
Lijst termen 

Bouwstijlen 

Chaletstijl (ca. 1870-1910): 
term die wordt gebruikt 
voor gebouwen die aan de 
Zwitserse chaletbouw 
herinneren, door toepas- 
singvan overstekende kap- 
pen met veel houtsnijwerk 
en vaak houten veranda's 
en vakwerk. Veel toegepast 
bij villa's en andere gebou- 
wen in bosrijke omgeving. 

Art nouveau (1890-iglo): 
Ook: Jugendstil. 
Omstreeks 1890 vonden 
jonge vormgevers en 
architecten dat hetwel- 
letjes was geweest met het 
hergebruikvan histori- 
sche (neo-)stijlen. In de 
periode 1890-1910 diende 
zich een nieuwe stijl aan, 
de art nouveau, ook wel 
bekend als nieuwe kunst 
ofJugendstil. Het ideaal 
was het maken van een 
'Gesammtkunstwerk': een 
samenhangend kunstwerk 
waaraan verschillende dis- 
ciplines hadden samenge- 
werkt. Voor de vormgeving 
waren vooral de natuur en 
haar groeibewegingen van 
belang. De nieuwe kunst 
had een voorliefde voor 
gestileerde plantenmotie- 
ven en organische vormen. 
In de architectuur liet 
men graag de constructie 
zichtbaar, nu gecombi- 
neerd met decoratieve 
elementen. Geliefd waren 
bepaalde soorten witte, 
rode, gele oforanje bak- 
steen, gietijzer, smeedijzer 
en glas. Afgewisseld met 
geglazuurde banden gaven 
de bakstenen muren de 
nieuwe architectuur een 
kleurig aanzien. Er kan on- 
derscheid gemaakt worden 
tussen de florale Jugend- 
stil, waar asymmetrie en 
zogenaamde zweepslag- 
motieven van belang zijn 
(Frankrijk), en de zake- 
lijke, meer geometrische 

Jugendstil (Duitsland en 
Nederland). 

Amsterdamse School 
(1910-1940): 
De Amsterdamse School 
gebruikte veel verticale 
accenten in de gevelin- 
deling. Men gebruikte 
eerlijke materialen, 
zoals baksteen en hout. De 
bouwwijze was expressief, 
veel siermetselwerkvan 
handvormstenen. Ook 
wordt de stijl gekenmerkt 
door grillige kozijnvormen 
in zwaar hout, vaak lad- 
dervensters met meerdere 
horizontale roeden, ramen 
in glas-in-lood en accenten 
bij deuren, portieken en 
doorgangen. Men bouwde 
golvende gevels, en men 
paste veel materialen 
onconventioneel toe, zoals 
dakpannen als muurbelzle- 
ding. De horizontale lijn is 
één van de meest karakte- 
ristieke eigenschappen van 
de Amsterdamse School. 
Door nieuwe, juist niet 
zichtbare constructies van 
gewapend beton of staal 
was het nu mogelijk een 
raam in bakstenen muur 
breder te maken dan de 
hoogte. De daken zijn 
veelal steil en soms met 
torentjes versierd. Het 
functionele is onderge- 
schikt aan de vormgeving. 
Bij landhuizen in deze 
bouwstijl zijn de daken 
merendeels van riet en 
plastisch gemodelleerd. 
De stroming is een reactie 
op het rationalisme van 
Berlage die volgens de Am- 
sterdamse school te strak 
en te zakelijk was. De Am- 
sterdamse School streefde 
naar fantastische vormen. 
Ditwas een protest tegen 
de eisen van het gebruik en 
de constructie. Men vond 
dat er geen rekening werd 
gehouden met de bewo- 
ners en met de constructie 
van een gebouw. Ook is 
een gebouw pas compleet 
wanneer het is ingericht. 

