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Grepen uit de Materialenleer (Vervolg). 
Door A. P. OOSTERHOF. 

Eerstgenoemde bestaan hierin, dat het zuur, in ons geval meestal het gas 
koolzuur en water (het eigenlijke koolzuur), het ijzer aantast en tot ijzercarbonaat 
(FeCOu) en tot oplosbare Ferrchydrocarbonaat (Fe H3 CCXj) vormt. Dit laatste 
gaat met zuurstof over tot onoplosbaar oxyde, terwijl koolzuur (gas) vrij komt 
en wederom met water kan inwerken op versch ijzer. De tweede gaat van 
het wel bewezen feit, dat er (electrisch) potentiaal verschil bestaat tusschen 
ijzer en de verschillende andere stoffen, die daarin voor kunnen komen: veront
reinigde metalen en metalloïden, sintels; verder ook met die stoffen welke zijn 
oppervlakte kunnen bedekken: verschillende vormen van roest, waaronder zeer 
zéker behooren de bekendewalshuidof hamerslag; voortsooksommigebekleedings-
middelen. 
De eigenaardigheid is hierbij, dat ijzer gewoonlijk tegenover deze stoffen in 
den electrolyt negatief electrisch is, zoodat bij het totstandkomen van een 
electrischen stroom daar dus hetzij zuurstof vrijkomt, die zich met ijzer tot 
roest verbindt, hetzij een of ander radicaal, waaruit met zuurstof van de lucht 
roest geprecipieerd wordt. Niet alleen tusschen ijzer met zijn verontreinigde 
stoffen bestaat echter pote.viaal verschil, het bestaat ook in eenzelfde plaat 
ijzer tusschen de deelen, die aan verschillende spanningen en aan verschillende 
temperaturen zijn blootgesteld; evenzoo bestaat het tusschen twee platen met 
verschillend koolstofgehalte of zelfs in één plaat, waar de samenstelling op de 
eene plaats toevallig of opzettelijk een andere is. Hieruit wordt o.a. ook verklaard 
het minder roesten van rails, die constant bereden worden, tegenover rails op 
zijsporen, daar, door de trilling de punten, waar potentiaal verschil heerscht, 
steeds verplaatst en verschoven worden. 
Een merkwaardig voorbeeld van roesten tengevolge van potentiaal verschil in 
ijzer van verschillend koolstofgehalte, een verschijnsel dat dikwijls waargenomen 
wordt, is n.l. dat het staal om klinknagels sterk aan wegroesten onderhevig is, 
(soms roesten de klinknagels sterk en het ijzer niet). Dit is te verklaren, doordat 
verschillende soorten ijzer gebruikt zijn (bijv. stalen platen en ijzeren klink
nagels). De vrijgeworden waterstof aan de eens zijde, de nieuw gevormde roest, 
die ongeveer het viervoudige volume inneemt, aan de andere zijde, licht de 
beschuttende laag op en zoo deze die beweging niet kan volgen, barst zij open 
en geeft vrij toegang tot alle tot nu toe buitengesloten invloeden. 
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De omstandigheden, die oorzaak zi jn dat ijzer roest, zi jn tenslotte zoovele, dat 
ook al vermi jdt men eenige oorzaken, er in de prakti jk nog zoovele overbl i jven: 
verschil in warmte, verschil in samenstel l ing (gebonden koolstof), grafiet-depots 
in het ijzer, onzuiverheden op het ijzer, pigmenten van verfstoffen, enz., dat het 
vermijden van een enkele oorzaak geen gewicht in de schaal werpt. 

BESCHERMING. Om deze bouwmaterialen goed te beschermen is het beste ze 
zoodanig af te sluiten, dat noch lucht, noch water, noch andere schadelijke stoffen 
kunnen toetreden. Dan toch is, welke oorzaken voor het roesten of verweeren 
aanwezig moge zi jn, de mogel i jkheid uitgesloten, dat het daartoe komt. Nu 
l igt het voor de hand, dat men daartoe een bekleeding zal kiezen, zoodanig: 
1°. dat de bekleeding het te beschermen materiaal volkomen omhul t en hiertoe 
is wel een van de desideraties, dat de bekleeding dan ook dat materiaal z o o 
n a u w mogeli jk omhult , dus direct o p het materiaal z i t ; 2°. dat zij dit ook bli j f t 
doen; 3°. dat de bekleeding chemisch indifferent is ten opzichte van het be
schermde voorwerp; 4°. dat de bekleeding chemisch inert is ten opzichte van 
haar inwerkende chemische stoffen. 

Men zou van de punten 1, 3 en 4 kunnen zeggen, dat zi j aangeven dat een 
bekleeding goed is ; van punt 2, dat zi j goed bli j f t en dat is een belangrijk punt, 
daar juist di t het cr i ter ium van onderhoud is. Opdat de samenhang blijve bestaan, 
moet de bekleeding alle vormveranderingen mede kunnen maken. Die vorm
veranderingen zi jn proportioneele, zooals de gewone vormveranderingen bij min 
of meer elastische l ichamen en disproportioneele, zoodra in een l ichaam de 
strekgrens of breekgrens overschreden is. Om deze vormveranderingen te kunnen 
volgen moet de bekleeding plastisch z i jn. Plastisch wil zeggen, dat de stof 
langzaam verloopende veranderingen in afmetingen kan ondergaan, nagenoeg 
zonder dat daarbij spanningen, nog minder dat daarbij blijvende spanningen 
optreden, m.a. w. dat zij hare moleculen langs elkaar in- en uit kan schuiven 
zonder of nagenoeg zonder arbeid. Wordt de eisch van plasticiteit niet gesteld, 
dan ontstaan in het bekleedingsmateriaal spanningen. Zelfs indien het materiaal 
aan die spanningen kan weerstaan, zou het aanwezig zijn van die spanningen 
een nadeel z i jn, daar er op een bepaalde plaats een zwakste plek zou ontstaan, 
die het eerst zal toegeven bij herhaalde spanningswisseling (vermoeidheid). De 
plasticiteit heeft echter ook hare grenzen. Bij proportioneele vervormingen geschiedt 
deze verlenging of verkorting gel i jkmat ig over de lengte en zi jn zij binnen enge 
grenzen beperkt. Bij disproportioneele vervormingen kan de vormverandering 
sterk zijn per eenheid van lengte, bij breuk is zi j zelfs zeer groot (oneindig); 
men denke slechts aan scheuren en haarscheurtjes in beton en steen, maar ook 
aan het uiteenwijken door uiteendrogen van houten deelen b.v. bij dakbedekkingen. 
Wanneer nu de kleine, plaatselijk aanwezige hoeveelheid plastische massa in 
die groote verlenging zou moeten voorzien, zou hare massa niet toereikend z i jn. 
Daartoe moeten andere massa's in die verlenging betrokken worden en daartoe 
dient de plastische stof bewapend te worden. De elastische wapening verdeelt 
de vormveranderingen over grooten afstand en nu heeft over dien groeten 
afstand de bekleedingsmassa gelegenheid hare per lengte-eenheid nu geringe 
plastische vormverandering zonder schade te volvoeren. 

