. Het originele beeldje zat andersom
op de boog.

•• Geblinddoekte man met een lange baard. De
betekenis is niet geheel duidelijk; het origineel is niet
bewaard gebleven.

•• Dwarsfluitspeler. Het originele beeldje is niet
bewaard gebleven. Deze figuur stelt een van Maria's
musicerende herders voor.

•• Triangelspeler, wederom een muzikant van het
orkest. Het origineel is niet bewaard gebleven,
waardoor niet meer te herkennen was wat het ooit
heeft voorgesteld.

•• Man met grote trom en bekkens. Het origineel is niet
bewaard gebleven, maar het is echter wel terug te zien op tekeningen van Johan Evers. Daarom is dit beeld toch
geïnspireerd op de oude tekeningen.

Boog 3

•• Herder met hoed op de rug. Een van de herders die Maria en het kind aanbidden.
•• Metselaar met omgevouwen hoed. Dit behoort tot de groep die beroepen verbeelden.
•• Man met hoofddoek en blaasbalg. Op zijn rug draagt hij een grote korf met houtblokken om het vuur aan te

houden.
•• Draak. Het origineel hiervan staat in museum, echter zonder kop. De kop van het beeldje lijkt een beetje op een

vogel.
•• Tweepotig monster met behaarde borstpartij met een ramshoofd. Het origineel stond een plaats lager.
•• Ruiter op hond. Het origineel is niet bewaard gebleven.

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AStatuette_Flying_buttress_Sint_Jan_Den_Bosch-3.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=1778


Luchtboogbeelden Sint-Jan 164

Boog 5, beeld 2, noordzijde: Aap met jong

Boog 4

• Vedelspeler. Het origineel is te vinden in Museum De
Bouwloods. Men vermoedt dat dit een herder is die
muziek speelt voor Maria en het kindje Jezus.

•• Man met hamer. Gezien de lederen voorschoot zou
het een smid kunnen zijn, maar ook een timmerman.
Het origineel is niet bewaard gebleven.

•• Koning Balthasar. De restaurateurs hebben het
beeldje een reukvat gegeven, die de koning aan het
kindje Jezus schonk. Het origineel had echter een
drinkvat vast. Vermoedelijk was het origineel een
pottenbakker.

•• Koning Kaspar. Men twijfelt door details of het
origineel wel een der drie Koningen is, vanwege de
houweel die het origineel vasthoudt, in plaats van de
scepter die het beeldje nu vast heeft.

•• Koning Melchior met kroon. Het origineel heeft
echter geen kroon op, maar een muts. Verder is de
houding wel hetzelfde.

•• Draak. Geïnspireerd op het origineel dat niet bewaard
is gebleven, hoewel die maar één vleugel miste.

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AStatuette_Flying_buttress_Sint_Jan_Den_Bosch-2.jpg
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Boog 5, beeld drie, noordzijde: Een hond

Boog 5
•• Draakje dat achterom kijkt. Het draakje met stekels op de rug ziet er vervaarlijk uit, maar de kop van het beest is

zeer vriendelijk uitgebeeld.
•• Aap met jong. Een aap zit een jong te vlooien.
•• Man met vaatje. Het mannetje zit met beide handen aan een stok in een vaatje, alsof hij boter aan het karnen is.

Men twijfelt of het mannetje van het origineel wel een vaatje voor zich heeft.
•• Roofvogel. Het origineel keek achterom en had de vleugels gestreken. Deze heeft ze echter gesperd en heeft een

opwaartse blik.
•• Monster met twee poten, afgeleid van een niet bewaard gebleven origineel. De kop doet denken aan een kameel.
•• Monster. Het origineel had vleugels op de rug, maar de restaurateurs hebben deze niet overgenomen.

Boog 6
•• Omkijkend monster. Vermoedelijk waren van het origineel alleen de poten nog achtergebleven, want die passen

niet goed bij de rest van het beeldje. Het beeldje is een beest met drakenvleugels en een zwanenkop.
•• Man met haspel. De betekenis van de attributen is onbekend. In de ene hand heeft hij een knots en in de andere

een haspel.
•• Duivel met drietand, compleet met hoorntjes en een drietand. Het beeld heeft merkwaardige benen met hoeven,

wat doet denken dat die zijn overgenomen van een eerder beeld op deze plek.
•• Hoornblazer. Dit beeldje is een 19e-eeuws bedenksel. Men weet niet wat het beeldje uit moet beelden: een

muzikant of een heraut?

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AStatuette_Flying_buttress_Sint_Jan_Den_Bosch.jpg
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•• Gesluierde persoon. Men weet niet of het een man is of een vrouw, en ook niet of die persoon bidt of rouwt. De
hoofdsluier bedekt immers het gezicht.

•• Huilende man. Een figuurtje met de handen voor het gezicht, vermoedelijk van verdriet. Het is onbekend wat het
origineel voor beeldje was.

Boog 7
•• Duiveltje met boek. Dit duiveltje kijkt een beetje treurig, alsof hij wil lezen maar het niet kan. Het boek stelt

vermoedelijk een zonderegister voor.
• De erwteneter (niet te verwarren met de bekende erwtenman, met bijbehorende sage die op de kerk is

weergegeven) die smult van erwten uit een pot.
•• Duiveltje. Het origineel was bij de restauratie op zijn hoofd na intact en heeft model gestaan voor dit magere

duiveltje. De ribben zijn telbaar.
•• Steenhouwer. De steenhouwer is bezig met het vervaardigen van de luchtboog waar hij zelf op zit.
•• Man met kistje, waarvan gesuggereerd wordt dat hij de betaalmeester van de kathedraalbouw is.
•• Bouwmeester die zit te piekeren met de tekeningen voor zich en de bouw van de kathedraal controleert.

Boog 8
•• Tekenaar met passer. De tekenaar was bij de bouw van de kerk een belangrijk persoon. Met de passer construeert

hij de maten van de stenen op een perkament op zijn schoot. In de Middeleeuwen was de passer een symbool voor
de architect.

•• Bouwmeester met meetlat. Ook hier weer een belangrijk persoon voor de bouw van de kathedraal. De meetlat was
een symbool voor Marcus, maar ook van de bouwmeester.

•• Schilder. De schilder, compleet met palet, is ook een van de ambachtslieden. Het beeldje is in de 19e eeuw
bedacht.

•• Metselaar. Aan de ene hand heeft hij een schietlood en aan de andere hand een troffel. Voor hem een muurtje dat
hij in het lood heeft staan. Dit beeldje is niet geïnspireerd op een origineel.

•• Vedelspeler. De voorstelling is geïnspireerd op een origineel beeldje. Hij speelt vermoedelijk voor Maria en het
kindje Jezus.

•• Nar met fluit. Compleet met narrenkap blaast hij zijn deuntje mee met het orkest op de bogen. Het origineel was
vrijwel geheel verdwenen en dit is daarom een 19e-eeuws bedenksel.

Noordkant van de kathedraal

Boog 1
•• Beer met bijenkorf
•• Marskramer
•• Luitspeler
•• Man met dolk
•• Man met bekkens
•• Man met uil

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sint-Janskathedraal_%28%27s-Hertogenbosch%29%23Bezienswaardigheden_in_het_interieur_en_exterieur
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sage_%28volksverhaal%29
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Boog 2
•• Monster met vogelkop
•• Pelikaan met jongen
•• Hond met hoeven
•• Citerspeler
•• Doedelzakspeler
•• Zwijntje met vat

Boog 3
•• Vedelspeler
•• Jankend monster
•• Hond met stok in de bek
•• Duivel
•• Adelaar met inktpot
•• Ruiter op monster

Boog 4
•• Man drinkend uit een vaatje
•• Man met gekruiste armen, rillend van de kou.
•• Samson en de leeuw
•• Ruiter op sfinx
•• Fluitspeler
•• Roofvogel

Boog 5
•• Man die op zijn eigen hand zit
•• Drinkeboer
•• Hond
•• Peinzende man
•• Trommelaar
•• Monster met dubbele kop

Boog 6
•• Man met geldbuidel
•• Getergde man
•• Monster
•• Geboeide man
•• Leeuw
•• Jankende hond
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Boog 7
•• Man met buidel
•• Omkijkende man
•• Vrek
•• Achterover hangende man
•• Man met muntenbuidel
•• Man met lege geldtas

Boog 8
•• Fluitspeler
•• Doedelzakspeler
•• Man drinkend uit kroes
•• Vedelspeler
•• Man met kruik
•• Monster met Knots

Literatuur
• De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan, R. Glaudemans, ISBN 9077721126
• Gedachten in steen. De kathedrale basiliek van St Jan te 's-Hertogenbosch door Martien Coppens' camera.

Elsevier, Amsterdam, 1948
• De St Janskerk te 's-Hertogenbosch. Jan Mosmans,'s-Hertogenbosch 1931, herdruk 1980.

Externe link
• Foto's van de beelden door Tony Zeeuwe [2]

Bronnen, noten en/of referenties

[1] De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan, R. Glaudemans, ISBN 9077721126
[2] http:/ / www. cubra. nl/ tonyzeeuwe/ welcome. htm

http://www.cubra.nl/tonyzeeuwe/welcome.htm
http://www.cubra.nl/tonyzeeuwe/welcome.htm
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Museum De Bouwloods
 51° 41' NB, 5° 18' OL [1]

De architect en de beeldhouwer van Jacques de
Bresser

Museum De Bouwloods is een museum bij de Sint-Janskathedraal te
's-Hertogenbosch. Het museum herbergt originele beelden,
middeleeuwse bouwfragmenten en gipsafgietsels van de kathedraal.
Ook is in dit museum het kerkarchief van de Sint-Jan ondergebracht.
Het museum is vernoemd naar de oude steenhouwers- en
beeldhouwerswerkplaats, waar alle natuursteen bewerkt werd voor de
bouw en restauraties van de kathedraal. De verschillende oude
bouwloodsen hebben in de loop der eeuwen gestaan op de plek van het
huidige museum, totdat de laatste bouwloods in de jaren tachtig plaats
moest maken voor het museum.

Omdat de kathedraal eigenlijk voortdurend in restauratie is, wordt de
collectie van De Bouwloods ook voortdurend aangevuld, net zoals de
kerk steeds vernieuwd wordt .

Externe link

• De Bouwloods op www.sint-jan.nl [2]

Referenties
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?language=nl& params=51_41_18_N_5_18_27_E_scale:3125&

pagename=Museum_De_Bouwloods
[2] http:/ / www. sint-jan. nl/ sintjan. html

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Internet-web-browser.svg
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=nl&params=51_41_18_N_5_18_27_E_scale:3125&pagename=Museum_De_Bouwloods
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_de_Bresser
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_de_Bresser
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ATwee_Ambachtslieden.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Museum
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=%27s-Hertogenbosch
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kathedraal
http://www.sint-jan.nl/sintjan.html
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=nl&params=51_41_18_N_5_18_27_E_scale:3125&pagename=Museum_De_Bouwloods
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=nl&params=51_41_18_N_5_18_27_E_scale:3125&pagename=Museum_De_Bouwloods
http://www.sint-jan.nl/sintjan.html
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Console (bouwkunde)

Console

Een console is een uitkragend constructiedeel aan een kolom of wand,
dat als steun dient voor een ligger of een plaat. Een console is meestal
vormgegeven naar de vorm van de momentenlijn.

Consoles zijn vaak goed zichtbaar bij balkons en parkeergarages.
In oudere gebouwen zoals kerken en kathedralen wordt de benaming
console gebruikt voor (meestal bewerkte) voetstukken voor
standbeelden en heiligenbeelden.

Een console aan de Sint-Janskathedraal in 's
Hertogenbosch De onderzijde van een zandstenen console

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AConsole.png
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uitkraging
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuil_%28bouwkunde%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Muur_%28bouwsel%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ligger
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plaat_%28constructie%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Momentenlijn
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kathedraal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Heilige_%28christendom%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AConsole3.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AConsole2.jpg
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Reliëf (beeldhouwkunst)

Deel van het bas-reliëf op de zuil van Trajanus

Bas-reliëf in Taq-e-Bustan: een levensboom

Met een reliëf wordt een driedimensionale
beeldhouwkundige afbeelding in steen, hout, keramiek of
metaal (bijvoorbeeld brons) bedoeld, die niet helemaal
vrijstaand is. Een reliëf heeft een driedimensionale
voorkant en meestal een platte achterkant.

Het voordeel van het reliëf boven vrijstaand
beeldhouwwerk is dat ook beeldinhoud die wel in
tweedimensionale afbeeldingen zoals tekeningen of
schilderijen kan worden weergegeven, maar niet of zeer
moeilijk in ruimtelijk werk (denk bijvoorbeeld aan
wolken, bomen, achtergronden, vergezichten), wel in een
reliëf kan worden afgebeeld.

Het reliëf is daarmee een overgangsgebied tussen
tekening en beeldhouwwerk, wat het mogelijk maakt om
met een reliëf thema's verhalend weer te geven. Om deze
reden is het reliëf dan ook door alle eeuwen heen, van het
Oude Egypte tot in de huidige tijd, onder andere gebruikt
om verslag te doen van belangwekkende gebeurtenissen
en ter verduidelijking van religieuze motieven. Een goed
voorbeeld hiervan is wel de Zuil van Trajanus.