Deze bouwstijl beheerste 
vanafongeveer 1910 tot 
eind jaren twintig de archi- 
tectuur (vooral woning- 
bouw, scholen en bruggen 
) te Amsterdam en de 
directe invloedsfeer, zoals 
het Gooi, het kunstenaars- 
dorp Bergen en het tuin- 
dersdorp Aalsmeer. Verder 
heeft deze stijl het bouwen 
alleen in Groningen in 
hoge mate beïnvloed. Be- 
langrijkste architecten van 
de Amsterdamse School 
zijn M. de Klerk, P.L. Kra- 
mer, J.M. van der Mey en J. 
Crouwel. 

Delfise School 
(ca. igz5-ig55): 
Traditionalistische 
sobere bouwstijl, ont- 
staan rondom de Delftse 
hoogleraar ir. M.J. Granpré 
Molière (1883-1972). Inspi- 
ratiebronnen vormden de 
traditionele vaderlandse 
baksteenarchitectuur 
en, bij kerkbouw, de 
Romaanse bouwkunst. 
Kenmerkend zijn het 
vrijwel uitsluitend gebruik 
van baksteen, hoge met 
pannen beklede daken 
tussen topgevels en het 
gebruik van natuursteen 
op constructief belangrijke 
punten. De Delftse School 
heeft de wederopbouw na 
de Tweede Wereldoorlog 
in sterke mate beheerst. 
Wanneer het Functionalis- 
me in de architectuur rond 
1930 op zijn hoogtepunt is, 
ontwikkelt zich een reactie 
daarop, waarbij de eco- 
nomische crisis een grote 
rol speelt. Pessimisme 
dat ontstaat heeft ook zijn 
weerslag op het onderne- 
men van experimenten. 
Men zoekt naar zekerhe- 
den, zoals het putten uit de 
Hollandse gouden eeuw 
en uit de klassieke Oud- 
heid. Deze terugkeer naar 
vroegere tijdperken is ook 
in de architectuur terug te 
vinden. Dit zogenaamde 
classicisme wordt in Ne- 

derland in de architectuur 
aangeduid als de Delftse 
School. Zij kwam namelijk 
tot ontwikkeling op de 
afdeling bouwkunde van 
de TH in Delft onder lei- 
ding van Granpré Molière. 
Gezochtwerd naar de 
eeuwige waarheid in de ar- 
chitectuur (het onvergan- 
kelijke). Molière had zich 
inmiddels bekeerd tot het 
katholicisme, een groot 
deel van de Delftse School 
architectuur bestaat dan 
ook uit religieuze archi- 
tectuur. Fel is het oordeel 
over andere stromingen 
in de architectuur, vooral 
ten aanzien van de Nieuwe 
zakelijkheid. Het oordeel 
is dat architecten van deze 
bouwstijl teveel nadruk 
leggen op het materiaal 
en de techniek (het stof- 
felijke), terwijl de vorm 
volledig wordt genegeerd 
(het geestelijke)). 

Verklaringen op 
alfabet: 

Architraaf: het onderste 
dragende deel in een 
hoofdgestel. 

Basement: I. De voet van 
een zuil, pilaster ofpijler. 
Vaak een geprofileerde 
voetvan een zuil ofeen 
pijler die de overgang 
vormtvan de schacht 
naar de grond of naar een 
voetplaat. 
2. De verbrede voetvan een 
gebouw. 
3. Een houten lijstwerk 
onder de koplatten van 
deur- of raamkozijnen, 
dus onder de deurlijsten of 
architraven. Een dergelijk 
basement wordtveel toege- 
past in statige herenhuizen 
ofwoningen met een klas- 
siek karakter. 

Bay-window: erlzerraam. 

Borstwering: het deel van 
de buitenmuren dat boven 
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de zolder- of dakvloer 
uitsteekt. Ook: een tot 
borsthoogte opgetroliken 
muur of open helwerk 
van een balkon, loggia of 
dakterras. 
Consoles: uit de muur 
stekend geprofileerd 
stenen of houten deel dient 
ter ondersteuning van een 
beeldhouwwerk, balk, 
liroonIijst, balkon, voet 
van de schoorsteen ofdak- 
goot. Een draag- ofkraag- 
steen. Vaak zijn consoles 
ingemetseld. De console 
als gootklos is in de Re- 
naissance vaak in de vorm 
van een voluut, in andere 
tijden bij boerderijen vaak 
van hout met eenvoudige 
krullen en tegenwoordig 
wat rechthoekiger. 