Die vormveranderingen worden veroorzaakt: 1°. door de elastische vormverande
ringen veroorzaakt door op de constructie werkende krachten; 2°. door tem
peratuurwisseling; 3°. door wisseling in vochtigheidstoestand. 
2 
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Wat de onder sub 1 en 2 genoemde vormveranderingen aangaat, gelden deze 
voor alle bouwmater ialen; de sub. 3 genoemde alleen voor de poreuse materialen, 
zooals hout, baksteen, zandsteen en beton; daar deze laatste er steeds aan 
onderhevig blijven, hoe oud zij ook worden, is di t punt van groot belang, vooral 
voor betonconstructies. 
Prof. Alfred White maakte hieromtrent zeer belangrijke proefnemingen, waarover 
hij een lezing hield in Jul i 191 1 in the American Society for Testing Materials. 
Niet alleen zet het beton uit bij verharding onder water en kr impt het in bij 
verharding aan de lucht, maar het onder water verharde beton kr impt weer in 
en de aan de lucht verharde beton zet weer uit, wanneer zij respectievelijk uit
drogen of met water verzadigd worden. 
Worden de proefstukken dan wederom nat gemaakt, resp. gedroogd, dan komen 
zij wederom terug tot aan de grens van uitzett ing, resp. inkr imping, waarvan zij 
gekomen waren; meestal gaan zij zelfs iets verder. Dit opnemen van water 
geschiedt echter zoo snel, dat b.v. staven zuiver P.C. die drie jaar in het water 
geweest waren en daarna 65 dagen in de buitenlucht te drogen waren gelegd, 
bij het wederom in het water leggen in één dag 900/o van de lengte terug kregen, 
die zij verloren hadden door het drogen. Het belangrijkste in deze proefnemingen 
was echter, dat de verschillende mortelmengsels niet alleen onderl ing verschilden 
in totale uitzett ing of inkr imping, maar ook in den t i jd gedurende welke die 
vormverandering volbracht werd. 
Zelfs was de snelheid van ti jdseenheid in éénzelfde periode van uitzett ing of 
inkr imping voor één gelijke samenstel l ing niet geli jk. Dit bewijst, dat afpleisteren 
van betonwerken om een waterdichte laag te krijgen niet afdoend is, en dat 
integendeel niet alleen spanning op de aantrekkingsvlakken der ongeli jke mortel
samenstell ingen door ongeli jke uitzett ing ontstaat, maar zelfs een gedurende 
éénzelfde periode van uitzetten wisselende spanning; dat men dus niet buiten 
een afdekking van deze werken Ifan en dat dit in de eerste plaats wel voor 
horizontale en schuine vlakken geldt, zooals daken, die in de buitenlucht af
wisselend aan regen en zonneschijn zi jn blootgesteld, maar eveneens voor onder-
grondsche horizontale en schuine vlakken, en (daar de waterafvoer door den 
grond zooveel langzamer geschiedt) evenzoo voor verticale vlakken zooals land-
hoofden en bekleedingsmuren. Merkwaardig was dat 2 0 jaar oude trottoirband, 
die al dien t i jd in gebruik was geweest, zich op nog volkomen dezelfde wijze 
gedroegen. 
De punten 1, 3 enz., hierboven ontwikkeld behoeven geen nader betoog; punt 
2 behoort echter nader beschouwd te worden. In verband hiermede is het echter 
opmerkeli jk hoe groot de invloed van sleur is. 
Toen de ijzerconstructies zich ontwikkelden, nam men oorspronkeli jk met de con
structie ook de bekleeding over uit de houtconstructie. De bekleeding was de gewone 
lijnolieverf en voor het bekleeden van hout is het zeer zeker, vooral voor de 
toenmalige behoeften, een zeer goed bekleedingsmiddel. De vrij viscose l i jnolie 
had gelegenheid in het weefsel te trekken en vond daar in de poriën voldoende 
zuurstof, voorzoover niet in een toevoegsel aanwezig, om zich te binden tot 
de gelatineachtige massa die wi j kennen. Van binnen af dus goed vastgehouden 
door de houtvezels, van buiten beschermd door de afdekkende verfkorreltjes, 
des te beter afdekkend naar zij f i jner verdeeld waren, bekleedend een (in den 
ouden t i jd) uitgewerkte zelfstandigheid, die weinig in afmetingen veranderde 
onder temperatuursinvloeden en niet meer door vochtigheid, vormde deolieverf-
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Fig. 1 

bedekking een prachtige bekleeding. Men vergat echter dat deze gelukkige 
voorwaarden bij het ijzer niet aanwezig waren. 
Van intrekken in de dunne walsnerven van het minerale, doode ijzer was voor 
de dikke planten-olie geen sprake. De benoodigde zuurstof moest door de 
bekleedingslagen aangevoerd worden of moest haar meegegeven worden in een 
bijgemengde stof. Die zuurstof kon onder omstandigheden wel eens zich juist niet 
aan de olie binden, maar het ijzer aantasten b.v. dé.é.r waar kleine partikeltjes 
roest aanwezig waren, die begeerig naar zuurstof verlangen om zich verder uit 
te breiden. Bovendien, de lijnolie is nooit geheel watervrij en zoo zij doordring-
baar is voor zuurstof, zoo is zij dit ook voor koolzuur, zoodat ook hierbij de 
voorwaarden tot roesten van ijzer aanwezig zijn. Voorts zijn de lood- en ijzer
verbindingen, die de korrelige verfstoffen vormen, van een anderen electrischen 
potentiaal dan het bekleede ijzer, zoodat zich onder omstandigheden, onderden 
invloed van ingedrongen water of van nog in de gekookte lijnolie aanwezige 
onomgezet vetzuur, een electrische stroom ontwikkelt. 
En afgezien van al het voorgaande, brengt men in ieder geval op de te beschermen 
stofverbindingen aan, die nog de beschermende bekleeding moeten vormen, waarop 
dus in die precaire positie nog tal van onvoorziene invloeden kunnen inwerken, 
die kunnen maken, dat de gewenschte verbinding zelve een zwakke verbinding, die 
door betrekkelijk zwakke zuren en loogen aangetast wordt en niet, zooals bij hout, 
in het weefsel gedrongen is, maar als tamelijk dikke elastische (niet plastische) 
laag zich bevindt tusschen de werkelijke afdekking en het ijzer. Welkeen verschil 
vormt dit met die typische ijzerbekleeding; de bekleeding met bitumen: zelve 
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mineralen zooals ijzer, onaantastbaar voor zuren en basen, van groote plasticiteit, 
kleefkracht en samenhang, opgelost in een dunne beweeglijke minerale olie, die 
hen tot in de verst verwijderde hoekjes meeneemt en daar gekomen, zelve 
verdampt en hen dus achterlaat onmiddellijk neergeslagen op het ijzer, alle 
microscopische oppervlaktegolven volgend. Niet alleen zijn zij onaantastbaar 
voor zuren en zouten, ondoordringbaar voor electriciteit, daar zij van de best 
bestaande isolatoren vormen; niet alleen de zoo gevreesde zuren niet, maar 
ook de galvanische stroomen kunnen dus hun invloed niet uitoefenen. 