Soorten reliëfs

• Een bas-reliëf (letterlijk: laag reliëf) heeft weinig
hoogteverschil, zoals de afbeelding op een munt.

• Een haut-reliëf (letterlijk: hoog reliëf) heeft relatief
veel hoogteverschil. De voorstelling is veel
volumineuzer uitgewerkt; soms zijn de figuren zelfs
bijna vrijstaande beeldhouwwerken.

• Ook bestaat er verder nog het verdiept reliëf, een
vorm van bas-reliëf waarbij de achtergrond niet is
bewerkt, maar alleen de figuur zelf is uitgehouwen uit
het oppervlak.

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Reli%C3%ABf_%28beeldhouwkunst%29%23Bas-reli%C3%ABf
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuil_van_Trajanus
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3A35_colonna_traiana_da_sud_06.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Taq-e-Bustan
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ATaq-e_Bostan_-_tree_of_life.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Steen_%28materiaal%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hout
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Keramiek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Metaal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tweedimensionaal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekening
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schilderij
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Driedimensionaal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oude_Egypte
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuil_van_Trajanus
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Reli%C3%ABf_%28beeldhouwkunst%29%23Bas-reli%C3%ABf
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Reli%C3%ABf_%28beeldhouwkunst%29%23Haut-reli%C3%ABf
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Reli%C3%ABf_%28beeldhouwkunst%29%23_Verdiept_reli%C3%ABf
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Galerij

Haut-reliëf: Mercurius
door de Vlaamse

beeldhouwer Artus
Quellinus in het Paleis

op de Dam

Bas-reliëf: Bronzen
portret in Amsterdam

Oud-Egyptisch verdiept reliëf

Haut-reliëf
Een haut-reliëf of hoogreliëf is een beeldhouwwerk in reliëf. In tegenstelling tot bas-reliëf vertoont de afbeelding
grote verschillen tussen achtergrond en afbeelding, zodat de figuren bijna vrijstaand zijn. Hierdoor vormen ze zowel
van voren bezien als van een zijkant een overtuigende voorstelling.
Haut-reliëfs zijn in het verleden in vele materialen uitgevoerd, maar vooral in brons en steen.

Galerij
Sommige van deze figuren zijn bedoeld om te bekijken met een 3D-bril (met een rood en een groen brilglas), daarom
kunnen deze figuren bij het bekijken zonder bril een beetje wazig lijken.

Het reliëf op de Kaaswaag in
Gouda. Voorgrond in haut-reliëf,

achtergrond in bas-reliëf

Klassiek reliëf Laat-Romeins reliëf Palmyra (reliëf, 2e
eeuw C.E.)

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercurius_%28mythologie%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Artus_Quellinus
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Artus_Quellinus
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Paleis_op_de_Dam
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Paleis_op_de_Dam
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AMercurius.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bronsgieten
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Portret
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ANicolaas_Kroese_Spuistraat_Aart_Lamberts_Amsterdam.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oud-Egyptische_kunst
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AKarnak_Khonsou_080514.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=3D-bril
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Waag_%28Gouda%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gouda
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AGouda1.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AClassic_Bas-relief.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ALate_Roman_Bas-relief.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Palmyra_%28Syri%C3%AB%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3APalmyra_bas_relief.jpg
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Madonna en kind Grieks reliëf, meisje met
duif

Haut-reliëf van opzij
gezien

Bas-reliëf
Een bas-reliëf is een beeldhouwmethode waarbij de weergegeven voorstelling vrij ondiep uitgewerkt is. De
afbeelding is gewoonlijk sterk afgeplat, waardoor het alleen in vooraanzicht realistisch overkomt. Bij zicht van een
zijkant geeft het bas-reliëf een sterk vertekend beeld.
Meestal gaat het om afbeeldingen die in een gevel verwerkt zijn, en waarvan toch enkel maar de voorkant zichtbaar
is. Dit in tegenstelling tot een haut-reliëf, waarbij de verschillen groter zijn.
Dit type reliëf wordt onder andere veel gebruikt voor gevelstenen.

Galerij

Perzisch bas-reliëf Doman Hering: Het
oordeel van Paris,

Solnhofener
kalksteen, ongeveer

1529 (Bode-Museum,
Berlijn)

Bas-reliëf van
opzij gezien

'Seizoenen'
door René de

Saint
Marceaux,

1902

Gevelsteen van
Logement 'De gouden
hoorn', een bas-reliëf

Gevelsteen Museum de Moriaan
te Gouda

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Madonna_en_kind
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AMadonna_in_Bas_relief.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AGreek_Girl_with_dove.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ARelief-side_view.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AQajari_relief.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Doman_Hering
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Paris_%28mythologie%29%23Het_oordeel_van_Paris
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Paris_%28mythologie%29%23Het_oordeel_van_Paris
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bode-Museum
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AHering_Urteil_des_Paris_um_1529.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3APorto_Cinema_Batalha_detalhe.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ARene_de_Saint_Marceaux_Saisons.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AJambes_En1JPG.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gouda
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AGevelsteen_de-Moriaan_Gouda.jpg
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Verdiept reliëf
Het verdiept reliëf is een vorm van bas-reliëf waarbij de voorstelling is uitgewerkt binnen een contour, verdiept
liggend in het muuroppervlak. Het fond (de achtergrond) is niet bewerkt; dit is nog het oorspronkelijke
muuroppervlak. Dit kwam oorspronkelijk alleen voor in de Oud-Egyptische beeldhouwkunst, met name als
wanddecoratie. In de twintigste eeuw is dit type reliëf weer toegepast voor modern beeldhouwwerk.

Galerij

Egyptisch
verdiept reliëf

uit Amarna

Verdiept reliëf in keramiek,
Capelle aan den IJssel

Verdiept
reliëf in
Wenen

Verdiept
reliëf met

landarbeiders,
Hückelhoven

Meisje, door Wladimir de Vries,
Augustinuscollege Groningen

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oud-Egyptische_kunst%23Beeldhouwkunst
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oud-Egyptische_kunst
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Achetaton
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ASpaziergang_im_Garten_Amarna_Berlin.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Keramiek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Capelle_aan_den_IJssel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ACapelle_relief_lampionoptocht.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wenen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AErlachgasse_06_Nr._63_Relief_Johann_Bernhard_Fischer_von_Erlach_Franz_Barwig_d._J.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%BCckelhoven
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AReliefH%C3%BCckelhoven.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wladimir_de_Vries
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Groningen_%28stad%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AGroningen_relief_Augustinuscollege_door_Wladimir_de_Vries_-_2.jpg
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Gevelsteen

Godt bewaert het schip:Gevelsteen uit 1630 aan
de Korte Dijk/Houtmarkt in Haarlem

Gevelsteen Museum de Moriaan te Gouda

Gevelsteen Adam en Eva in het Paradijs
Lekkerkerk

Een gevelsteen is een natuurstenen plaat met een inscriptie en vaak een
emblematische voorstelling in reliëf die de voorgevel van een gebouw
siert. De gevelsteen verleent het gebouw een eigen, herkenbare
identiteit. De gevelsteen is uniek voor het Nederlands taalgebied.

Achtergrond

Gevelstenen ontstonden in de tweede helft van de 16e eeuw en werden
tot de 18e eeuw gebruikt als "huisteken", omdat er nog geen
huisnummering bestond.[1] Van oorsprong zijn gevelstenen
gepolychromeerd (in verschillende kleuren beschilderd). Veel
gevelstenen hebben ook een kleuraanduiding in het op- of onderschrift
(bijvoorbeeld De Rode Leeuw, De Witte Olifant[2], Het Zwarte Paard,
De Groene Bok, De vergulde Kater etc.) en familie- en andere wapens
waren voorzien van de vereiste heraldische kleuren.

Veel gevelstenen hadden betrekking op het beroep van de
oorspronkelijke bewoner van het pand. Zo kon bijvoorbeeld een kuiper
een botervat laten afbeelden, of een schrijver een veer. Wilde men zich
onderscheiden van een collega die een gevelsteen had met vrijwel
dezelfde afbeelding dan voegde men iets toe, bijvoorbeeld een kroon.
We spreken dan van een concurrerende gevelsteen. Zo vinden we nu
nog in het hele land gekroonde stenen zoals De Gekroonde Waterhont,
‘t Gekroond Kalf, De Gekroonde Laars en ga maar door. Er zijn echter
nog andere variaties mogelijk op het begrip 'concurrerende gevelsteen'.
Bij bakkers in dezelfde buurt kon men bijvoorbeeld zo De Grauwe
Olifant, De Jonge Grauwe Olifant, en De Witte Vette Olifant
tegenkomen.

Wie nog geen familienaam had en niet door zijn beroep of bijnaam
werd aangeduid, behielp zich met zijn uithangbord of gevelsteen.
Mensen met namen als Zwaan, De Bock, De Hond en Kool kunnen
daardoor uiteindelijk hun oorsprong vinden in de gevelsteen van hun
voorouders.

Gevelstenen zijn vaak met enige humor gemaakt, zoals bijvoorbeeld te
zien in de gevelsteen Mollen Sagen Geren in Enkhuizen, waar twee mollen worden uitgebeeld die een baal garen
doorzagen, terwijl de spreuk aanduidt dat mollen 'graag zouden zien'[3].

De gevelsteen in Lekkerkerk (zie afbeelding) bevat een raadsel. De tekst luidt: Het AA 10 is 11 8 soeckt die 20
oftwel Het paar A dix is onze huit soeckt die vingt (Het paradijs is van ons, wie 't zoekt die vindt)[4].

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AGevelsteen_Korte_Dijk_Haarlem.jpeg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gouda
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AGevelsteen_de-Moriaan_Gouda.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lekkerkerk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AGevelsteen_Lekkerkerk.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Inscriptie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emblema
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gevel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Huisnummer
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wapen_%28heraldiek%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Heraldische_kleur
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beroep
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuiperij
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Gevelsteen van voormalige Vrouwengasthuis,
Jansweg, Haarlem

Een Nederlandstalige gevelsteen in Stockholm

Voorkomen

Gevelstenen komen tegenwoordig vooral in Nederland voor, maar ook
op enkele plaatsen in het buitenland zijn gevelstenen te vinden - zie
bijvoorbeeld de foto van een gevelsteen in Stockholm. In Amsterdam
zijn er nog ca. 850 gevelstenen; in Maastricht zo'n 250 en in geheel
Nederland wordt het aantal op ongeveer 2000 geschat.

Bij de opgravingen in Pompeii kwamen verschillende reliëfs in
terracotta tevoorschijn die als gevelsteen dienst hebben gedaan: een
steen waarop een geit staat afgebeeld moet de gevel van een
melkhandel hebben gesierd, terwijl een ander reliëf met Bacchus die
een tros druiven uitperst duidelijk maakte waar een wijnhandelaar zijn
domein had.

Het gebruik van gevelstenen is lange tijd sluimerende geweest, maar
beleeft een opleving. Zo hebben Hans ‘t Mannetje en zijn leerlingen, en
de kunstenaar Arie Teeuwisse zich toegelegd op het vervaardigen van
nieuwe gevelstenen.

Andere betekenis

Met de term gevelsteen worden ook bakstenen aangeduid die in kleur
en hardheid geschikt zijn voor gevelmetselwerk. Indien de gevel als
spouwmuur is opgetrokken, spreekt men alleen voor die stenen in het
buitenblad over gevelstenen.

Literatuur
• Alkmaarse gevelstenen en ornamenten- Kees Komen & Berend Ulrich
•• Amsterdamsche gevelstenen- H.W. Alings
•• Amsterdamse gevelstenen- Paul van Leeuwen
•• Beeldend Deventer- H.J. van Baalen en H.J.M. Oltheten
•• De Gevelstenen spreken- J.R. Schiltmeijer
•• De gevelstenen van Amsterdam- Onno W. Boers
•• De haas, de groene bok en andere gevelstenen- Onno Boers
• De Uithangtekens Deel I, II, III- J. van Lennep & J. ter Gouw
•• De uithangtekens van Schoonhoven- C.J. Ooms- Korteweg
•• D' Guld Waerrelt, De wondere huisnaamwereld van Middelburg- Ed de Graaf
•• Dordtse Gevels spreken- Chr. J. Walson
• Gevelstenen en opschriften in Overijssel- H. Schelhaas & H. Wiersma
•• Gevelstenen in Nederland-drs G.A.M. Offenberg, Uitgeverij Waanders Zwolle 1986, ISBN 90-6630-065-5
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Externe links
• Kerninventarisatie Gevelstenen in Nederland en daarbuiten [5]

• Website van gevelstenenkenner Herman Souer [6]

• Gevelstenen Maastricht [7]

• Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen [8]

Bronnen, noten en/of referenties

• De tekst op deze pagina of een eerdere versie daarvan is overgenomen van de website van het Bureau Monumentenzorg Amsterdam,

http:/ / www. bmz. amsterdam. nl''

[1][1] De huisnummering ontstond circa 1875.
[2] Zie ook witte olifant.
[3] Gevelstenen in Nederland, Offenberg, Zwolle 1986
[4] Van Lennep J. en J. ter Gouw (1868) De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd

in: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (http:/ / www. dbnl. org/ tekst/ lenn006uith01_01/ lenn006uith01_01_0071.
htm)

[5] http:/ / www. gevelstenen. net/ kerninventarisatie/ index. htm
[6] http:/ / home. planet. nl/ ~souer014/
[7] http:/ / www. gevelstenen. net/ kerninventarisatie/ plaatsenNed/ %25Maastricht. htm
[8] http:/ / www. amsterdamsegevelstenen. nl/

Zie de categorie Gable stones (http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Category:Gable_stones?uselang=nl#mw-subcategories) van
Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.