Frans ballon: op de ver- 
dieping van een gebouw 
bevinden zich in een 
gevel een stel naar binnen 
draaiende deuren. Aan de 
buitenzijde bevindt zich 
voor de deuren een smalle 
richel en een hekwerk of 
balustrade. Wanneer de 
deuren geopend worden 
voorkomt dit hekwerlz 
dat personen naar buiten 
vallen. Het "helwerk" kan 
van verschillende materia- 
len worden gemaakt zoals 
metaal, ijzerwerk, glas of 
kunststof. 
Het geheel van richel en 
hekwerk wordt frans bal- 
kon genoemd. 

Fries: In de klassieke 
bouwkunst een onderdeel 
van het hoofdgestel tussen 
architraaf en kroonlijst. In 
ruimere zin een horizon- 
tale band met schilder- of 

I beeldhouwwerlz, met- 
selwerk of mozaïek e.d. 
om een muurvlalz aan de 
bovenzijde te begrenzen of 
om het in te delen. 

Frijnslag, frijnen: een 
natuursteenbewerking. 
Bij frijnen met de hand 
wordt de steen met hamer 

en beitel behakt. Bij 
machinaal frijnen wordt 
het oppervlak gefreesd. 
Dat geeft strakke, rechte, 
evenwijdige lijnen, die een 
minder levendig uiterlijk 
hebben dan bij handmatig 
frijnen. 

Fronton: driehoekige of 
segmentvormige bekro- 
ningvan een gevel, venster 
of ingang, naar Izlassielïe 
trant. Het fronton vindt 
zijn oorsprong in de klas- 
sieke oudheid. Het verving 
in de renaissance het 
frontaal (ook "wimberg" 
genoemd) uit de gotiek. 
Frontons werden zeer veel 
gebruikt tijdens het clas- 
sicisme, de renaissance en 
de klassieke neo-stijlen. 

Hanenkam: een taps 
toelopende rollaag boven 
een raam- of deuropening 
waarbij het midden van 
de streklaag duidelijke 
verhoogd is. 

Hoelzkepers: de snijlijn 
van twee aangrenzende 
dakschilden die ellzaar 
onder een uitspringende 
hoek snijden, hetgeen 
onder andere het geval is 
bij bv. tentdaken. (Ofwel: 
de dalzrib die de uitsprin- 
gende hoeken van een dak 
vormt.) 

Hoofdgestel: breed, 
horizontaal lijstwerk met 
bepaalde verhoudingen 
bovenaan de gevel, dat 
bestaat uit archtiraaf, fries 
en Izroonlijst. 

Klos: uit de muur stekend 
houten ofgemetseld blokje 
ter ondersteuning van 
uitstekende onderdelen 
van een gebouw, zoals de 
dakgoot e.d. ICIossen zijn 
eenvoudige consoles. 

I<ordonlijst: uitspringende 
horizontale, veelal geprofi- 
leerde lijst langs een gevel, 
om door schaduwwerking 
de horizontale geleding 

van de gevel te onderstre- 
pen. 

Kroonlijst: een horizontale 
band in een bouwwerk, 
meestal uitspringend 
en geprofileerd ofvan 
versieringen voorzien. 
De kroonlijst vormt de 
afwerking van een muur of 
ander belangrijk bouw- 
onderdeel en is terug te 
vinden als bekroning van 
het hoofdgestel. 

Latei: een balk van na- 
tuursteen, beton, hout, 
staal, rvs boven een kozijn 
die het metselwerk en de 
eventueel daarop rustende 
belasting boven een kozijn 
opvangt, dus een draag- 
balk boven gevelopenin- 
gen. De stalen uitvoering 
(I-balk ofH-balk) die 
tegenwoordig wordt toe- 
gepast, zijn esthetisch niet 
van de hoogste soort. Een 
rollaag van baksteen kan 
ook als latei fungeren.- 

Lessenaarsdak: dak voor- 
zien van slechts I hellend 
dakvlak ofdalzschild. 