(Wordt vervolgd). 

Werktuigen en Gereedschappen. 
Ma. CENTRIFUGAALPOMPEN. 

OVERZICHT DER STORINGEN, WELKE BIJ CENTRIFUGAALPOMPEN KUNNEN 

VOORKOMEN. 

B e s c h r i j v i n g van de s t o r i n g . (De pomp levert geen of te weinig water). 

OORZAKEN. 

A. De pomp loop te langzaam, doordat: 
1. de drijfriem slipt; 
2. de spanning van den electrischen stroom te laag is; 
3. het aantal perioden van den stroom te laag is; 
4. de motor te zwak is. 
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B. De opvoerhoogte is te groot, doordat: 
1. de zuigspiegel te laag staat of de persspiegel te hoog; 
2. de zuigkorf verstopt is; 
3. de leidingen te nauw of te bochtig zijn. 

C. De waaier is verstopt. 
D. Er komt lucht of damp in de pomp, doordat: 

1. de zuigleiding lek is; 
2. de zuigkorf gedeeltelijk boven water uitkomt; 
3. de zuigleiding luchtzakken heeft; 
4. de pakkingsbussen niet voldoende zijn aangehaald; 
5. er niet genoeg drukwater op de pakkingsbussen staat; 
6. het water te warm is; 
7. de as trilt en er hierdoor lucht langs de as naar binnen kan trekken. 

Lucht in de pomp verraadt zich meestal door slaan van de wijzers van 
vacuum- en manometers en het ontwijken van bellen bij de persopening. 

E. De inwendige deelen der pomp zijn te sterk gesleten. 

Het k r a c h t v e r b r u i k is te hoog. 

A. De opvoerhoogte is te klein. 
B. De pakkingbussen zijn te vast aangehaald. 
C. De pomp loopt te snel, doordat: 

1. de spanning van den electrischen stroom te hoog is; 
2. het aantal perioden van den electrischen stroom te hoog is. 

Hieruit ziet men, dat de meeste gebreken met eigen personeel zijn te herstellen. 
Bij enkele gevallen zal men een electricien moeten raadplegen. Het spreekt 
voor zijn eigen, dat sterk versleten deelen vernieuwd moeten worden. Men zij 
hier niet te zuinig bij, aangezien dergelijke deelen het inwendige van het pomp-
lichaam kunnen verwoesten. 

III. DE MORTELSPUIT. 

Reeds in de laatste helft der vorige eeuw werden hier en daar proeven genomen 
om door middel van druk voegen en scheuren 'in waterbouwkundige en bouw
kundige samenstelligen met specie afdoende te dichten. In den aanvang onzer 
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eeuw is men door hier en daar verbeteringen aan te brengen zoover gevorderd, 
dat omstreeks 1913 een betrouwbare en zuinige machine onder den naam van 
„Cement Gun" in den handel werd gebracht. In bijgaande figuren hebben we 
deze machine afgebeeld. De machine bestaat uit een onder- en bovenkamer 
d en c, afsluitbaar door aan krukken verbonden kleppen e. Buis p, waarin aan
gebracht de kranen q en r, doet dienst tot het regelen der druk. 
Het verdeelbord g is geplaatst op een verticale spil door wormwiel h, dat 
gedreven wordt door een kleine luchtdruk-motor. Zoodra de voorgemengde 
grondstof in de bovenruimte is gestort, sluit men het deksel e af. Daarna brengt 
men den druk uit de ondergelegen ruimte over in de daarboven gelegen ruimte 
en opent" met regelmatige tusschenpoozen afwisselend de beide kleppen e, 
zoodat het mengsel eerst in de bovenrdimte en daarna in de onderruimte en 
vandaar op het bord g valt en al draaiend afzakt naar de uitblaaspijp I. De 
zwanenhals zuigt lucht aan, zoodat èn lucht èn droge stoffen worden geblazen 
in de aan den tuit verbonden slang. 
Wil men voorkomen, dat de cement zich afscheidt van het zand, dan dient 
men er voor te zorgen, dat het zand eenigszins vochtig blijft door naar gelang 
de temperatuur is meer of minder water bij te voegen. Door de slang wordt 
het droge materiaal voortgeperst en pas bij de trompet, dus bij het einde der 
slang, wordt water toegevoegd door het openzetten der kraan, afgebeeld in fig. 2. 
In figuur 3 hebben we de mortelspuit in aanzicht afgebeeld. 
Het opbrengen der specie geschiedt in lagen van twee tot vijf centimeter. 
In totaal kunnen vijf werklieden de mortelspuit bedienen, en wel: 1 tér bediening 
van de spuit, 1 ter bediening der waterslang, 2 voor menging der specie, 
1 opperman (helper of handlanger). 
Voor verdere bijzonderheden verwijzen we naar de N. V. International Cement-
Gun Company te Zeist. In de figuren 4 en 5 hebben we enkele voorbeelden 
afgedrukt om het gebruik aan te geven. 

A. P. O. 
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Gesteenten als bouwstoffen I. 
Door J. H. JANSON. 

INLEIDING. In het algemeen zijn in ons land de wetenschappen, welke de 
grondslagen vormen, waarop het gebouw van de gesteenteleer is opgetrokken, 
geen gemeengoed van het groote publiek en zelfs niet van de zoovele malen 
kleinere groep van technici, die uit den aard van hun vak toch herhaaldelijk met 
natuursteen van doen hebben. 
Dit feit vindt eene verklaring in de omstandigheid, dat tot voor betrekkelijk 
weinige jaren ons land beschouwd werd als zeer weinig karakteristiek op het 
gebied van de wetenschappen: delfstofkunde (mineralogie), aardkunde (geologie) 
en gesteentenleer (petrografie). Een tweede verklaring kan zijn, dat dereedszoo 
overladen leerprogramma's van onze middelbare scholen geen verdere uitbreiding 
en zeker niet op dat voor ons land schijnbaar zoo weinig interessante gebied kunnen 
velen. Daar waar het leerprogramma aangeeft, dat bijv. aan aardkunde aandacht 
zal worden gewijd, blijkt niet zelden de resteerende tijd ontoereikend voor een 
afgeronde behandeling van het onderwerp. 
Onder deze omstandigheden kan dus veel van hetgeen bekend zou moeten 
worden ondersteld om de gesteenteleer beknopt te kunnen behandelen hier niet 
onvermeld blijven; om over natuursteen in het bouwvak te schrijven zullen tevens 
eenige hoofdzaken uit de fundament leverende wetenschappen naar voren moeten 
worden gebracht en toegelicht, ja zelfs zal nog iets verder terug gegaan moeten 
worden en ook — in verband met mineraalsamenstellingen — zij het terloops, 
de scheikunde bij het onderwerp te pas gebracht moeten worden. 
Aard en omvang van het Vademecum nopen evenwel, in tegenstelling met het 
hiervoor vooropgestelde beginsel, tot het blijven binnen vrij enge grenzen en 
zoo zal het streven om vorming en samenstelling van natuursteen zoo duidelijk 
mogelijk te behandelen moeten leiden tot eene eigenaardige mengeling van 
uitweiding eenerzijds en beperking, tot vluchtigheid toe, anderzijds. Mochten 
daardoor onduidelijkheden voor sommige lezers overblijven, of mochten, zonder 
onduidelijkheden, anderszins vragen rijzen, men stelle ze via de redactie en 
schrijver dezes zal gaarne trachten de vragers tevreden te stellen. 