Frontaal (architectuur)

Westelijke façade van de Kathedraal Notre-Dame
te Straatsburg met een frontaal

De frontaal of wimberg, wimperg of windberg is een driehoekig
gevelelement boven vensters, deuropeningen en grafnissen. Vooral in
de gotiek werd dit veel toegepast en werd boven de archivolten van het
hoofdportaal nog extra versiering in de vorm van een frontaal
geplaatst. Het frontaal was altijd rijkelijk versierd met
beeldhouwkunst.

Het vlak tussen de wimberg of het frontaal en de spitsboog van het
venster of portaal wordt het zwik genoemd. In de gotiek werd de
doorgaande lijst van de wimberg gewoonlijk versierd met kantbloemen
(eenzijdige hogels) en bekroond met een kruisbloem met pumeel.[1]

In de renaissance is het frontaal vervangen door het op de klassieke
oudheid geïnspireerde fronton.

De term 'wimberg' wordt overigens ook gebruikt voor het onderste element van een pinakel, waarop dezelfde
driehoekige profiellijst voorkomt. In de gotische bouwkunst zijn ook deze onderste blokken gewoonlijk rijk versierd
met hogels en kantbloemen.

http://www.gevelstenen.net/kerninventarisatie/index.htm
http://home.planet.nl/~souer014/
http://www.gevelstenen.net/kerninventarisatie/plaatsenNed/%25Maastricht.htm
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gable_stones?uselang=nl#mw-subcategories
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AFrontispice_cath%C3%A9drale_Strasbourg.JPG
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Driehoek_%28meetkunde%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivolt
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spitsboog
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kantbloem
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pumeel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fronton_%28bouwkunde%29
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3 Frontalen boven de
archivolten bij de

kathedraal Notre-Dame
d'Amiens in Amiens

Frontaal boven de
ingang van de kerk in

Bad Hersfeld

Het bovenste stuk van de lijst van de
wimberg, een zogenaamd broekstuk met twee

kantbloemen voor de Sint-Janskathedraal.
Kopie, 2004

Bronnen, noten en/of referenties

[1][1] dr. E.J. Haslinghuis-dr. ing. H. Janse: Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse
architectuur- en bouwhistorie. Derde druk, Primavera Pers, Leiden 1997. ISBN 90-74310-33-8

Architectonische aspecten kruiskerk

Onderdelen kruiskerk: apsis · chevet · crypte · doksaal · doopkapel · hoogkoor · kerktoren · kloostergang · kooromgang ·
koorsluiting · kruising · narthex · oksaal · priesterkoor · transept · schip · spits · straalkapel · vieringtoren ·
westwerk · zijbeuken · zijkapel

Bouwkundige onderdelen: arcade · beuk · boog · kapiteel · koepel · kraagsteen · kruispijler · lichtbeuk · luchtboog · luchtboogstoel ·
scheiboog · steunbeer · travee · triforium · ui · zadeldak · zuil

Gewelfvormen: koepelgewelf · kruisgewelf · kruisribgewelf · netgewelf · spitstongewelf · stergewelf · straalgewelf ·
tongewelf · waaiergewelf

Onderdelen gewelf: diagonaalrib · gewelfschotel · gordelboog · lierne · muraalboog · sluitsteen · tierceron

Decoratieve
onderdelen:

archivolt · communiebank · dakruiter · frontaal · gebrandschilderd glas · glas in lood · hogel · koorhek ·
kruisbloem · lantaarn · maaswerk · pinakel · register · roosvenster · timpaan · waterspuwer · zwik

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Notre-Dame_d%27Amiens
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Notre-Dame_d%27Amiens
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amiens
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ACathedral_of_Amiens_front.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bad_Hersfeld
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AHersfeld_stadtkirche_westportal.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ADubbele_kantbloem.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kruiskerk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Apsis_%28architectuur%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Chevet
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Crypte
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Doksaal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Baptisterium
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoogkoor
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kerktoren
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kloostergang
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kooromgang
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koorsluiting
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kruising_%28bouwkunst%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Narthex
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oksaal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Priesterkoor
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Transept
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schip_%28bouwkunst%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Torenspits
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Straalkapel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vieringtoren
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westwerk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zijbeuk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zijkapel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arcade_%28architectuur%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beuk_%28architectuur%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boog_%28bouwkunde%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapiteel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koepel_%28bouwkunst%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kruispijler
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lichtbeuk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Luchtboog
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Luchtboogstoel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Scheiboog
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Steunbeer
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Travee
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Triforium
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ui_%28bouwkunst%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zadeldak
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuil_%28bouwkunde%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koepelgewelf
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kruisgewelf
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kruisribgewelf
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Netgewelf
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spitstongewelf
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stergewelf
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Straalgewelf
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tongewelf
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Waaiergewelf
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagonaalrib
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewelfschotel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gordelboog
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lierne_%28bouwkunde%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Muraalboog
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sluitsteen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tierceron
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivolt
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Communiebank
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dakruiter
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gebrandschilderd_glas
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Glas_in_lood
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koorhek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lantaarn_%28bouwkunde%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Register_%28bouwkunde%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Roosvenster
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Timpaan
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Pinakel

Doorsnede van de kathedraal van Amiens met
rechts het schip, onderaan in het midden de

zijbeuk, daarboven twee luchtbogen. Helemaal
linksboven is een pinakel geplaatst op een

luchtboogstoel. Deze luchtboogstoel staat op de
steunbeer

Een pinakel (Latijn: pinna:andere vorm) of fioel is een slanke
torenvormige beëindiging en bestaat uit een voet, schacht of lijf met
daarop een spits of kepel. Het lijf is vaak vier- of achthoekig en
versierd met casementen. De kepel wordt bekroond met een
kruisbloem of finaal.

De pinakel komt voor op steunberen of luchtboog en boven en naast
frontalen. Behalve als versiering dient de pinakel ook om het gewicht
van de steunbeer te vergroten, zodat de steunbeer meer druk van de
luchtbogen kan opnemen.

De pinakel komt veel voor bij de gotische kerkbouw.

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Notre-Dame_d%27Amiens
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schip_%28bouwkunst%29
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Luchtboog
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kerkgebouw
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Pinakel aan de Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk te Brussel

Architectonische aspecten kruiskerk

Onderdelen kruiskerk: apsis · chevet · crypte · doksaal · doopkapel · hoogkoor · kerktoren · kloostergang · kooromgang ·
koorsluiting · kruising · narthex · oksaal · priesterkoor · transept · schip · spits · straalkapel · vieringtoren ·
westwerk · zijbeuken · zijkapel

Bouwkundige onderdelen: arcade · beuk · boog · kapiteel · koepel · kraagsteen · kruispijler · lichtbeuk · luchtboog · luchtboogstoel ·
scheiboog · steunbeer · travee · triforium · ui · zadeldak · zuil

Gewelfvormen: koepelgewelf · kruisgewelf · kruisribgewelf · netgewelf · spitstongewelf · stergewelf · straalgewelf ·
tongewelf · waaiergewelf

Onderdelen gewelf: diagonaalrib · gewelfschotel · gordelboog · lierne · muraalboog · sluitsteen · tierceron

Decoratieve
onderdelen:

archivolt · communiebank · dakruiter · frontaal · gebrandschilderd glas · glas in lood · hogel · koorhek ·
kruisbloem · lantaarn · maaswerk · pinakel · register · roosvenster · timpaan · waterspuwer · zwik

Zie de categorie Pinnacles [1] van Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.

Referenties
[1] http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Category:Pinnacles?uselang=nl#mw-subcategories
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Hogel
Een hogel is een gebeeldhouwd gotisch ornament in de vorm van een bloem, knop, omgekruld blad of kruisbloem,
ter versiering van pinakels of daklijsten van een gebouw in gotische of neogotische stijl.

Verklaring

Hogels ter versiering van de pinakel

De Sint-Petrus-en-Pauluskerk in Oostende. De
dakruiter is versierd met meerdere rijen hogels

Het woord hogel is waarschijnlijk afkomstig van het
oud-Nederlandse heugel, een platte ijzeren greep met tanden of
gaten, waaraan het hangijzer of een ketel naar believen hoger of
lager boven het vuur gehangen kan worden. Een serie hogels op
een pinakel heeft wel wat weg van een heugel.
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AGorgone.jpg
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Twee kantbloemen voor de Sint-Janskathedraal. Kopie,
2004

Soorten hogels

Illustratie van een kruisbloem ter versiering van de top
van een gevel met op de schuine zijde uitstekende

punten: de hogels.

Hogels zijn naar type onder te verdelen in
• bladhogels of waterbladhogels: een eenvoudig type hogel met

alleen een groot rond (soms bijna vierkant) blad aan
weerszijden;

• kantbloemen: eenzijdige hogels die meestal worden toegepast
ter versiering van een wimberg;

• kruisbloemen: meestal vier, maar ook wel, naargelang de vorm
van de onderliggende pinakel, zes of acht hogels die tezamen
één geheel vormen, als bekroning van een pinakel. Over het
algemeen sluit de vormgeving van de kruisbloem aan bij die
van de hogels op de pinakel, maar is iets rijker uitgevoerd.

Architectonische aspecten kruiskerk

Onderdelen kruiskerk: apsis · chevet · crypte · doksaal · doopkapel · hoogkoor · kerktoren · kloostergang · kooromgang ·
koorsluiting · kruising · narthex · oksaal · priesterkoor · transept · schip · spits · straalkapel · vieringtoren ·
westwerk · zijbeuken · zijkapel

Bouwkundige onderdelen: arcade · beuk · boog · kapiteel · koepel · kraagsteen · kruispijler · lichtbeuk · luchtboog · luchtboogstoel ·
scheiboog · steunbeer · travee · triforium · ui · zadeldak · zuil

Gewelfvormen: koepelgewelf · kruisgewelf · kruisribgewelf · netgewelf · spitstongewelf · stergewelf · straalgewelf ·
tongewelf · waaiergewelf

Onderdelen gewelf: diagonaalrib · gewelfschotel · gordelboog · lierne · muraalboog · sluitsteen · tierceron

Decoratieve
onderdelen:

archivolt · communiebank · dakruiter · frontaal · gebrandschilderd glas · glas in lood · hogel · koorhek ·
kruisbloem · lantaarn · maaswerk · pinakel · register · roosvenster · timpaan · waterspuwer · zwik
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Kruisbloem (gotiek)

Kruisbloem op het stadhuis van Aken

illustratie van een kruisbloem ter versiering van
de top van een gevel van Viollet-le-Duc uit 1856

Een kruisbloem is een gebeeldhouwd versieringselement in de
vorm van een kruis en werd meestal gebruikt als de bekroning van
pinakels, frontalen of geveltoppen uit de gotische bouwkunst. Het
bestaat uit een smaller wordende stam (rond of prismatisch van
vorm) die uitmondt in een ring of bladerkrans die uitbot in vier
knoppen of hogels. Kruisbloemen dienen niet te worden verward
met pironnen.

Architectonische aspecten kruiskerk
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Onderdelen kruiskerk: apsis · chevet · crypte · doksaal · doopkapel · hoogkoor · kerktoren · kloostergang · kooromgang ·
koorsluiting · kruising · narthex · oksaal · priesterkoor · transept · schip · spits · straalkapel · vieringtoren ·
westwerk · zijbeuken · zijkapel

Bouwkundige onderdelen: arcade · beuk · boog · kapiteel · koepel · kraagsteen · kruispijler · lichtbeuk · luchtboog · luchtboogstoel ·
scheiboog · steunbeer · travee · triforium · ui · zadeldak · zuil

Gewelfvormen: koepelgewelf · kruisgewelf · kruisribgewelf · netgewelf · spitstongewelf · stergewelf · straalgewelf ·
tongewelf · waaiergewelf

Onderdelen gewelf: diagonaalrib · gewelfschotel · gordelboog · lierne · muraalboog · sluitsteen · tierceron

Decoratieve
onderdelen:

archivolt · communiebank · dakruiter · frontaal · gebrandschilderd glas · glas in lood · hogel · koorhek ·
kruisbloem · lantaarn · maaswerk · pinakel · register · roosvenster · timpaan · waterspuwer · zwik

Zie de categorie Finials [1] van Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.

Referenties
[1] http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Category:Finials?uselang=nl#mw-subcategories

Ornament

Rijk gotisch beeldsnij-en ornamentwerk in de kerk van Brou,
Bourg-en-Bresse, Frankrijk

Een ornament (Latijn ornare en ornamentum, dat
respectievelijk versieren en sieraad betekent) is een
compositie of versieringselement dat tot doel heeft een
voorwerp of gebouwen of delen daarvan te versieren of
op te luisteren.