Loggia: I. Een aan drie 
zijden gesloten buiten- 
ruimte welke zich binnen 
het gevelvlak bevindt. De 
opening bevindt zich in de 
gevel. De loggia heeft een 
borstwering en is meestal 
niet afsluitbaar.-Tijdens 
ontwerp en uitvoering 
vragen loggia's en balkons 
veel constructieve en 
bouwfysische aandacht.- 
Een loggia is te zien als 
een overdekte galerij, 
oorspronkelijk alleen ter 
plaatse van een verdieping. 
Oolz wel in kleiner vorm 
als een inpandig balkon. 
2. Vrijstaande overdekte 
galerij, bij een paleis e.d. 

Louvreluilzen: paneel- 
luiken 

Majolicategel: tegel met 
metaalkleurig glazuur. 

Makelaar: in oorsprong 
een constructief onderdeel 
van het dak ter ondersteu- 
ning van de nok. Vanaf de 
rgde eeuw wordt de make- 
laar als decoratiefelement 
toegepast ter accentuering 
van de nok aan de voor- 
gevel, vaak in combinatie 
met een ligger. Veel voor- 
komend bij chaletbouw en 
boerderijen. 

Nolzíijn: horizontale snij- 
lijn van twee dalwlakken; 
bovenste rand van een dak. 

Nolworst: dakvorst. Een 
speciaal soort dakpan op 
de bovenste rand van een 
dak. 

Pilasters: iets uitsprin- 
gende 'halve' pilaar tegen 
een muur of grotere zuil. 
Evenals een Izlassieke zuil 
is de pilaster voorzien 
van een basement en een 
kapiteel. Vooral in de 
gevelarchitectuur van de 
Renaissance en de Barok 
toegepast, op de hoeken 
van een gebouw maar ook 
als visuele onderbreking 
van een grotere gevel. De 
pilaster heeft zelden een 
constructieve functie. 

Piron: bolvormig Izera- 
misch ofmetalen op een 
voet staand ornament 
op het uiteinde van een 
nok. Vaakwordt de piron 
toegepast waar drie of 
meer dakvlaklien bij ellzaar 
komen. 

Porte-cochere: een door- 
gang voor koetsen. 

Rabatdelen: oorspron- 
lielijli een houten deel 
met messing en groef en 
een profilering dat onde 
andere voor schuttingen 
gebruikt wordt.-Tegen- 
woordig wordt vaak een 
kunststofvariant gebruikt, 
tot 6 m lengte, die weer- 
bestendig is en daardoo 
nagenoeg onderhoudsvi 
De Iiunststofrabatdelen 
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zijn in verschillende Izleu- 
ren leverbaar. 

Risaliet: midden- of 
hoelzrisaliet. Vooruitsprin- 
gende gevelpartij die over 
de gehele hoogte door- 
loopt. De risaliet is vaak 
versierd met pilasters. In 
een middenrisaliet bevindt 
zich meestal de ingangs- 
partij. 

Schilddak: dak met twee 
driehoekige schilden aan 
de smalle zijden en twee 
trapeziumvormige aan de 
lange zijden. Deze daken 
hebben over het algemeen 
een korte noklijn. De 
oplopende snijlijnen van de 
dakschilden worden hoek- 
kepers genoemd. 

Segmentboogvenster: ven- 
ster met een boog die een 
gedeelte van een cirkel (d.i. 
een segment) beslaat. 

Steekkap: een kap die 
insnijdt op een grotere 
kap. Een steelzlzap wordt 
meestal toegepast om 
meer lichtinval te verkrij- 
gen en om grote delen van 
de hoofdlzap minder laag 
te laten neerkomen om 
meer bruikbare ruimte te 
scheppen. 