Het onderling verband tusschen de genoemde wetenschappen komt wel het 
meest sprekend tot uiting, indien wij zeggen, dat de aardkorst is gevormd uit 
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gesteenten, dat gesteenten bestaan uit meer of minder regelmatige samenstel
lingen van delfstoffen en dat delfstoffen aggregaten van scheikundige elementen zijn. 
Kunnen wij de scheikunde nog eenigszins als een hulpwetenschap voor het te 
behandelen onderwerp beschouwen, anders is het met aard- en delfstofkunde 
en gesteenteleer, die zóó fundamenteel aan elkander gebonden zijn, dat onver
brekelijk alle drie noodig zijn om voorkomen, vorming en aard van de natuur
steen, welke de mensch voor zijne bouwwerken gebruikt, te behandelen. 
De scheikunde leert ons de soms zeer samengestelde stoffen van deifstoffelijken, 
dierlijken of plantaardigen aard ontleden of scheiden in enkelvoudige lichamen: 
de elementen, waarvan slechts een beperkt aantal bestaat. De scheikunde als 
wetenschap doet echter meer dan afbreken of scheiden. Zij geeft ons ook inzicht 
in wetten, volgens welke de samenstellende elementen in de ontlede stoffen 
zich onderling verbinden ; zij leert ons tevens hoede uit elementen samengestelde 
stoffen op elkaar inwerken, welke nieuwe stoffen daardoor worden opgebouwd en 
welke afbraakproducten daarbij overblijven of ontstaan. 
Het is dus ook de scheikunde, welke aan ons weten omtrent delfstoffen een 
eerste stevige basis geeft en welke ons inzicht verschaft in de eigenschappen 
van de mineralen, o. a. de vatbaarheid voor verwering, d. i. het ondergaan van 
den invloed van koude en warmte, van wind en regen, welke aantastbaarheid 
ook voor natuursteen van het grootste belang is. 
De betrekkelijk weinige elementen vormen onderling verbindingen van soms zeer 
eenvoudigen, soms bijzonder samengestelden aard; de laatste — waaronder 