Voorkomen

Ornamenten, of, zoals in het 17de-eeuwse Nederlands,
'versierselen', zijn traditioneel onder meer toegepast aan
pilaren, kapitelen, architraven, consoles, friezen,
kroonlijsten, korbelen, moerbalken, trappen,
lambriseringen, deuren enzovoort. Op architraven rond
deuren bijvoorbeeld maakten men in de Renaissance
weelderig versierlijstwerk met guirlandes, festoenen en bladslingerwerk. Niet alleen gebouwen werden voorzien van
ornamenten maar ook schepen, schilderijlijsten, meubels, muziekinstrumenten en kunst-en gebruiksvoorwerpen
werden rijkelijk versierd. De ornamenten werden door ornamentsnijders in zacht gesteente, hout, been en ivoor
vervaardigd. Het vervaardigen van ornamenten heet orneren. De term ornamentsnijder is een typisch 19e-eeuwse
benaming. Vaak werd nog een uitsplitsing gemaakt naar specialisatie
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Acanthus-ornament, afbeelding uit het Nordisk familjebok

zoals florale ornamenten of geometrische ornamenten. In
de middeleeuwen was het de kistenmaker die de kisten
voorzag van ornamenten en was het nog geen apart
ambacht. Vanaf de Renaissance werd de term
antieksnijder gebruikt. Het woord antiek verwijst hier
naar het terug gaan naar de antieke stijlen van de Grieken
en Romeinen. De meeste ornamentsnijders waren
verenigd in gilden. In Nederland hebben tot de vroege
Middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw in
totaal bijna tweeduizend ambachtsgilden bestaan. De
ornamentsnijders waren aangesloten bij het
timmermansgilde. De patroonheilige van het
timmermansgilde was Sint Jozef. De gilden waren goed
georganiseerd en het vakmanschap stond op een
kwalitatief hoog niveau. Leerlingen werden intensief
opgeleid in het atelier van de leermeester.

Functie en vormgeving
Ornamenten op gebouwen hadden vaak een bouwkundige functie en waren onderdeel van de constructie. Deze werd
mede bepaald door de aanwezige materialen en technieken, van oudsher vooral natuursteen en hout. Naast de
bouwkundige functie kunnen ornamenten het doel hebben de beschouwer een mededeling te doen, gedachten op te
wekken of een gevoel te geven. Het ornament heeft dan een symbolische, esthetische of maatschappelijke functie.
De vorm van het ornament wordt gekenmerkt door stilering, symmetrie en herhaling van een motief. De motieven
zijn veelal ontleend aan geometrische motieven, verschillende natuurvormen (plantenmotieven, diermotieven en het
mensbeeld) maar ook aan vormen van kunst en nijverheid (trofeeën, emblemen, familiewapens).

Onderverdeling
Het ornament kan verdeeld worden in:
•• Vlakornament
• Bas-reliëf ornament
• Haut-reliëf ornament

Ontwikkeling
Door het opheffen van de gilden in 1790 verdween een effectieve manier van kennisoverdracht. De enorme kennis
van de vroegere ornamentsnijders is vrijwel verdwenen en het ambacht wordt nog nauwelijks op het vroegere niveau
uitgeoefend. Door de komst van de Nieuwe Zakelijkheid in de twintigste eeuw en het gebruik van materialen als
beton, glas en staal is het ornament als zuiver decoratief element uit de architectuur verdwenen. De laatste jaren is
een terugkeer van het ornament waar te nemen, in zowel de architectuur en het interieur als op kunst- en
gebruiksvoorwerpen. Daarbij is door het toenemen van het aantal restauratieprojecten van historische gebouwen en
interieurs een stijgende behoefte aan vakbekwame meestersnijders. Sinds enkele jaren is er weer een (deeltijd)
opleiding in Nederland waar het vak van ornament -en beeldsnijder onderwezen wordt. De correcte naam van dit
ambacht heet Houtornamentist.
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Externe link
• Ornament- en Beeldsnijacademie [1]

Referenties
[1] http:/ / ornament-enbeeldsnijacademie. nl

Acanthus (bouwkunde)

Zeer diep uitgewerkt acanthuskapiteel uit de
Renaissance

Het acanthusmotief is een veel toegepaste vormgeving binnen de
bouwornamentiek. Zij is afgeleid van de bladvorm van de Acanthus,
een doornachtige mediterrane plant met sierlijk krullende bladeren. Het
acanthusornament is eeuwenlang met name toegepast op kapitelen.

De Grieken gebruikten vooral de stekelige vorm, Acanthus spinosus
terwijl de Romeinen de rondere Acanthus mollis als motief
hanteerden.[1] Het blad van deze planten vertoont enige gelijkenis met
het blad van de distel, papaver en peterselie.

Oorsprong

De Romeinse schrijver Vitruvius[2] (75 - 15 v.Chr) beschreef hoe de Korinthische orde was uitgevonden door
Callimachus, een Grieks architect en beeldhouwer, toen deze een grafgift zag op het graf van een jong meisje. Een
mandje met wat van haar speelgoed, met een tegel eroverheen om dit te beschermen tegen het weer, waar een
acanthusplant zich met zijn diep ingesneden stekelige bladeren doorheen had gewerkt, inspireerde hem tot de
vormgeving van het Korinthisch kapiteel.

Het acanthusblad is onder de naam acanthusmotief uitgebreid toegepast binnen de Korinthische orde van de
Oud-Griekse architectuur, voornamelijk op zuilen en friezen. Deze ornamentiek is later overgenomen en uitgebreid
door de Romeinen en latere middeleeuwse culturen. In de bouwkunst van de Barok, de Renaissance en het
Classicisme werden deze bladeren, net als in de oudheid, als voorbeeld gebruikt voor de versiering van kapitelen en
worden dan aangeduid als acanten.
Een zuil met dit type kapiteel wordt Korinthisch genoemd.

Fotogalerij

Acanthusblad Acanthus
spinosus plant in

bloei

Acanthus mollis
blad

Acanthusornament,
afbeelding uit het

Nordisk familjebok
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Acanthusblad op kapiteel
(Archeologisch museum

Epidauros)

Korinthische zuil in de
Zeustempel in Athene

Bronnen, noten en/of referenties

[1] (2005) Bouwkundige termen. Leiden: Primavera Pers. ISBN 90 5997 033 0.
[2][2] Vitruvius: Bouwkunde IV

Zie de categorie Acanthus ornaments (http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/
Category:Acanthus_ornaments?uselang=nl#mw-subcategories) van Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.

Architectonische aspecten Griekse tempelbouw

Oud-Griekse bouworden: Ionische orde · Dorische orde · Korinthische orde
Tempelvormen: Amphiprostylos · Antentempel · Dipteros · Dubbele antentempel · Peripteros · Prostylos · Pseudoperipteros ·

Pseudodipteros · Tholos · Monopteros ·
Ruimten tempel: Adyton · Naos · Opisthodomos · Pronaos · Prostylon ·

Onderdelen hoofdgestel: Akroterion · Antefix · Architraaf · Cimaas · Fries · Fronton · Geison · Guttae · Kroonlijst · Metope · Mutulus ·
Regula · Taenia · Tandlijst · Triglief ·

Onderdelen zuil: Abacus · Acanthusbladeren · Atlant · Basement · Cannelure · Cymatium · Echinus · Kapiteel · Kariatide · Propyleeën ·
Scotia · Torus · Voluut

Onderdelen fundering: Euthynteria · Krepis · Stereobaat · Stylobaat
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Koorgestoelte

Koorgestoelte in de Grote Kerk van Dordrecht

Het koorgestoelte (men spreekt ook van koorbanken)
is een rij zitplaatsen tegen de zijwanden van het koor
van een kerk, meestal een kathedraal, kapittelkerk of
kloosterkerk. Vaak bestaat het gestoelte uit twee rijen
zitplaatsen achter elkaar, waarvan de tweede verhoogd
is. Een hoge achterwand vormt meestal de afscheiding
met de kooromgang. De koorbanken waren vaak
voorzien van kunstig houtsnijwerk.

Koorbanken zijn vanaf de dertiende eeuw in zwang
voor de geestelijken die in het koor de getijden zingen.
In een kathedraal of een kapittelkerk waren dat de
kanunniken en in een kloosterkerk de monniken.
Omdat dat veelal staand diende te gebeuren, zijn de
klapzittingen aan de onderkant voorzien van
gebeeldhouwde consoles, de zogenaamde misericordes waarop geleund kan worden. In gebieden die na de
Hervorming protestants zijn geworden, zijn de koorbanken overbodig geworden en meestal uit de kerk verwijderd.

Ook parochiekerken bezaten soms een koorgestoelte dat kon worden gebruikt voor de medewerkers aan de liturgie,
zoals zangers en lectoren.

Bewaard gebleven koorgestoelte
Bewaard gebleven koorgestoelten in Nederland van voor de Hervorming zijn onder meer te vinden in:
• De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Dordrecht
• De Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch
• De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda
• De Martinikerk in Bolsward
• De Sint-Petrus'-Bandenkerk in Hilvarenbeek
• De Grote of Sint-Maartenskerk in Zaltbommel
In België:
• De Sint-Geertruikerk in Leuven

Zie de categorie Choir stalls [1] van Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.

Referenties
[1] http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Category:Choir_stalls?uselang=nl#mw-subcategories
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Kraagsteen

tekening van een kraagsteen in de kathedraal van
Troyes

Een kraagsteen is in een muur of kolom bevestigd en steekt daar uit.
De kraagsteen wordt gebruikt om een bovenliggend element van het
bouwwerk te dragen: een boog, balk, kroonlijst of balkon.

In de Renaissance en barok werd de kraagsteen ook wel console
genoemd en is sindsdien vaak voluutvormig.

Zie de categorie Corbels [1] van Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.

Architectonische aspecten kruiskerk

Onderdelen kruiskerk: apsis · chevet · crypte · doksaal · doopkapel · hoogkoor · kerktoren · kloostergang · kooromgang ·
koorsluiting · kruising · narthex · oksaal · priesterkoor · transept · schip · spits · straalkapel · vieringtoren ·
westwerk · zijbeuken · zijkapel

Bouwkundige onderdelen: arcade · beuk · boog · kapiteel · koepel · kraagsteen · kruispijler · lichtbeuk · luchtboog · luchtboogstoel ·
scheiboog · steunbeer · travee · triforium · ui · zadeldak · zuil

Gewelfvormen: koepelgewelf · kruisgewelf · kruisribgewelf · netgewelf · spitstongewelf · stergewelf · straalgewelf ·
tongewelf · waaiergewelf

Onderdelen gewelf: diagonaalrib · gewelfschotel · gordelboog · lierne · muraalboog · sluitsteen · tierceron

Decoratieve
onderdelen:

archivolt · communiebank · dakruiter · frontaal · gebrandschilderd glas · glas in lood · hogel · koorhek ·
kruisbloem · lantaarn · maaswerk · pinakel · register · roosvenster · timpaan · waterspuwer · zwik

Referenties
[1] http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Category:Corbels?uselang=nl#mw-subcategories
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Maaswerk

Diverse traceringen, schematisch en uitgewerkt

Maaswerk in twee vensters van de Domkerk te
Utrecht

Maaswerk, traceerwerk of tracering is de stenen versiering in
geometrische patronen in het boogveld van gotische vensters en nissen.
Soms is ook een muurvlak van maaswerk voorzien, bijvoorbeeld de
topgevel boven een gotisch venster. Ook op luchtbogen en spitsen
komt men dit a-jour traceerwerk tegen.

Men onderscheidt in raamtraceringen:
• Cirkel of ronde pas: een rond maaswerk
• Driepas: klaverbladvormig (rond) of met drie puntig toelopende

passen
• Drieblad: motief van drie cirkels met puntige uiteinden die als

geheel omsloten is.
• Vierpas: idem als driepas, maar met vier eindvormen
• Vierblad: idem als drieblad, maar met vier eindvormen
• Veelpas: idem als vierpas maar nu met meerdere eindvormen
• Visblaas: ronde tracering aan één kant puntig toelopend
• Tweesnuit: twee visblazen in een cirkel geplaatst
• Driesnuit: drie visblazen in een cirkel geplaatst
• Viersnuit: vier visblazen in een cirkel geplaatst
• Vijfsnuit: vijf visblazen in een cirkel geplaatst
• Druppel: een visblaas zonder toten
• Hart: een visblaas met één toot
• Blaasbalg: een vierpas waarvan er twee spits zijn.
•• Hol en bol gebogen driehoek
•• Vorktracering
•• Gaffeltracering
Al deze vormen kunnen ook voorkomen in een blinde variant, hetgeen
dan blindtracering wordt genoemd.

Na ongeveer 1100 begint men het raamwerk te verdelen, aanvankelijk
met smalle lancetbogen, maar al vrij snel verschijnen in de
overgangstijd van het romaanse naar het gotische, meer traceerwerk.
Eerst geometrisch, dan kruisend, netvormig en kromlijnig. De ramen worden tegelijkertijd groter en voorzien van
decoraties (glas in lood). In het laatgotische en renaissance (Engeland: perpendiculair) bouwtijdperk wordt het
maaswerk echt fijn en lijkt het op kantwerk in steen vertaald.

Onder het maaswerk in een venster kan het maaswerk zowel worden gedragen door een deelzuiltje als door een
montant, of meerdere van deze.
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Literatuur
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Uitgevers, Den Haag. ISBN 90 12 08605 1
• Traceringen [1]

Zie de categorie Tracery [2] van Wikimedia Commons voor meer mediabestanden.