Stolpraam: een stolpraam 
bestaat uit twee te openen 
ramen naast elkaar zonder 
middenstijl, als allebei de 
ramen open staan onstaat 
er I groot gat. Bij een 
normaal raam zou er een 
stijl in het midden staan. 
In plaats van de stijl waarin 
de ramen sluiten, vallen 
de ramen nu in elkaar 
met een stolp ertussen die 
ervoor zorgt dat de ramen 
over elkaar heen vallen. 

Strek: verticale bovenaf- 
sluiting van een venster 
of deur om de drukvan 
het muunverk erboven op 
te vangen. De stenen zijn 
vaak enigszins straalsge- 

wijs geplaatst en hebben 
zo evenzeer een decoratie- 
ve functie als een ontlas- 
tingsboog. Wanneer een 
strek aan de bovenzijde 
getrapt is, wordt hij ook 
"hanenkam" genoemd. 

Topgevel: elke gevel met 
een in een punt uitlopend 
geveldeel. Een topgevel 
staat meestal aan de korte 
zijde van een gebouw of 
vormt de hoofdgevel van 
een risaliet. 
Bijvoorbeeld de halsgevel, 
Izlokgevel, puntgevel, 
tuitgevel en trapgevel zijn 
topgevels. 

Tuiles du Nord-pannen: 
machinaal vervaardigde 
vlakke dakpan met rechts 
aan de zijkant een bolle 
rand die over de aangren- 
zende pan komt te liggen. 
De tuile-du-nord is her- 
kenbaar aan de twee halve 
maantjes. 

Valwerk: constructie 
waarbij balken en staven 
een stelsel van rechthoe- 
ken enlof driehoeken 
vormen en aan de uit- 
einden enlof lzruiselings 
verbonden worden tot een 
onwrilzbaar geheel. Zowel 
toegepast voor wanden 
(vakwerkbouw) als voor 
draagconstructies. 

Voluutlzapitelen: spiraal-, 
Izrul- of lzruisvormige ver- 
siering van Ionische kapi- 
telen ofvan composietlza- 
pitelen, vaak in zandsteen 
(goed te bewerken). -De 
voluut wordt ook toegepast 
als krul voor klauw- of 
vleugelstulzlzen van tuit-, 
hals- en klokgevels, deu- 
ren, vensteromlijstingen, 
vazen en instrumenten. 

Vorstpannen: Ook: 
nolworst. De dalzpan die 
bovenop de vorst (nok) ligt. 

Waterlijst: een waterlijst 
is een horizontale, vóór 

de gevel uitstekende lijst 
van metselwerk, natuur- 
steen of stucwerk, om het 
regenwater van de gevel te 
weren. Waterlijsten heb- 
ben vooral nut wanneer zij 
zich bevinden bij een muur 
waar het hogere gedeelte 
iets inspringt en er zonder 
waterlijst gemakkelijker 
water het metselwerk in 
kan dringen. 

Windveer: Ook: dekplank. 
'Plank' aan weerskanten 
van een rieten- ofpannen- 
dak ter afdekking van de 
rand van het riet ofde pan- 
nen. De windveer wordt te- 
gen de buitenste rij pannen 
geplaatst om afwaaien van 
de pannen te voorkomen. 
Zij is soms voorzien van 
decoratief houtsnijwerk. 
Wanneer de zijkant goed is 
gemonteerd, valt de wind- 
veer recht op de bovenkant 
van de dakpanplaat. De 
dekplank ofwindveer past 
men tegenwoordig niet 
meer zo heel vaak toe. 
Men kan hiervoor nu de 
gevelpan gebruiken. Deze 
pan kan rechtstreeks over 
het metselwerlz. 

Wolkdak: dak met afge- 
schuinde kanten aan de 
korte zijden, de wolfsein- 
den. Een wolfseind kan 
op zadeldaken toegepast 
worden maar ook op an- 
dere dalztypen, vooral het 
mansardedak, kom je het 
wolfseind tegen. 

Zadeldak: dak met twee 
dalzschilden die aan de 
bovenzijde bij de nok 
samenIzomen.~Zadelda- 
ken zijn de meest voorko- 
mende daken. 
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