• voornamelijk de organische zijn te rekenen — zijn talloos en steeds vindt men 
er meer. Tot de eerste behooren over het algemeen de mineralen en dan wel 
in het bijzonder de ertsen, dat zijn de mineralen, welke geacht moeten worden 
rechtstreeks den mensch nuttig te zijn. In den engsten zin zijn dit de delfstoffen, 
welke ons de metalen leveren. Naar de ruimere definitie zou men o. a. ook 
kalksteen, waaruit ongebluschte kalk gebrand wordt, een erts moeten noemen; 
toch beschouwt men dit mineraal gewoonlijk als een gesteentevormende delfstof. 
De omgrenzing van het begrip erts is dus eenigszins vaag. 
Behooren de ertsen over het algemeen tot de eenvoudigste mineralen wat chemische 
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samenstel l ing betreft, de gesteentevormende mineralen zi jn ten deele reeds iets 
minder eenvoudig opgebouwd, grootendeels echter zi jn zij vrij gecompliceerd 
samengesteld, al bl i j f t de ingewikkeldheid verre ten achter bij die, welke men 
op organisch-chemisch gebied onmoet. Men duidt in de scheikunde de elementen, 
dat zi jn dus de met gewone physische en chemische hulpmiddelen niet verder 
ontleedbare stoffen, door hunne lati jnsche namen aan en gebruikt een verkorte 
schrijfwijze door de elementen symbolisch voor te stellen door den eersten letter 
of de twee eerste letters van dien lati jnschen naam. Deze schri jfwijze dient niet 
alleen de gemakzucht, doch is bovendien buitengewoon practisch om met een 
enkelen oogopslag een samengestelde stof, welke door eene samenvoeging van 
de symbolen voor de bestanddeelen wordt aangeduid, te kennen en dat wel zóó, 
dat men er niet alleen de bestanddeelen door weet, maar ook de verhoudingen 
van de bestanddeelen, omdat door indices de atoomgetal len worden aangegeven. 
Met enkele voorbeelden worde di t toegel icht: koolstof = c a r b o n i u m = : C ; Si l ic ium = 
onveranderd == S i ; A lumin ium = onveranderd = A l ; IJzer == Ferrum == Fe; 
Magnesium = onveranderd M g ; Kalk = Calcium = Ca; Zuurstof = Oxygenium = 
O; Waterstof = Hydrogenium = H ; Stikstof = Nitrogenium = N ; Zwavel = 
Sul furum = S enz. De ieder bekende stof doodekop of ook i jzermenie is eene 
verbinding van ijzer met zuurstof, welke symbolisch als Fe3 Os en — ook de in 
benamingen van scheikundige verbindingen past men naamstammen toe — 
aangeduid als ferrioxyde. 
Verbindingen van een element met een zuurradicaal — d. i. met eene verbinding 
van een element met zuurstof — duidt men op deze wijze zeer gemakkeli jk en 
overzichtelijk aan door een samenstel l ing te maken van den naam van het zuur-
vormend element, met den uitgang a a t en vóór de verkregen samenstel l ing 
telkens den naam van het zich met dat zuurradikaal verbindende element te 
plaatsen. Als voorbeeld nemen wi j koolzuur, dat eene verbinding is van koolstof 
(carbonium) met zuurstof en waterstof en dat in symbolenschrift wordt weer
gegeven door Ho COs. Werkt dit zuur op andere stoffen in zoodat de waterstof
atomen door een of meer andere atomen worden vervangen, dan ontstaat een 
z.g. zout. In het als voorbeeld genomen geval worden de gevormde zouten dan alle 
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getypeerd als carbonaat en het vóórvbegen van den naam van het element, 
waarmede het zout gevormd wordt, zegt verder alles wat noodig is. Verbindt koolzuur 
zich bijv. met kalk dan ontstaat calciumcarbonaat, dat verkort en tevens inzicht 
gevend wordt aangeduid door het symbool Ca COs ( = in kristallynen vorm 
het mineraal calciet of kalksteen; in amorphen vorm het bekende witte krijt). 
Met magnesium ontstaat magnesiumcarbonaat Mg COs (het mineraal magnesiet 
waaruit door verhitting het meer bekende magnesia = MgO verkregen wordt). 
Koolzuur en ijzer geven ferrocarbonaat Fe CO3 (het mineraal sideriet of ijzerspaat, 
een ijzererts). Salpeterzuur is eene verbinding van stikstof (nitrogenium) water
stof en zuurstof, voorgesteld door H N Os. Wordt hier de waterstof vervangen door 
een ander element, dan ontstaat een zout van salpeterzuur, dat we n i t r a a t , 
noemen; zoo is de verbinding van dit zuur met natrium dus natrium nitraat = 
Na N Os (het mineraal Ch il i-salpeter). De zwavelzuurverbinding van kalk noemen 
wij calcuimsulfaat en schrijven wij Ca SO^. (het mineraal gyps en albast indien 
kristalwater is opgenomen ; anhydriet indien kristalwater ontbreekt). Soms 
gebruikt men in plaats van de latijnsche namen toch wel de hollandsche bij het 
vormen van samenstellingen, bijv. men zegt loodcarbonaat en niet plumbum-
carbonaat, evenzoo zegt men antimoonsulfaat en niet stibiumsulfaat. 
De tot nog toe onder de voorbeelden genoemde verbindingen zijn zeer eenvoudig; 
reeds minder eenvoudig wordt de zaak voor het gesteentevormend mineraal 
dolomiet, waaruit een deel van de Alpen is opgebouwd (de Dolomieten). Men 
zou het na chemische analyse kunnen houden vooreen mengsel van twee andere, 
hiervoor genoemde, mineralen, n.l. calciet en magnesiet, dus een mengsel van 
calcium- en magnesiumcarbonaat. Uit verschillende — mineralogische — eigen
schappen en kenmerken blijkt evenwel, dat dolomiet een stof op zichzelf en 
geen mengsel is en dus beschouwd moet worden als een z.g. dubbelzout, zooals 
ook de bekende stof aluin een dubbelzout is van kaluin en aluminium met 
zwavelzuur en niet een mengsel van kaliumsulfaat en aluminiumsulfaat, welke 
ieder voor zich ook bestaan. 
Dergelijke dubbelverbindingen nu treft men onder de het meest op den voor
grond komende gesteentevormende mineralen in zeer groot aantal aan en zeer 
vaak blijft het dan allerminst bij combinatie van een tweetal op zich zelf eveneens 
bestaande of bestaanbare stoffen, doch krijgt men met ware poly-verbindingen 
te maken. De hier bedoelde groep van de silicaten komt, met uitzondering van 
betrekkelijk weinig gesteenten, met een of meer vertegenwoordigers in vrijwel 
elk gesteente voor. Er zal nog gelegenheid genoeg komen om meer omtrent de 
in gesteenten voorkomenden silicaten te zeggen, daarom wordt in deze inleding 
volstaan met er op te wijzen, dat de uitgang aat reeds te kennen geeft, dat 
ons een groep verbindingen bezighoudt, welke moeten worden beschouwd als 
zouten, dubbel- of polyzouten van een reeks van elementen eenerzijds met het 
zuurradicaal van kiezelzuur (H4 SI O4 ortho-Kiezelzuur; Hg Si Os meta-Kiezelzuur) 
anderzijds. 
Voorbeeld van een enkelvoudig silicaat is het mineraal olivijn, dat niet zoo 
heel veel in gesteenten tot de vorming medewerkt en dat magnesiumsilicaat, 
Mg2SiO t is. Voorbeeld van een dubbelsilicaat is het mineraal orthoklaas, dat 
zeer veel gesteenten helpt opbouwen en een kaliumaluminiumsilicaat is ; als 
veldspaat is het mineraal, dat chemisch geschreven wordt K3 AL Sis 0 ^ over
bekend. Die naam veldspaat — wij komen er te gelegenertijd vanzelf op terug — 
is er echter een om voorzichtig mee te zijn, aangezien het een verzamelnaam 
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is voor een geheels groep, waartoe dan ca . orthoklaas behoort. Opzettelijk is 
dit mineraal onder de voorbeelden opgenomen en bewust wordt gezegd, dat het 
„een" kalium-aluminiumsilicaat is. Want een veel in basalten en lava's voorkomend 
geheel ander mineraal, leuciet, is eveneens kaliumaiuminiumsilicaat, van de 
formule Kg Al2 SU O^. Vergelijkt men de formules voor orthoklaas en leuciet 
met elkaar, dan komt men eenerzijds tot de vraag hoe het chemisch mogelijk 
is, dat in beide gevallen dezelfde aantallen atomen K en Al zich aan ongelijke 
aantallen Si en O-atomen binden en anderzijds tot het inzicht, dat deoverzichtelijkheid 
van de scheikundige symbolische formules ons in den steek gaat laten. Het 
eerste punt moeten wij, omdat we reeds veel te ver op scheikundig terrein 
moesten afdwalen om nèg verder te mogen gaan, laten rusten; men neme 
eenvoudig het feit aan, zooals in hetgeen volgt nog zoo vaak, onopgehelderd, zal 
moeten worden gedaan. Omtrent het tweede punt valt op te merken, dat het 
bezwaar, dat zich hier begint te vertoonen, in nog veel sterker mate naar voren 
komt wanneer de silicaten nog ingewikkelderzijn samengesteld. Symboolformules, 
waarbij alle gelijknamige atomen met één enkele atoomletter en één indice zijn 
aangeduid, worden dan zeer moeilijk verstaanbaar. Men past daarom in de 
mineralogie, speciaal voor de silicatengroep, nog een andere aanduidingemethode 
toe, daarop neerkomende, dat men de zouten aangeeft door de naast elkaar 
gezette basische en zure oxyden, waaruit zij bestaan. Zoo schrijft mendanvool' 
het reeds genoemde olivyn 2 Mg 0 2 . S i 0 3 in plaats van Mgn Si O, en 
zoo wordt het chemisch verschil tusschen orthoklaas en leuciet duidelijker 
getypeerd door het eerste voor te stellen door K 2 0 . A l 3 0 8 . 6S iOs en het 
tweede door K 2 0 . AUOa. ASiOa, dan door de te voren gegeven formules. 