Architectonische aspecten kruiskerk

Onderdelen kruiskerk: apsis · chevet · crypte · doksaal · doopkapel · hoogkoor · kerktoren · kloostergang · kooromgang ·
koorsluiting · kruising · narthex · oksaal · priesterkoor · transept · schip · spits · straalkapel · vieringtoren ·
westwerk · zijbeuken · zijkapel

Bouwkundige onderdelen: arcade · beuk · boog · kapiteel · koepel · kraagsteen · kruispijler · lichtbeuk · luchtboog · luchtboogstoel ·
scheiboog · steunbeer · travee · triforium · ui · zadeldak · zuil

Gewelfvormen: koepelgewelf · kruisgewelf · kruisribgewelf · netgewelf · spitstongewelf · stergewelf · straalgewelf ·
tongewelf · waaiergewelf

Onderdelen gewelf: diagonaalrib · gewelfschotel · gordelboog · lierne · muraalboog · sluitsteen · tierceron
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Misericorde

Twee gelijke koorbankjes, rechts met zitting omlaag, links
omhoog zodat de misericorde zichtbaar is ("Boston Stump",

Boston, Lincolnshire, Engeland)

Een misericorde met twee poepende mensen uit Walcourt

Koorbanken in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk van Breda

Een misericorde of zitterken (Vlaams) is een
gebeeldhouwd onderdeel aan de onderzijde van houten
koorbanken, waarop monniken tijdens het lange staan
konden leunen.

Functie

De naam verwijst naar Misericordia, barmhartigheid. De
gebeden werden in de vroege middeleeuwen in
kloostergemeenschappen tijdens de dagelijkse
gebedstonden (metten, lauden, priem, terts, none, vespers
en completen) staande opgezegd, met geheven handen.
Voor oudere of mindervalide broeders bood de
misericorde hierbij enige verlichting, omdat ze er al
staande enigszins op konden leunen. Tijdens gedeelten
van de eredienst waar gestaan moest worden, werden de
koorbanken opgeklapt, waarop het zitsteuntje zichtbaar
werd.[1][2]

Voorstellingen

Deze misericordes, vooral die in de koorstoelen rond het
hoogkoor, zijn vaak met veel vaardigheid gesneden. Ze
zijn gewoonlijk uitgevoerd in eikenhout en versierd met
allerlei houtsnijwerk en illustratieve afbeeldingen,
variërend van bijbelse tot meer wereldse voorstellingen.
Regelmatig zijn deze voorstellingen met een zeker gevoel
voor humor gemaakt, zoals bijvoorbeeld in Oirschot,
waar een mannetje te midden van een bonte verzameling
voorwerpen was afgebeeld als personificatie van een
ordeloos huishouden. Helaas zijn deze koorbanken bij een
brand in 1944 verloren gegaan.

Een koorbank in de Breda is in de jaren zestig van de 20e
eeuw hersteld met de afbeelding van een motorrijder,
waarmee meteen duidelijk wordt dat dit een recente
aanvulling is.

Locaties

Misericordes zijn onder meer te vinden in:
•• Nederland:

• De Oude Kerk in Amsterdam
• De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Dordrecht
• De Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch
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Zitterkens in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
Aarschot

• De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda
• De Martinikerk in Bolsward
• De Sint-Petrus'-Bandenkerk in Hilvarenbeek

•• In België:
• De Sint-Geertruikerk in Leuven
• De Sint-Maternusbasiliek in Walcourt
• De Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aarschot

Bronnen, noten en/of referenties

[1][1] Haslinghuis, E.J. en Janse, H. (2005) Bouwkundige termen. Leiden:
Primavera Pers. ISBN 90 5997 033 0.

[2] Koorbanken, koorhekken en kansels, jhr dr J.S. Witsen Elias, Contact Amsterdam, 1946

Zie de categorie Misericords (http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Category:Misericords?uselang=nl#mw-subcategories) van Wikimedia
Commons voor meer mediabestanden.

Waterspuwer

Waterspuwer Kasteel van Amboise

Een waterspuwer of gargouille is een uitmonding van een goot,
vergaarbak of waterbekken met het doel al dan niet overtollig water af
te voeren.

Een spuwer is gewoonlijk een figuur uit steen gehouwen, die zich ter
hoogte van de dakrand van gebouwen bevindt. Deze sculptuur - vaak
een sinistere voorstelling van duivels, monsters of roofvogels - doet
dienst als regenwaterafvoer, om te voorkomen dat het regenwater langs
de gevel naar beneden stroomt. Waterspuwers worden al sinds de
oudheid toegepast, maar worden vaak vooral geassocieerd met de
gotiek.

Waterafvoer

Spuwers zijn vormen van toegepaste beeldhouwkunst: beeldhouwwerk
met een functie, in of aan een gebouw bevestigd. Zij voeren het
regenwater van het dak van een gebouw af en hebben daartoe
gewoonlijk een goot aan de bovenzijde en een afvoergat dat eindigt in
de bek of mond van de waterspuwer. Aan gotische kerken is de
spuwfunctie vaak vervallen door de latere toevoeging van (koperen)
regenpijpen. Omdat zij sterk beeldbepalend waren, werden de spuwers desondanks gewoonlijk gehandhaafd.
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Voorstelling
Er is geen vaste regel voor de voorstelling die met de waterspuwer wordt weergegeven. Dat is meteen wat
waterspuwers zo aantrekkelijk maakt: er zijn gewoonlijk geen twee spuwers gelijk en allerlei mens-, dier- en
fantasiefiguren zijn mogelijk. De spuwers zijn vaak ook met veel gevoel voor humor uitgevoerd.

Fotogalerij

Lakenhalle, Ieper Notre Dame in Dijon ontwerp voor een waterspuwer Schijnspuwers aan de
Sint-Janskathedraal, Den Bosch

Beeld dat dienst
doet als

waterspuwer bij
de bronnen van
Yeh Panes bij

Tabanan ,
Tropenmuseum

De goot in de nek van een
waterspuwer, Sacré-Cœur

Moderne
afgeleiden:
de adelaars

aan de gevel
van het

Chrysler
Building
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Zwik

Het roosvenster aan de westzijde van de
Kathedraal Notre-Dame te Straatsburg, waarbij

de vier zwikken rijkelijk zijn versierd

Een reliëf als zwikvulling boven de gotische
ramen van de Sint-Janskathedraal in

's-Hertogenbosch

Zwik is een term uit de architectuur. Hiermee worden de hoekstukken
bedoeld tussen een cirkel en de rechthoekige omlijsting hiervan. Bij
een roosvenster kan de zwik bestaan uit rijkelijk versierd steenwerk,
maar ook kunnen de zwikken gedeeltelijk bestaan uit versierd
steenwerk en gebrandschilderd glas, zoals bij de Notre-Dame van
Parijs.

Ook de hoekstukken boven een gotische spitsboog van een venster en
de wimberg die deze omlijst, alsmede die tussen een arcade met zijn
rechthoekige omlijsting worden een zwik genoemd.

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Roosvenster
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kathedraal_Notre-Dame_te_Straatsburg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3AStrasburg_muenster_rosette_westfassade.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=%27s-Hertogenbosch
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand%3ASintjanwimberg.jpg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Notre-Dame_van_Parijs
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Notre-Dame_van_Parijs
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spitsboog
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arcade_%28architectuur%29


Paginabronnen en auteurs 196

Paginabronnen en auteurs
Beeldhouwkunst  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37754227  Auteurs: A3, Ad Van Den Ende, Advance, Algont, Andre Engels, Anigroove, AnneKerkhove, Aphaia, Arafi,
Arend041, Averaver, Beachcomber, BeerenW, Bemoeial, Bob.v.R, Capaccio, Cicero, Dbrand, De Klauw, Dimiste, Dolfy, Door de wol geverfd, Doorwerth, Dryke, Edwinb, Ellywa, Eriksatie,
ErikvanB, Eve, Evil berry, Flyingbird, G.Lanting, GerardusS, Goudsbloem, Groucho NL, Guido Zuidinga, HandigeHarry, Hanhil, Hjvannes, IMFJ, JWZG, Japiot, Jarii94, Jeroenweijzig, Jop123,
Julien Pylyser, Julien pylyser, Jvhertum, Kh7, Koosg, LOG, Loek037, Look Sharp!, Lvg, Magere Hein, Maiella, Malletje, Maniago, Marc Van Ryssen, Mexicano, Miaow Miaow, Michiel1972,
Migdejong, Napoleon Vier, Narayan, Ninane, O E P, Onderwijsgek, Oscar, Paul Willocx, Pelikana, Pepefish1, Pepijntje, Pieter, Pieter1, Quichot, Rcoo, RenéV, Rinusdevries, Roelof.klein,
Romaine, Ronn, Roy Greve, SanderK, Satrughna, Serassot, Sixtus, Snoop, Sula, TBloemink, Tbc, Tuvic, Venullian, Vincent Steenberg, Vis met 1 oog, Wasily, Wijker, Wiki13, Woudloper,
Woudpiek, Wutsje, Ype, Yvesn, Zanaq, Zeef, conversion script, 101 anonieme bewerkingen

Gotiek  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37856460  Auteurs: Adnergje, Advance, Aiko, Amarant, Andre Engels, Annetteg, Arend041, AxterJG, Bancki, BesselDekker, Brimz,
Campanile, Carolus, Chromerz, Cicero, Ckiki lwai, Cuoregr, DNEA1979, Daka, Dbruinsma, Den Hieperboree, Door de wol geverfd, DouwevdG, Edwinb, ElKonquistador, Ellywa, Floris V,
Fnorp, Fransvannes, Fruggo, G.Lanting, GijsvdL, Goodness Shamrock, Gouwenaar, Grmbl76, Guusb, HandigeHarry, Hans M., Hansmuller, Harm, Heiko, Henricus, Hooiwind, Jaapvdv,
JackSparrow Ninja, Jan Arkesteijn, Japiot, JePeAWB, Jeroen, JoJan, Johan N, JurgenNL, Kagaherk, Kleon3, Kleuske, Knuga, Koos Jol, Le Fou, LennartBolks, LeonardoRob0t, Leopard, Lexw,
LimoWreck, Luminarius, Lvg, Lymantria, Magere Hein, Maiella, Mathonius, Mexicano, Michael 1988, Michiel1972, MoiraMoira, MrBlueSky, Ms2ger, Myrabella, Ninane, Odilia,
Onderwijsgek, Oscar, Otto ter Haar, Patu nl, Pebbe, Pelikana, Pepijntje, PeterMeuris, Pimbrils, Pjetter, Puckly, Rex, Robb, RoboRex, Roepers, Romaine, RonaldB, SanderK, Satrughna, Siebrand,
Sixtus, Sonty567, Speedylunar, Supercarwaar, Tibor, Tomgreep, Tubantia, Uileand, WO2, Wasily, Wikimo, Wtje, Xyboi, YoshiDaSilva, Шиманський Василь, 101 anonieme bewerkingen

Restauratie (kunst)  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37779628  Auteurs: AGL, Advance, Aleichem, Algont, Alinters, Bc, Bertvanbommel, Boeijink, Carolus, Crummel, Delay,
Dolledre, Door de wol geverfd, Erik1980, FakirNL, GeeKaa, Ivory, JanB46, Janeolthaus, Jeroen, Joost 99, Jvlia, Kameraad Pjotr, Kleuske, Kwiki, Lost, Lymantria, Macfip, Magere Hein, Maggy,
MartinD, Mexicano, Mglangeveld, Mymelo, Nick0240, O E P, P.H. Louw, Pverhaeghe, Ressing, Rikipedia, Satrughna, Schekinov Alexey Victorovich, Seb, Sonty567, Teunie, Van Drie,
meubelrestauratie, Verrekijker, Xyboi, Zetep1, 25 anonieme bewerkingen

Parement  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36059653  Auteurs: B222, Capaccio, Satrughna, 1 anonieme bewerkingen

Steenhouwersmerk  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36104108  Auteurs: Riki, Satrughna, Wutsje, 1 anonieme bewerkingen

Beeldhouwer  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37159437  Auteurs: Amarant, Andre Engels, Bemoeial, Davin, Dryke, Encyacht, Freek Verkerk, G.Lanting, Guido Zuidinga,
Guimis, Gumruch, JanHoet, LimoWreck, Mahjongg, Malletje, Marc Van Ryssen, Mdd, Michiel1972, Milliped, MoiraMoira, O E P, Onderwijsgek, Oscar, Pelikana, Pepijntje, RenéV, Richardw,
Satrughna, Serassot, Vels, Wiki13, Wikix, Wilfried jacops, Wutsje, 11 anonieme bewerkingen

Steenbeeldhouwer  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37553980  Auteurs: AGL, Beachcomber, CommonsDelinker, Erik Wannee, GerardusS, JRB, Rododendron, Satrughna,
Satrughna02, Sonty567

Restauratiebeeldhouwer  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36007914  Auteurs: Den Hieperboree, Iamthestig, Mdd, Notum-sit, Rikipedia, Satrughna, Satrughna02

Steenhouwer  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37624569  Auteurs: Arend041, Beachcomber, Capaccio, Chipmunk5178, CommonsDelinker, Edoderoo, Erik Wannee, ErikvanB,
GerardusS, Goudsbloem, Grmbl76, Guusb, JurriaanH, Kwiki, Machaerus, Marcovdw, Mexicano, MichielDMN, MoiraMoira, MrBlueSky, Myrabella, Rob Hooft, Romaine, Sanya3, Satrughna,
Satrughna02, Serassot, Sonuwe, W.Bosman, ZooFari, 8 anonieme bewerkingen

Sculptuur  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=33821740  Auteurs: Advance, Anton de houtsnijder, Belinda1982, GerardusS, Japiot, NuGeregistreerd, Rex, Satrughna, Thijs!, 2
anonieme bewerkingen

Punteerapparaat  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35999443  Auteurs: Advance, ArnaudH, Den Hieperboree, Edoderoo, Mathonius, Maurits, Richardw, Satrughna, Satrughna02

Replica  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35493140  Auteurs: Emmelie, Floris V, Fransvannes, Hardscarf, Husky, JZ85, Johan Lont, Kliek, Luminarius, Michiel1972, Mormegil,
Mosellanus, N. Steensma, Piero, Replicaguitar, Satrughna, Serassot, Sonett72, Victor LP, Vis met 1 oog, Wilinckx, Willemo, 8 anonieme bewerkingen

Taille directe  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37296826  Auteurs: Satrughna, 1 anonieme bewerkingen

Scharreren  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=33795635  Auteurs: BesselDekker, Flurps, Hiktol, Maurits, Nederduivel, Satrughna, Satrughna02, Sustructu, 1 anonieme
bewerkingen

Frijnen  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=31080805  Auteurs: Capaccio, Den Hieperboree, Mathonius, Maurits, Satrughna, Satrughna02, 1 anonieme bewerkingen

Kloven (steen)  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37620587  Auteurs: Capaccio, FakirNL, GerardusS, Goudsbloem, Prompter, Ronaldvd, Satrughna, Satrughna02, Sensimo, Vis
met 1 oog

Lijst van steenhouwgereedschap  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=34103667  Auteurs: Advance, CommonsDelinker, Raast, Satrughna, Satrughna02, 1 anonieme bewerkingen

Steenbeitel  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36020491  Auteurs: Capaccio, CommonsDelinker, Den Hieperboree, GerardusS, Just a member, Kusurija, Muhtac, Sanya3,
Satrughna, Sjorsxeny, Stunteltje, Zanaq, ZooFari

Klopper (houten hamer)  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35998097  Auteurs: Sanya3, Satrughna, Sonty567, 1 anonieme bewerkingen

Letterhamer  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=34154251  Auteurs: Capaccio, Forrestjunky, MrBlueSky, Rudolphous, Satrughna, Satrughna02, VanBuren

Steenzaag  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36007156  Auteurs: Arend041, CommonsDelinker, Maniago, Ronaldvd, Satrughna

Bouchard  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36024294  Auteurs: Capaccio, CommonsDelinker, Kwiki, Muijz, RSimons, Rudolphous, Satrughna, Satrughna02

Ceseel  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35983069  Auteurs: Arend041, BesselDekker, Fransvannes, Lymantria, Maupie, Maurits, Muijz, Notum-sit, Satrughna, Satrughna02,
Sustructu, Wammes Waggel

Grendel (steenhouwen)  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36006243  Auteurs: Capaccio, Den Hieperboree, Satrughna

Vlecht (steenhouwen)  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36994325  Auteurs: Ipintza, Martink, Rudolphous, Satrughna, 1 anonieme bewerkingen

Wolf (hijswerktuig)  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36006966  Auteurs: 3wisemen, Capaccio, Heureka, Satrughna, Satrughna02

Zwaaispits  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36078806  Auteurs: Advance, BKannen, Satrughna

Passer (gereedschap)  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37868510  Auteurs: Aleichem, Antick, Arend041, BenTheWikiMan, Bob.v.R, Capaccio, Carolus, Caseman,
CommonsDelinker, Den Hieperboree, Friedricheins, Gpvos, KittenKlub, Kwiki, Lieven Smits, Martink, Michiel1972, Pantalone, Philip Bosma, Quistnix, Robert, Ronn, Satrughna, Sibelle,
Stijnsation, Stunteltje, Svdmolen, Woudloper, Xyboi, 13 anonieme bewerkingen

Schrijfhaak  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37015901  Auteurs: Advance, Arend041, Brinky, Friedricheins, Halandinh, Martink, Michiel1972, Rasbak, Richardkiwi, Rm,
Satrughna, Serassot, Sjorsxeny, Sonty567, Sumurai8, 10 anonieme bewerkingen

Combinatieschrijfhaak  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36004791  Auteurs: JeroenJeh, Rasbak, Richardkiwi, Satrughna, Satrughna02, Tjako, 4 anonieme bewerkingen

Zweihaak  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35465608  Auteurs: Algont, Arend041, ArieProduction, BenTels, Brinky, Ellywa, Kristof vt, Quistnix, Rasbak, Rm, Satrughna,
Serassot, Sjorsxeny, Sonty567, 1 anonieme bewerkingen
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Wig (gereedschap)  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35637224  Auteurs: Arend041, Bajoro, Capaccio, Jaap(C+1), Japiot, Martink, Morgengave, Niels, Rasbak, Satrughna, TOM,
Wester2005, 4 anonieme bewerkingen

Natuursteen  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37446454  Auteurs: 2001:980:152A:1:694E:D3AD:461E:DCA6, 2001:980:152A:1:BDD8:8A6A:A968:E7D0, Acone, Arend041,
Bontenbal, Chaemera, Evanherk, Febenat, Fred Lambert, Glatisant, Goodness Shamrock, Hongrun, JePe, Mahjongg, Michiel1972, MrLucassen, Niels, Ninane, Pelikana, Satrughna, Satrughna02,
Serassot, Torero, Vertrokken, Yosephus, 18 anonieme bewerkingen

Groeve  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35665409  Auteurs: Alankomaat, AleichemAWB, Ciell, Cumulus, Dolfy, Dryke, Hans Erren, Hardscarf, JePeAWB, JoJan, Kleuske,
Mexicano, MoiraMoira, Muijz, Niels, RonnieV, Satrughna, Torero, Vis met 1 oog, 8 anonieme bewerkingen

Groefleger  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=33123936  Auteurs: MrBlueSky, Satrughna

Albast  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35601553  Auteurs: Algont, Gpvos, Hardscarf, Maiella, Maupie, Muijz, O E P, Pjetter, Satrughna, Torero, Tukka, 5 anonieme
bewerkingen

Basalt (gesteente)  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35497017  Auteurs: Andre Engels, Bontenbal, Bromr, Capaccio, Dartelaar, Dolfy, Dz, DéRahier, Ellywa, FakirNL, Floris V,
Halandinh, Handige Harrie, Herkligt, Joopwiki, Lycaon, Nico Mes, P.zoontjes, Pfa alkemade, Ravingwolf, Rbakels, Romaine, Satrughna, Torero, Weetjesman, Wormke-Grutman, Woudloper, 4
anonieme bewerkingen

Basaltlava  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=31024474  Auteurs: Halandinh, Handige Harrie, MrBlueSky, Quistnix, Satrughna

Balegemse steen  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37286553  Auteurs: Gertjan R., Jordine, Kleuske, MrBlueSky, Narayan, Paul Hermans, Richardkiwi, Robb, Satrughna,
Wikiklaas, Woudloper, 12 anonieme bewerkingen

Blauwe hardsteen  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35616149  Auteurs: 3wisemen, Algont, Cicero, Dolfy, Dolledre, DrBorka, Flamenc, Fransvannes, Goudsbloem, Hans Erren,
Hardscarf, JanB46, Japiot, Lint, MADe, Michiel1972, MrBlueSky, MrLucassen, Satrughna, Tbc, Tom Meijer, Wikiklaas, Woudloper, 5 anonieme bewerkingen

Graniet  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35483150  Auteurs: .marc., Algont, BMCM2007, Bontenbal, Bromr, Capaccio, ErikvanB, Falcongj, Febenat, Glatisant, Heureka, Japiot,
Jarune, Johan N, Joris Gillis, Jvhertum, Med, MrBlueSky, Muijz, O E P, Pjetter, Ron Werner, Ronald11, Torero, Wikiklaas, Woudloper, 29 anonieme bewerkingen

Kalksteen  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35654328  Auteurs: Apdency, Bontenbal, Capaccio, Ellywa, Elreteipos, Hajo, Japiot, Jeroen, Johan Lont, Klemen Kocjancic,
Kleuske, Lexw, MrBlueSky, N. Steensma, Ninane, Pietersberg, Richardw, Rob Hooft, Roepers, Satrughna, Snowflake, Tbc, TeunSpaans, Woudloper, Wutsje, 19 anonieme bewerkingen

Limburgse mergel  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=32661615  Auteurs: ErikvanB, FakirNL, Fred Lambert, Hans Erren, Kadeike, Magere Hein, Mdd, Pesch-konopka, Romaine,
Saschaporsche, Satrughna, Woudloper, 7 anonieme bewerkingen

Kunrader kalk  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36512862  Auteurs: Alankomaat, Goudsbloem, Hardscarf, Heureka, Jasper K, JurriaanH, Kleon3, Mexicano, MrBlueSky,
Roelzzz, Satrughna, Taketa, Tibor, Wiki13, Woudloper, 11 anonieme bewerkingen

Marmer  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35455080  Auteurs: Andre Engels, Arend041, Balko Kabo, Basvb, Bontenbal, Caseman, Casper, Effeietsanders, Ellywa, Gattopardo,
Johan Lont, Josh, Lignomontanus, MrBlueSky, R. Veenman, Rasbak, Satrughna, Serassot, Vdegroot, Venullian, Wilinckx, 16 anonieme bewerkingen

Naamse steen  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=31897900  Auteurs: Advance, Gertjan R., Goudsbloem, MrBlueSky, Pieter, Romaine, SAMnl, Satrughna, Vis met 1 oog

Peperino  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35979848  Auteurs: Ellywa, Halandinh, JelleVDBroeck, Kleuske, MrBlueSky, Satrughna, Satrughna02, 3 anonieme bewerkingen

Portlandsteen  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36008857  Auteurs: AGL, Den Hieperboree, Edoderoo, GerardusS, Halandinh, Hardscarf, Minataurus, MrBlueSky, Satrughna,
Satrughna02, 4 anonieme bewerkingen

Solnhofener kalksteen  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36963645  Auteurs: Capaccio, Edoderoo, Mathias.versichele, Woudloper

Trachiet  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35714763  Auteurs: Danielm, Dolfy, Goudsbloem, Horst, Japiot, Satrughna, Torero

Travertijn  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37522181  Auteurs: AGL, Arend041, BBleeker, BoH, Edwinb, Galwaygirl, Geraldo62, JanB46, Maniago, MartinD, MrBlueSky,
Pompidom, Romaine, Satrughna, Sjoerddebruin, Stevie1989, Tbc, Tom Meijer, Woudloper, Yoast1970, 8 anonieme bewerkingen

Tufsteen  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36122200  Auteurs: Bromr, DaanG, Dinx, DirkVE, Hardscarf, Jvhertum, Kriegerkalle, Niels, Peterson, Satrughna, Torero,
Vincenthendriks, Wilson44691, Woodcutterty, Woudloper, 10 anonieme bewerkingen

Ettringer tufsteen  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=31909647  Auteurs: MrBlueSky, Satrughna

Zandsteen  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35475912  Auteurs: Aad van Meerkerk, Arend041, Axuxius, Bertvanbommel, Bontenbal, DaanG, Donarreiskoffer, Febenat,
Gerkowarner, Glatisant, Gpvos, Joukelangen, Madyno, Mexicano, Michiel1972, Nijdam, Onderwijsgek, Paul Hermans, Pelikana, Pepijntje, Pieterhobma, Registreernu, Satrughna, T Houdijk,
Tfa1964, Torero, Ype, 12 anonieme bewerkingen

Bentheimer zandsteen  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35772046  Auteurs: Capaccio, Erwin, Floris V, Halandinh, Hans Erren, Ilonamay, Kcv, Onderwijsgek, Paul B, Pelikana,
Quistnix, Rasbak, Satrughna, SomeoneNL, Tubanter, Tubantia, Victor LP, Wikix, Woudloper, 4 anonieme bewerkingen

Verwering  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37838929  Auteurs: Advance, Aiko, B kimmel, Bontenbal, Capaccio, De Wikischim, Eg-T2g, ErikvanB, Goudsbloem, Groucho NL,
Handige Harrie, JMR, JanB46, Johan N, Joost-de-draaier, Kwiki, Magere Hein, Mexicano, Michiel1972, Milieuman, PAvdK, Phidias, Torero, Tukka, Webkid, Woudloper, 28 anonieme
bewerkingen

Vorstverwering  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35796443  Auteurs: Arjelte, Johan N, Satrughna, Spraakmakker, Woudloper

Chemische verwering  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=31819737  Auteurs: Capaccio, Dryke, Joost-de-draaier, Mexicano, Oskkar, Romaine, Satrughna, Woudloper, 2 anonieme
bewerkingen

Fysische verwering  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37838914  Auteurs: Arnelesaffer, CommonsDelinker, Edoderoo, PAvdK, Romaine, Satrughna, Skuipers, Smokkelherberg,
Woudloper, 2 anonieme bewerkingen