DELFSTOFKUNDE IN VERBAND MET ONS ONDERWERP. In de inleiding 
is er op gewezen, dat alle gesteenten zijn samengesteld uiteen of meer mineralen. 
De gesteenten zullen dus van elkaar kunnen worden onderscheiden indien men 
de samenstellende mineralen, alsmede hunne verhoudingen in hoeveelheden 
kent. Volledige kennis van gesteenten vereischt derhalve ook kennis van mineralogie 
en van de methoden, welke de delfstofkunde voor de determinatie van mineralen 
te harer beschikking heeft. Die mineralogische kennis kan natuurlijk in een 
reeks artikelen als deze niet worden bijgebracht; zeker niet het gebruik van de 
methoden — maar bij het doel, dat ons voor oogen staat, is dat ook niet noodig. 
Wel zal in het kort moeten worden vermeld wat de kenmerkende eigenschappen 
van mineralen zijn, in het bijzonder waar er daaronder zijn, die van een voor 
onze lezers ongewonen, zeer specialen aard zijn en bovendien bij het onderzoek 
en de determineering van gesteenten van groote beteekenis zijn. 
De eerste te noemen speciale eigenschap van mineralen is het feit, dat nagenoeg 
alle gekristalliseerde stoffen zijn, ook dan wanneer men zoo op het oog geen 
duidelijke kristallen waarneemt. Een kristal, dat gelegenheid heeft gehad zich 
in alle richtingen vrij te ontwikkelen, is een lichaam, waarin de atomen zich bij 
het ontstaan van het lichaam hebben gerangschikt volgens symmetrie-wetten, 
waardoor uiterlijk het lichaam een meer of minder regelmatigen vorm verkrijgt, 
begrensd door platte vlakken en scherpe kantlijnen. Afhankelijk van de symmetrie-
wetten zijn voor bepaalde kristallea de standen van de vlakken, evenals die van 
de kantlijnen en zijn dus ook de gevormde hoeken ten opzichte van elkaar, 
maar v o o r a l ten opzichte van de symmetrieassen, aan vaste waarden gebonden. 
Het zijn dan ook de standhoeken met de symmetrieassen van de verschillende 
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vlakken van een kristal, welke het karakteriseeren, zoodat verbreking van de 
meetkundige regelmatigheid van een kristal, doordien een vlak evenwijdig aan 
zichzelf verplaatst is er niet alleen het karakter van kristal niet aan ontneemt, 
doch het ook nog ten volle doet blijven voldoen aan de voorwaarden, waarom 
het tot een bepaald kristalstelsel wordt gerekend. Een voorbeeld make dit nog 
iets duidelijker; men kent in de kristallografie, d. i. de op zichzelf weer zeer 
uitgebreide wetenschap, welke zich met kristallen en kristalwetten bezighoudt, 
o. a. ook den kubusvorm en wel in het z.g. regulaire — d. i. dus „regelmatige"-
stelsel. Ondanks de regelmatigheid volgens den naam van het stelsel en tegen 
het meetkundig begrip „kubus" in, is kristallografisch ook een „kubus" bestaanbaar 
(en komt voor), welke men meetkundig een rechthoekig parallelopipedum zou 
noemen. De beide schijnbare eindvlakken zijn evenwijdig aan zichzelf verplaatst, 
de quasi zijvlakken zijn evenredig uitgegroeid, maar waar noch geometrische 
regelmaat, noch grootte van de vlakken kristallografisch van beteekenis zijn en 
waar de standen van de zes vlakken ten opzichte van de drie assen (bij een 
regelmatig gevormd kubisch kristal zijn deze assen de loodlijnen op de middens 
van de vlakken) o n v e r a n d e r d zijn gebleven is kristallografisch het vervormde 
lichaam nog altijd een kubus, of zooals men liever en om verwarring met het 
meetkundige, regelmatige lichaam te voorkomen ook beter zegt: een hexaëder 
( = zes vlak). 
Morphologisch, d. i. naar den v o r m kunnen nu alle kristallen, dus ook de 
gekristalliseerde mineralen, in een zestal symmetriestelsels worden ondergebracht. 
Elk van die stelsels heeft weer een aantal onderverdeelingen, zoodat totaal 32 
groepen ontstaan, terwijl wiskundig kan worden aangetoond, dat meer groepen niet 
bestaanbaar zijn omdat met deze 32 alle symmetrie-mogelijkheden zijn uitgeput. 
Uit het voorgaande blijkt, dat de eigenschap om te kristal liseeren er eene is, 
welke het lichaam al of niet eigen is — de vorm, waarin het ten slotte, regelmatig 
of met verschoven vlakken, zich aan ons vertoont is g e v o l g van de eigenschap, 
niet haar oo rzaak . Hieruit volgt, dat belemmering in den groei tijdens de kris-
tallisatie wel tot resultaat kan hebben, dat men geen kristalvlakken of slechts 
een deel van de kenmerkende vlakken waarneemt, dat m.a.w. de vo rm niet 
die van een kristal is, maar dat innerlijk de bouwvan het lichaam toch volkomen 
volgens de wetten, welke het daarbij volgen moet, is geschied. De stof is dan 
niet tot een goedgevormd kristal geworden, doch is niettemin k r i s t a l l y n van 
bouw en — het belang hiervan blijkt nader - heeft behalve den uiterlijken vorm 
a l l e eigenschappen, welke het als volkomen gevormd kristal zou hebben. 
Lichamen, die niet kristallyn zijn, bestaan ook in het mineralenrijk; zij behooren 
dus tot geen van de zes kristalstelsels en worden a m o r p h genoemd, hetgeen 
naar den letter ( = zonder vorm) eigenlijk niet juist is. 
De zes kristalstelsels zi jn: 1° het regulaire (verouderd tesserale) stelsel; 2° het 
tetragonale stelsel; 3° het hexagonale stelsel; 4" het rhombische stelsel; 5° het 
monokliene stelsel en 6° het trikliene stelsel. Ondanks hetgeen hiervoor werd mede
gedeeld over verschuiving van vlakken neemt men natuurlijk ter wille van een
voudigheid bij de indeeling ideale, zuiver gevormde kristallen als grondslag. Het 
verschil en verband tusschen de zes stelsels met betrekking tot de symmetrie 
assen, is nu het volgende: 
1° Het regulaire - - ook wel kubische — stelsel heeft drie onderling loodrechte 
symmetrieassen, welke bij de regelmatig uitgegroeide kristallen alle drie even 
lang zi jn; 
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2° Het tetragonale stelsel heeft drie onderling loodrechte assen, waarvan twee 
een zelfde lengte hebben en een korter, of - - meestal - - langer dan de belde 
andere is; 
3° Het hexagonale stelsel heeft drie in één vlak elkaar onder hoeken van 60° 
snijdende assen van gelijke lengten en een vierde as van willekeurige lengte, 
loodrecht op het vlak van de drie andere; 
4° Het rhombische stelsel heeft drie loodrecht op elkaar staande assen elk van 
eene ten opzichte van de beide andere afwijkende lengte; 
5° Het monokliene stelsel heeft — zooals de naam ook aanduidt ~ één scheve 
as van willekeurige lengte, welke door het snijpunt van de beide andere, loodrecht 
op elkaar staande, ongelijke assen gaat; 
6° Het trikliene stelsel heeft — ook hier typeert de naam — drie assen, elk van 
willekeurige lengte, waarvan telkens één scheef gericht is op het vlak van de 
beide andere. 
Van deze zes hoofdgroepen worden andere, waarbij symmetrie-elementen uit de 
hoofdgroep in meerdere of mindere mate vervallen zijn, afgeleid, zoodat zooals 
reeds vermeld werd, in totaal 32 klasse ontstaan, waarin alle kristallen — dus 
ook gekristalliseerde mineralen - kunnen worden ondergebracht. Opgemerkt 
worde nog, dat aan één kristal de vlakken kunnen voorkomen van méér dan een 
enkelvoudige kristalvorm — bijv. in het regulaire stelsel kan één enkel loodglans-
kristal de vlakken vertoonèn van den octaëder, den hexaëder, en den rhomben-
dodecaëder (rultentwaalfvlak): één kristal kan echter niet de vlakken van enkel
voudige vormen vertoonèn, welke tot twee verschillende stelsels of zelfs tot twee 
verschillende klassen in één stelsel behooren. Twee kristallen (of meer soms) 
uit een zelfde klasse kunnen metelkaarvergroelen volgens bepaalde vergroeiïngs-
vlakken - - men noemt ze tweeling-kristallen en voor verscheidene mineralen zijn 
de tweelingvormen bijzonder kenmerkend en daardoor van nut bij de determinatie. 
Uit het vermelde blijkt wel, dat men in de morphologlschekrlstallographie, naast 
de chemische analyse, een goed hulpmiddel heeftom mineralen te determineeren, 
mits . . . . men over goed gevormde kristallen beschikt, omdat daarmede hoek-
metingen met den aanleggoniometer of, bij kleinp kristallen, met den reflectie
goniometer mogelijk zijn, indien de geoefende niet reeds op het bloote oog het 
mineraal door zijn kristallisatievormen herkent. 
Zijn geen duidelijke kristalvormen aanwezig, dan zijn er nog ettelijke hulp
middelen voor den mineraloog beschikbaar. In de eerste plaats de h a r d h e i d 
van het mineraal, welke men empirisch bepaalt naar de termen van de z.g. 
hardheidschaal. Deze schaal (van Mohs) bestaat uit: 1. talk (het mineraal); 
2. gips; 3. calciet (kalkspaat); 4. fluoriet (vloelspaat); 5. apathiet; 6. orthoklaas 
(veldspaat); 7. kwarts; 8. topaas; 9. korund en 10. diamant. Wanneer nu 
een mineraal blijkt: een kras te kunnen veroorzaken op orthoklaas, zelf gekrast 
te worden door topaas, doch niet door kwarts, terwijl het ook zelf kwarts 
niet kan bekrassen, dan zegt men dat de hardheid 7 is, die van kwarts. Tusschen 
de termen van de schaal gelegen hardheden schat men tot op een half. Op
gemerkt moet worden, dat uit de cijfers niet tot evenredigheden mag worden 
geconcludeerd. Diamant is heel wat meer dan tien maal zoo hard als talk en 
topaas is allerminst tweemaal zoo hard als fluoriet! Het zijn niet meer dan 
vergelijkscljfers, welke echter omdat voor elk zuiver mineraal de hardheid 
een vaste waarde is - buitengewoon goed te stade komen bij de mineraal-
determinatie. (Wordt vervolgd). 