Zure regen  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37828870  Auteurs: -Lars-, Acidsandbasesperson, Advance, Aiko, Anoukje26, Atoom, Baukie789, Bean 19, Bemoeial, BertS,
Bontenbal, Brimz, Capaccio, China Crisis, ChrisN, Daka, Dolfy, Dolledre, Door de wol geverfd, Dsjh, Erik1980, ErikvanB, Erwin, Eve, Falcongj, Flurps, Flyingbird, Freaky Fries, GerardM,
Gerben1974, Gmmha, Grmbl76, Groucho NL, Groznyy, Hans Kamp, Ischa1, J.Knasterhuis, JanB46, Jc kortekaas apotheker, Jelzo, Jeroen, Jipi, Johan N, Joost, Joost-de-draaier, JurgenNL,
Kamu, Karel Anthonissen, Kattenkruid, Ken123, Kimmie, Kippenvlees1, Kleuske, Koeleco, Kwibus, Look Sharp!, Lymantria, MADe, Machaerus, Maniago, MarkKH, Mathonius, Mexicano,
Michiel1972, MoiraMoira, Niels, Nimby, Ninane, Obarskyr, Peter b, PieterJanR, RJB, Rex, Riki, Roland Goossens, Rudolphous, SanderK, Satrughna, Satrughna02, Silver Spoon, Sindala,
Sonett72, Stormbeest, Streppel, TBloemink, Taketa, Tbc, Tdevries, Thomas-, Timk70, Tubantia, Tuvic, Vertrokken, Vvulto, Walter, Wiki13, WinContro, Wutsje, YoshiDaSilva, 它 是 我, 212
anonieme bewerkingen

Plastiek (beeldhouwkunst)  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35815887  Auteurs: Advance, Pelikana, R.schwab, Satrughna, YoshiDaSilva, 2 anonieme bewerkingen

Boetseren  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35519157  Auteurs: Advance, Algont, BassJobsen, Den Hieperboree, Edoderoo, Encyacht, Jansen789, Kleuske, Mexicano,
Michiel1972, MrBlueSky, O E P, RJB, Rob Hooft, Robb, Satrughna, Satrughna02, VanBeem, 7 anonieme bewerkingen

Klei  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37843453  Auteurs: Aesopos, Algont, BakkertjeWouter, Bontenbal, Capaccio, Caseman, Daka, Dezwitser, Dolledre, Ellywa, Erik1980,
Erwin, Evanherk, Gpvos, Handige Harrie, Hansludenhoff, Jack Ver, JurriaanH, Jvhertum, Ken123, Kleuske, Koektrommel, Kthoelen, MartinD, Mexicano, Mezelf14, Michiel1972,
MigGroningen, Mion, MrBlueSky, Oscar, Peter b, PhilipV, Pieter1, Rasbak, Riki, Rikvado, Roepers, RonaldW, SanderK, Satrughna, Serassot, Siebrand, Sieger, Snoop, Sonty567, Sswelm,
Tdevries, Thadav3, Thijs!, Tom Meijer, Torero, Vis met 1 oog, Wilinckx, Woudloper, 51 anonieme bewerkingen
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Gips  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37485456  Auteurs: 3wisemen, Arent, Bdijkstra, Bontenbal, Capaccio, ChristiaanPR, Dolfy, Elhaso, ErikvanB, Fuss, Handige Harrie,
JEMebius, Jverstri, Jvhertum, KKoolstra, Koosg, Labby, Look Sharp!, M Hendriks, MADe, Magere Hein, Maiella, Maniago, Maria Magdalena, MaxBaldemar, Morgenster, Mrgreen71, Oscar,
Pjetter, Pompidom, Pyrobass, Richardkiwi, RoboRex, RonaldB, Satrughna, Serassot, Torero, Tuvic, Vertrokken, Voortman, Walter-nl, Wickey, Willemo, Zweistein, 37 anonieme bewerkingen

Brons  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37770407  Auteurs: AGL, Algont, Caseman, Coldbolt, Door de wol geverfd, Encyacht, ErikvanB, FakirNL, FoaT, Grashoofd, Handige
Harrie, Hans van den Sigtenhorst, JanB46, Kippenvlees1, Kristof vt, Maurits, Mrgreen71, Nijdam, Paul B, Pompidom, Pyrobass, Quistnix, Randallvg, Rob Hooft, Romaine, Satrughna, Serassot,
Sherlock Holmes, Soczyczi, Sonett72, Svdmolen, Thijs!, W.D. Sparling, Wasily, Wiki13, 21 anonieme bewerkingen

Bronsgieten (kunst)  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=34147973  Auteurs: Belinda1982, Bemoeial, Casper Bosveld, Chipmunk5178, Dolledre, Door de wol geverfd, DéRahier,
ErikvanB, Guido Zuidinga, JoJan, Kwiki, LHOON, Mdd, Michiel1972, Mrgreen71, Pelikana, SanderK, Satrughna, Satrughna02, T Houdijk, Venullian, Vis met 1 oog, WHM de Rijk, Wasily, 17
anonieme bewerkingen

Brusselse aarde  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=31284869  Auteurs: Bescha, Brimz, Frankdegram, Machaerus, Michiel1972, Satrughna, Satrughna02, Tom Meijer, 2 anonieme
bewerkingen

Verloren was  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36002862  Auteurs: AlfonsVH, Carillonnl, DavidD, Engelsman, ErikvanB, LHOON, Laurensvanlieshout, Plasticelvis, Romaine,
Satrughna, 2 anonieme bewerkingen

Patina  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35496048  Auteurs: Danielm, Edoderoo, Eg-T2g, Ellywa, Goudsbloem, Guido Zuidinga, Joep Zander, Maniago, Mbch331, Mrgreen71,
Norman V., Pjetter, Riki, Satrughna, Thijs!, Venturi, Wasily, Wouter Langendijk, Zanaq, 2 anonieme bewerkingen

Terracotta  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35489810  Auteurs: -Lars-, Barcex, Brbbl, Ellywa, ErikvanB, Evanherk, Eve, Hardscarf, Johan Lont, Jop123, Känsterle, Maniago,
Mokikie, Satrughna, Taks, Thijs!, 6 anonieme bewerkingen

Sint-Janskathedraal ('s-Hertogenbosch)  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35528362  Auteurs: AGL, Adelbrecht, Advance, Campanile, Chielbuseyne, Cicero, DavidD, Davin,
DeVrolijkeSchrijver, Dryke, Edwinb, Elpefo, Emiel, Floris V, Fnorp, Fransvannes, G.Lanting, GeoNL, GerardKuys, Gijsevers, GiovaneScuola2006, Goodness Shamrock, Halandinh, Hullie,
Japiot, Joris, JosN, Kameraad Pjotr, Karrow, Kleon3, Kwiki, LeeGer, LimoWreck, Lolsimon, Luc., Lymantria, Maiella, Mexicano, Michiel1972, MichielDMN, Mosellanus, Muijz, Multichill,
Ninane, Openbeelden, Oscar, Ouddorp, PaulSeveral, Pepijntje, Peter b, RKoman, RagingR2, Richardkiwi, Rob1976, Robert Prummel, Romaine, RonaldB, Ronn, Satrughna, Satrughna02,
Serassot, Sidebart, Siebrand, Sieger, Skuipers, T Houdijk, ThJanS, ThomasFranciscus, Tomjoep, Vincent Steenberg, Woudpiek, WouterH, Yopohari, Zanaq, 40 anonieme bewerkingen

Luchtboogbeelden Sint-Jan  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=31796441  Auteurs: Advance, Broederhugo, Dolledre, Dryke, Forrestjunky, GijsvdL, Halandinh, Jeroen, Maniago,
Michiel1972, RKoman, RubenKoman, Rudolphous, Satrughna, Savh, Sietske, T Houdijk, Tekstman, Waterkant, 6 anonieme bewerkingen

Museum De Bouwloods  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=31484120  Auteurs: ArjanH, Dryke, Edwinb, Fnorp, Halandinh, MultichillAWB, Polleket, Satrughna, Simeon,
Verrekijker, Woudpiek

Console (bouwkunde)  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35639250  Auteurs: Arend041, Japiot, Satrughna, TVD, 1 anonieme bewerkingen

Reliëf (beeldhouwkunst)  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35808258  Auteurs: ChrisN, G.Lanting, GerardusS, Jotun, Mdd, Meursault2004, Onderwijsgek, Pelikana, Quichot,
Ronn, Satrughna, Satrughna02, Wikix, 4 anonieme bewerkingen

Gevelsteen  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35466506  Auteurs: Aleichem, Arend041, BassJobsen, Brbbl, David Loomans, Ellywa, Evil berry, Familieman, Folkward Jansma,
Gouwenaar, Guido Zuidinga, J.W.Boudewijn, Jvhertum, Kabouter Krabbel, Karrow, Kees39, Kennyannydenny, Kerngevelstenen, Michiel1972, Muijz, N. Steensma, Onderwijsgek, Pantalone,
Pivos, Pompidom, Rob Hooft, Satrughna, Satrughna02, Serassot, Tasja, Tuvic, Xyboi, 13 anonieme bewerkingen

Frontaal (architectuur)  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35704838  Auteurs: Amtin, B222, DéRahier, Jvhertum, Romaine, Satrughna, Sieger, 3 anonieme bewerkingen

Pinakel  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35704847  Auteurs: Arend041, Chaemera, CommonsDelinker, Fransvannes, G.Lanting, Kwiki, Sieger, Wasily, 1 anonieme
bewerkingen

Hogel  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35707523  Auteurs: Alankomaat, Kwiki, Pepijntje, Romaine, Satrughna, Sieger, Wasily, 4 anonieme bewerkingen

Kruisbloem (gotiek)  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=34337781  Auteurs: Ellywa, Hardscarf, Jurre, Kornee, Michiel1972, Romaine, Sieger

Ornament  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=30566213  Auteurs: Arend041, Barbara-Louise, Cicero, Corneeltje, Encyacht, FakirNL, Goudsbloem, Johan N, Maiella, Mdd,
Mexicano, Patrickdamiaens, Rasbak, Satrughna, Simon-sake, Sonty567, Vis met 1 oog, 3 anonieme bewerkingen

Acanthus (bouwkunde)  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35461154  Auteurs: Arend041, BenTels, Bjankuloski06nl, Buzz-tardis, Dandoria, DéRahier, Ellywa, Encyacht, EvaK,
Hans B., Hardscarf, Joris, Josh, Kornee, Michiel1972, PAvdK, Pieter2, Rasbak, Romaine, Satrughna, Satrughna02, Sieger, Suringar, Tbc, TeunSpaans, Webkid, 1 anonieme bewerkingen

Koorgestoelte  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35811784  Auteurs: Diamant, Fransvannes, Halandinh, Mexicano, Minerv, Pe-Jo, Pepijntje, Satrughna, 1 anonieme bewerkingen

Kraagsteen  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35460925  Auteurs: Evil berry, Foxie001, Kornee, Michiel1972, Narayan, Rcoo, Rex, Satrughna, Sieger, 2 anonieme bewerkingen

Maaswerk  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35736210  Auteurs: Arend041, Fnorp, Goodness Shamrock, Hardscarf, Pepijntje, Pieter2, Romaine, Satrughna

Misericorde  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37760381  Auteurs: Edoderoo, Foxie001, Groucho NL, Hugo Dillen, Jarune, Justincheng12345, Pompidom, Santa Neto, Satrughna,
Vis met 1 oog, 1 anonieme bewerkingen

Waterspuwer  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35650324  Auteurs: AGL, Arend041, BlueMario1016, CommonsDelinker, Encyacht, Fnorp, GerardusS, Gold'r, Hippolyte,
Nieuw, Ronn, Satrughna, Sieger, 3 anonieme bewerkingen

Zwik  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35707713  Auteurs: Halandinh, JoanneB, Kameraad Pjotr, Qwertyus, Satrughna, Sieger, Verjaardagstaart, 2 anonieme bewerkingen
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Afbeeldingsbronnen, licenties en bijdragers
Bestand:Wenuszmf.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Wenuszmf.jpg  Licentie: Public Domain  Auteurs: Photo by mzopw
Bestand:Gothic altar veit stoss.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Gothic_altar_veit_stoss.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0  Auteurs:
User:Henryart
bestand:AbdijVillers2.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:AbdijVillers2.jpg  Licentie: GNU Free Documentation License  Auteurs: G. Debognies. Original uploader
was Napoleon Vier at nl.wikipedia
Bestand:Gotiek_1.JPG  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Gotiek_1.JPG  Licentie: Creative Commons Zero  Auteurs: Wasily
Bestand:Malbork (js)3.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Malbork_(js)3.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution 3.0  Auteurs: Jerzy Strzelecki
Bestand:StDenis Chorumgang.JPG  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:StDenis_Chorumgang.JPG  Licentie: GNU Free Documentation License  Auteurs: User:Beckstet
Bestand:Notre-Dame de Paris (1).jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Notre-Dame_de_Paris_(1).jpg  Licentie: GNU Free Documentation License  Auteurs: Remi
Jouan
Bestand:Prag karlsbrücke brückenturm altstadtseite.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Prag_karlsbrücke_brückenturm_altstadtseite.jpg  Licentie: GNU Free
Documentation License  Auteurs: Hpschaefer, Ludek, Paddy, Ronaldino, ŠJů
Bestand:Gouda stadhuis februari 2003.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Gouda_stadhuis_februari_2003.jpg  Licentie: GNU Free Documentation License  Auteurs:
nl:Gebruiker:Ellywa
Bestand:Sint-Jans-Hertogenbosch.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Sint-Jans-Hertogenbosch.jpg  Licentie: GNU Free Documentation License  Auteurs: Karrow at
nl.wikipedia
Bestand:Commons-logo.svg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Commons-logo.svg  Licentie: logo  Auteurs: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by
3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab.
Bestand:Van_eyck_portret_restauratie.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Van_eyck_portret_restauratie.jpg  Licentie: onbekend  Auteurs: Original uploader was
Carolus at nl.wikipedia
Bestand:Doek_calv-restauratie.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Doek_calv-restauratie.jpg  Licentie: onbekend  Auteurs: Original uploader was Carolus at
nl.wikipedia
Bestand:Noordportaal antwerpen.JPG  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Noordportaal_antwerpen.JPG  Licentie: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0
Unported  Auteurs: own picture taken,Carolus 15:10, 6 January 2007 (UTC)
Bestand:Michelangelo Buonarroti 018.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Michelangelo_Buonarroti_018.jpg  Licentie: Public Domain  Auteurs: AndreasPraefcke,
EDUCA33E, G.dallorto, Kameraad Pjotr, Klare Kante, Mattes, Sailko, Trockennasenaffe, 5 anonieme bewerkingen
Bestand:The Creation of the Sun and the Moon, Michelangelo (1508-1512).jpg  Bron:
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:The_Creation_of_the_Sun_and_the_Moon,_Michelangelo_(1508-1512).jpg  Licentie: Public Domain  Auteurs: Kameraad Pjotr, Mattes, Sailko
Bestand:Creation of Adam.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Creation_of_Adam.jpg  Licentie: Public Domain  Auteurs: ANGELUS, Andreagrossmann, Barosaul,
Bukk, Butko, G.dallorto, Herbythyme, Jastrow, Klare Kante, Mattes, MichaelFrey, Nixdorf, OsamaK, Polarlys, QuartierLatin1968, Sailko, Tomisti, 2 anonieme bewerkingen
Bestand:Adam na restauratie.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Adam_na_restauratie.jpg  Licentie: Public Domain  Auteurs: Amadalvarez, GijsvdL, Mattes, Sailko,
Wst, 1 anonieme bewerkingen
Bestand:Pierre de Saint-Maximin - église Notre-Dame de Pontoise.jpg  Bron:
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Pierre_de_Saint-Maximin_-_église_Notre-Dame_de_Pontoise.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0  Auteurs:
Coyau, 1 anonieme bewerkingen
Bestand:Limestone alveolization - Viviers.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Limestone_alveolization_-_Viviers.jpg  Licentie: Creative Commons
Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0  Auteurs: Coyau
Bestand:Sandstone alveolization - Strasbourg.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Sandstone_alveolization_-_Strasbourg.jpg  Licentie: Creative Commons
Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0  Auteurs: A.Savin, Coyau, Kri, Lysippos
Bestand:Château de Chambord - parement intérieur.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Château_de_Chambord_-_parement_intérieur.jpg  Licentie: Creative
Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0  Auteurs: Coyau, Pomeranian
Bestand:Pierre de taille calcaire face brut de sciage de carrière.JPG  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Pierre_de_taille_calcaire_face_brut_de_sciage_de_carrière.JPG
 Licentie: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported  Auteurs: So Leblanc
Bestand:Stonecutter marks Freiburg Minster 48.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Stonecutter_marks_Freiburg_Minster_48.jpg  Licentie: Creative Commons
Attribution 3.0  Auteurs: Dr. med. Mabuse
Bestand:Stone Mason marks as seen in the Chapter House of Fountains Abbey.jpg  Bron:
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Stone_Mason_marks_as_seen_in_the_Chapter_House_of_Fountains_Abbey.jpg  Licentie: Public Domain  Auteurs: Original uploader was
Adamjennison111 at en.wikipedia
Bestand:Moscow Park of the Arts sculptor at work.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Moscow_Park_of_the_Arts_sculptor_at_work.jpg  Licentie:
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported  Auteurs: User:Stan Shebs
Bestand:StevenWhyte.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:StevenWhyte.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0  Auteurs: Steven Whyte
Bestand:Cragg tony skulptur ferryman 1997 bronzeguss wien bank für arbeit u wirtschaft.jpg  Bron:
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Cragg_tony_skulptur_ferryman_1997_bronzeguss_wien_bank_für_arbeit_u_wirtschaft.jpg  Licentie: GNU Free Documentation License
 Auteurs: AndreasPraefcke, Gerardus, Gryffindor, Hpschaefer, Ies, Tsui, Warburg, Werckmeister, 1 anonieme bewerkingen
Bestand:Henry Moore the Archer.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Henry_Moore_the_Archer.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0
Unported  Auteurs: boberger
Bestand:Lehmbruck - die Gestürzte.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Lehmbruck_-_die_Gestürzte.jpg  Licentie: GNU Free Documentation License  Auteurs: photo
by bodok2006
Bestand:Auguste Rodin-Burghers of Calais London (photo).jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Auguste_Rodin-Burghers_of_Calais_London_(photo).jpg  Licentie:
GNU Free Documentation License  Auteurs: AndreasPraefcke, Bibi Saint-Pol, Escarlati, G.dallorto, Gerardus, Jan Arkesteijn, Jonathan Cardy, Maarten van Vliet, Man vyi, Olivier2,
Oneblackline, Tarquin Binary, Xenophon, Yarl, 1 anonieme bewerkingen
Bestand:Gilles perez.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Gilles_perez.jpg  Licentie: Public Domain  Auteurs: Bruno Baron
Bestand:HenryMoore WestWind.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:HenryMoore_WestWind.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
 Auteurs: DavidCane, Gerardus, Hailey C. Shannon, Ham, Mahlum, Man vyi, Moonriddengirl, Railwayfan2005, Solipsist, 1 anonieme bewerkingen
Bestand:Pasajul Macca 6.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Pasajul_Macca_6.jpg  Licentie: GNU Free Documentation License  Auteurs: Joe Mabel
Bestand:ND Amiens gargouilles 06.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:ND_Amiens_gargouilles_06.jpg  Licentie: Public Domain  Auteurs: Vassil
Afbeelding:1rightarrow.png  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:1rightarrow.png  Licentie: GNU Lesser General Public License  Auteurs: David Vignoni
Bestand:F07 0054.Ma.JPG  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:F07_0054.Ma.JPG  Licentie: GNU Free Documentation License  Auteurs: Jochen Jahnke
Bestand:Nefertiti 30-01-2006.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Nefertiti_30-01-2006.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported  Auteurs:
Arkadiy Etumyan
Bestand:Apoxyomenos Pio-Clementino Inv1185.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Apoxyomenos_Pio-Clementino_Inv1185.jpg  Licentie: Public Domain  Auteurs:
User:Jastrow
Bestand:Michelangelo's Moses in San Pietro in Vincoli.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Michelangelo's_Moses_in_San_Pietro_in_Vincoli.jpg  Licentie: Creative
Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported  Auteurs: Wknight94
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Bestand:Laocoon Pio-Clementino Inv1059-1064-1067.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Laocoon_Pio-Clementino_Inv1059-1064-1067.jpg  Licentie: Public Domain
 Auteurs: User:Jastrow
Bestand:Aphrodite Braschi Glyptothek Munich 258.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Aphrodite_Braschi_Glyptothek_Munich_258.jpg  Licentie: Public Domain
 Auteurs: User:Bibi Saint-Pol
Bestand:NAMA 262 Aphrodite Epidaure 5.JPG  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:NAMA_262_Aphrodite_Epidaure_5.JPG  Licentie: Creative Commons
Attribution-Sharealike 2.5  Auteurs: Bibi Saint-Pol, Fordmadoxfraud, G.dallorto, Jastrow, Marsyas
Bestand:Gandhara Buddha (tnm).jpeg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Gandhara_Buddha_(tnm).jpeg  Licentie: Public domain  Auteurs: User:World Imaging
Bestand:Sagrada Familia Facade 2.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Sagrada_Familia_Facade_2.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution 3.0  Auteurs: Danny
Fay
Bestand:Tefen Selinger.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Tefen_Selinger.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution 3.0  Auteurs: Shelomo Selinger
Bestand:Rotterdam kunstwerk Anton Verhey.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Rotterdam_kunstwerk_Anton_Verhey.jpg  Licentie: Public Domain  Auteurs:
Wikifrits
Bestand:Kunstwerk Valeriusplein Amsterdam.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Kunstwerk_Valeriusplein_Amsterdam.jpg  Licentie: Creative Commons
Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0  Auteurs: Vincent Steenberg
Bestand:Barbara Hepworth monolyth empyrean.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Barbara_Hepworth_monolyth_empyrean.jpg  Licentie: Creative Commons
Attribution-Sharealike 2.0  Auteurs: User:Justinc
Bestand:Fritz Wotruba 01.JPG  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Fritz_Wotruba_01.JPG  Licentie: Public Domain  Auteurs: K. Siereveld
Bestand:Rückriem Moltkeplatz Essen.JPG  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Rückriem_Moltkeplatz_Essen.JPG  Licentie: GNU Free Documentation License  Auteurs:
Volker Wagenitz
Bestand:Stone sculptor at work.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Stone_sculptor_at_work.jpg  Licentie: Public Domain  Auteurs: Bain News Service
Afbeelding:Punktiergerät.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Punktiergerät.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0  Auteurs: Reiner Flassig
Original uploader was Flassig Reiner at de.wikipedia
Afbeelding:Israelskade a1.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Israelskade_a1.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0  Auteurs:
Satrughna
Afbeelding:Israelskadea3.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Israelskadea3.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0  Auteurs: Satrughna
Bestand:Reichstag Steinmetze.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Reichstag_Steinmetze.jpg  Licentie: Public Domain  Auteurs: unknown, uploder = Kuebi
Bestand:Nidarosdomen vault workers.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Nidarosdomen_vault_workers.jpg  Licentie: Public Domain  Auteurs: Satrughna02, Zapf
Bestand:St georges cathederal gnangarra 010.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:St_georges_cathederal_gnangarra_010.jpg  Licentie: onbekend  Auteurs: Gnangarra
Bestand:F-blokksag.gif  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:F-blokksag.gif  Licentie: Public Domain  Auteurs: Halvard, Satrughna
Bestand:Gattersäge.JPG  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Gattersäge.JPG  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0  Auteurs: Reiner Flassig Original
uploader was Flassig Reiner at de.wikipedia
Bestand:Steinmetz-brunnen.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Steinmetz-brunnen.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0  Auteurs: Original
uploader was Flassig Reiner at de.wikipedia (Original text : Reiner Flassig)
Bestand:Steinmetz.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Steinmetz.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0  Auteurs: Original uploader was Flassig
Reiner at de.wikipedia (Original text : Reiner)
Bestand:F-raasatt-kant.gif  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:F-raasatt-kant.gif  Licentie: Public Domain  Auteurs: Halvard from Norway.
Bestand:Ceseel.JPG  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Ceseel.JPG  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0  Auteurs: Satrughna
Bestand:Bouchard.JPG  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Bouchard.JPG  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0  Auteurs: Satrughna
Bestand:Steinmetz graviert Schrift1.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Steinmetz_graviert_Schrift1.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0
 Auteurs: Reiner Flassig. Original uploader was Flassig Reiner at de.wikipedia
Bestand:Jop.JPG  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Jop.JPG  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0  Auteurs: Satrughna
Bestand:Taile de pierre.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Taile_de_pierre.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0  Auteurs: Antoine Taveneaux
Bestand:Rondeel.JPG  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Rondeel.JPG  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0  Auteurs: Satrughna
Bestand:Spitsijzer.JPG  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Spitsijzer.JPG  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0  Auteurs: Satrughna
Bestand:Tandijzer.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Tandijzer.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0  Auteurs: Satrughna
Bestand:Knüpfel retouched.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Knüpfel_retouched.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0  Auteurs:
User:AlMare
Bestand:mallet2.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Mallet2.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0  Auteurs: Satrughna
Bestand:Kronel.JPG  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Kronel.JPG  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0  Auteurs: Reiner Flassig Original uploader
was Flassig Reiner at de.wikipedia
Bestand:Limestone saw Belgium.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Limestone_saw_Belgium.jpg  Licentie: Public Domain  Auteurs: Tbc, Wst
Bestand:F-sliping.gif  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:F-sliping.gif  Licentie: Public Domain  Auteurs: Halvard, Satrughna
Bestand:F-blokk.gif  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:F-blokk.gif  Licentie: Public Domain  Auteurs: Halvard
Bestand:Flamming.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Flamming.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported  Auteurs: Halvard : from
Norway.
Bestand:Stockhammer.JPG  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Stockhammer.JPG  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0  Auteurs: Reiner Flassig
Original uploader was Flassig Reiner at de.wikipedia
Bestand:Air_hammer_FK702a.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Air_hammer_FK702a.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0
 Auteurs: Satrughna
Bestand:Air hammer FK724a open.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Air_hammer_FK724a_open.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike
3.0,2.5,2.0,1.0  Auteurs: Satrughna
Bestand:Air_hammer_Cuturi_E-type.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Air_hammer_Cuturi_E-type.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike
3.0,2.5,2.0,1.0  Auteurs: Satrughna
Bestand:Tailleur de pierre.jpg  Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Tailleur_de_pierre.jpg  Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0  Auteurs:
Myrabella
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