16 



6 FEBRUARI 1926 N o> 3 

VADEMECUM 
DER BOUWVAKKEN 

H O O F D R E D A C T E U R : L. ZWIERS, ARCHITECT B.N.A. 
BUREAU STADHOUDERSKADE 152 - AMSTERDAM. 
ADMINISTRATIE: ST. JANSTRAAT 38-40 - TEL. 40851 • AMSTERDAM. 

• • • i i H H i 

Gesteenten als bouwstoffen II. 
Door J. H. JANSON. 

Eene zeer belangrijke eigenschap van kristallijne stoffen, nauw samenhangende 
met hunnen aan symmetriewetten gebonden moleculairen bouw, is de s p l i j t 
b a a r h e i d . Een mineraal met een zeer duidelijke splijtbaarheid is b.v. muscoviet 
(kaliumglimmer = Ha K Alj Si8 ds), dat onder den naam mica algemeen bekend is. 
In meerdere of mindere mate vertoont elk kristal neiging om volgens bepaalde 
vlakken te splijten, vlakken, welke natuurlijk wederom In hunnen stand ten 
opzichte van de symmetrle-assen kunnen worden gedefinieerd. Veelal zijn de 
vlakken volgens welke een mineraal bij voorkeur splijt niet dezelfde, welke dit 
mineraal bij voorkeur als kristalvlakken vertoont. Zoo vindt men galeniet (lood-
glans =r P b C I ) in den regel als kubi ontwikkeld, doch dit zijn splijtkubi en 
geen kristallen; de meest voorkomende kristalvorm van dit looderts Is daaren
tegen de octaöder. Omgekeerd vindt men fluoriet (vloeispaat -= Ca F») vrijwel 
als regel in hexaëders gekristalliseerd, terwijl splijting van homogene stukken 
fluoriet octaëdrische begrenzingsvlakken oplevert. 
De splijtbaarheid vertoont zich, indien zij voorkomt, tot In de kleinste deeltjes 
van een mineraal en kan daardoor in microscopische praeparaten, o. a. van 
gesteenten, mede helpen tot de determineering. 
Een ander kenmerk - - vooral nuttig bij dichte erts-mineralen Is de z.g. s t reep , 
welke het mineraal afgeeft op een plaatje ongeglazuurd porcelein. Twee op het 
oog vrijwel gelijke mineralen van een zwarte kleur blijken bijv. het eene een 
meer chocolade bruine streep, het andere een naar het roode overgaande streep 
te geven en zijn - mits men weet hoe voor verschillende mineralen de streep 
pleegt te zijn — uit elkaélr te houden. Dit kenmerk is reeds vrij scherp deflnieerend 
doch wordt, door toepassing van de gedachte, waarop een Delftsch hoogleeraar 
is gekomen, n.l. de strepeïi uit te wrijven, m.a.w. tot zeer dunne pigmentlaagjes 
te maken, nog zeer belangrijker scherper. Ruwe strepen van gelijke kleur blijken 
uitgewreven nog zeer waarneembare tintversohillen te kunnen vertoonen. 
De speciale, feitelijk tot de chemie behoorende, onderzoekingsmethoden, welke 
voor de erts-mineralen - - die nagenoeg steeds ondoorzichtig (opaak) zijn -
door de mineralogen worden gebruikt, als: onderzoek met de blaaspijp opkooi, 
verhitting In open en gesloten glazen buisjes, kleuren van z.g. borax-en phosphor-
zoutparels en beoordeeling van de vlamkleuring, vermelden wij slechts In het 
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voorbijgaan, omdat ze voor het onderzoek van gesteentevormende mineralen — 
voornamelijk de silicaten — van weinig, meestal zelfs van geen belang zijn. 
Voor de gesteente-vormende silicaten zijn er echter twee bijzonder belangrijke 
speciale onderzoekings- en definieermethoden, welke »- merkwaardigerwijze — 
voor de ertsen nu juist weer nagenoeg waardeloos zijn, t. w. de bepaling van 
den brekingsindex en het onderzoek met gepolariseerd licht. Om het wezen van 
de eigenschappen, welke de onderwerpen van het hier bedoelde onderzoek uit
maken, duidelijk te verklaren zouden wij een geweldig uitgebreide escapade op 
het gebied van de optica In het algemeen en van de kristaloptica in het bijzonder 
moeten maken, hetgeen bestek noch opzet van deze artikelenreeks toelaten. 
Men zal dus met een zeer beknopte toelichting tevreden moeten zijn. 
Eerst de b r e k i n g s i n d e x . Het licht in de wereldruimte en in onze atmospheer 
heeft een zekere snelheid. Ook wordt licht door doorzichtige voorwerpen door
gelaten - - beweegt zich dus daar door heen en moet derhalve ook in die voor
werpen een zekere snelheid hebben. In beide gevallen (lucht en een doorzichtig 
voorwerp) is die snelheid niet dezelfde. Evengoed als bijv. wateren glas physisch 
dichter zijn dan lucht, evengoed zijn ze dat optisch. M.a. w. zij belemmeren 
het licht In zijn doorgang, remmen zijne snelheid. Indien nu een lichtstraal 
niet loodrecht, doch scheef op het scheidingsvlak tusschen twee, optisch ongelijk 
van dichtheid zijnde stoffen valt, geeft de remmende beweging aanleiding tot 
richtingsverandering van de straal, hetgeen wij breking noemen. Olt is zonder 
geleerde omhaal en zeereenvoudig,zooal niette bewijzen dan toch aannemelijk en 
begrijpelijk te maken door het verschijnsel te vergelijken meteen rij marcheerende 
mannen, die scheefhoekig de grenslijn tusschen een goeden harden weg en een 
mulle zandvlakte overschrijdt. Evenals zoo'n rij zich moet houden aan het mar-
cheeren in een richting loodrecht op de rij, evenzoo moet een bundel evenwijdig 
invallende lichtstralen steeds loodrecht gericht blijven op het z. g. golffront d. i. 
de loodrechte doorsnede van den bundel. Terwijl nu de vleugel man, die het eerst 
het zand bereikt reeds In zijn voortbeweging door het zand geremd wordt, behoudt 
de andere vleugelman nog de gewone snelheid van beweging over den harden 
weg. In het tijdsverloop, dat de laatstbedoelde, sedert het oogenblik waarop de 
eerste het zand betrad, noodig heeft om zelf aan de scheidingslijn te zijn, zal de 
eerste een korteren afstand hebben afgelegd dan de laatste. Trekken wij nü de 
verbindingslijn tusschen de beide flanken, dan is het duidelijk, dat die lijn niet 
meer evenwijdig kan zijn aan de oorspronkelijke frontlijn, zoodat de loodlijn op 
beide — de marsch richtingen - - bij het overschrijden van de grenslijn een knik 
krijgt. Zoo ook de lichtstralen bundel - - of kortweg de lichtstraal — welke een 
scheidingsvlak tusschen stoffen van ongelijke optische dichtheid scheefhoekig 
treft; ook zoo'n lichtstraal krijgt een knik en wij spreken dan van breking van het 
licht (met een loodrecht invallende straal gebeurt natuurlijk niets bijzonders). 

i) BIJ DE PLAAT. Afbeeldingen 1 tot 6 geven den grondvorm van elk der zes kristalstelsels. Ter verkrijging 
van een zeer duidelijk beeld van de verschillende asstanden zijn de projectieassen (parallelprojectie, dus onderling 
loodrechte vlakken) medegeteekend. De kristallen staan op en leunen tegen de tafreelvlakken. Afb. 7 is het 
In den tekst van het vorige nummer genoemde voorkómen van verschillende enkelvoudige kristalvormen aan 
een enkel lichaam — o ~ octaëder-, h .- hexaëder- en r — rhombendodecaëdervlak. Afb. 8 en 9 doen zien 
hoe hemiêdrieên (haifvlakkige vormen) ontstaan uit de vormen van de hoofdgroepen, afb. 8 tetraëder door uitgroei 
om en om van vlakken van den octaSder, afb. 9 rhomboöder door dezelfde ontwikkeling uit den dubbelen zes-
zijdigen pyramlde. Afb. 10 geeft een in den tekst niet vermeld geval van hemimorphie : halfvormigheid ; daarbij 
vertoont het kristal aan elk van beide uiteinden verschillende vlakken — normaal.zou zijn paarsgewijze aan ieder 
van de einden. Afb. 11 geeft een voorbeeld van tweelingvorming van aibiet = natron veidspast. Afd. 12 wordt 
In den tekst van dit nummer vermeld. 
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Door ons popularlseerend voorbeeld is tevens getypeerd, dat de snelheid van 
het licht in verschillende stoffen bij breking een rol speelt; als de rij marcheerende 
mannen van denzelfden harden weg eens niet in zand, doch in grof grint moest 
doorloopen, dan zou de bewegingsrichting van de rij óók een knik krijgen, doch 
een minder sterke. Het verschil in beide gevallen zou men kunnen afmeten 
door te letten op de hoeken, welke de beweegrichting in beide gevallen maakt 
met de loodlljn op de grenslijn. En ook is men in staat een maat voor de knik 
in elk van beide gevallen afzonderlijk te geven, door te letten op de hoek tusschen 
de oorspronkelijke bewegingsrichting en de loodlljn op de grenslijn. 
Dezelfde meetmethode nu volgt men bij de straalbreking en spreekt daarbij van 
den hoek van inval en den brekingshoek. De verhouding tusschen beide is 
standvastig hoe ook de hoek van inval is. De mate van breking van een bepaalde 
stof is dus een vaste waarde, welke kenmerkend voor die stof Is. Uit de aanloop 
tot de verklaring van het verschijnsel door het marschvoorbeeld is zonder meer 
duidelijk, dat de snelheden in de beide media — waarvan het verschil oorzaak 
vindt in den remmenden invloed, dus in de innerlijke eigenschappen van een 
van beide - T het eenige criterium leveren waarvan de verandering van richting 
afhankelijk is. De verhouding nu van hoek van inval en brekingshoek bij licht
stralen, die uit lucht een doorzichtig kristal binnentreden. Is dezelfde als die 
van de snelheid van het licht in beide media. Die verhouding noemt men den 
brekingsindex, of brekingsaanwijzer en is een zeer belangrijk herkenningsmiddel 
voor door:zichtige mineralen. 
Een eenvoudig voorbeeld van straalbreking, dat elkeen wel eens heeft waar
genomen is het gedeeltelijk onderdompelen van een stok in water. Indien de 
stok schuin gericht is op den waterspiegel neemt men het ondergedompelde 
gedeelte waar alsof de stok bij den waterspiegel geknikt ware. Men ziet echter 
slechts één stok. 
Beziet men daarentegen door een stuk heldere kalkspaat - proefje dat ook de 
meeste lezers wel zullen kennen — schrift, waarop dat stukje calciet ligt, dan 
ziet men het schrift tweemaal. Heeft men het stuk kalkspaat zoo gelegd, dat 
men het schrift ook buiten dat stukje kan volgen, dan blijkt, dat geen van beide 
groepen letterteekens, welke men dóór het kristal ziet, in ligging klopt met het 
schrift daarbuiten, behoudens in een speciaal geval. Zég men door de kalkspaat 
als door glas d.w. z. met geen of weinig breking, dan moest althans één 
van de letterseries op de met het schrift bulten het splijtstuk overeenkomende 
plaats worden gezien en zou alleen de andere serie door bijzondere brekings
verschijnselen moeten worden verklaard. De waarneming zelf evenwel leert, dat 
beide series verplaatst zijn en dat er dus om nog onverklaarde redenen hier 
d u b b e l b r e k i n g plaats heeft. 
De dubbelbreking, welke behalve calciet, nog zeer vele mineralen en andere 
stoffen vertoonen moet worden verklaard door dergelijke stoffen als optisch niet-
homogeen te beschouwen. Bewezen is en in ons bestek moet als feit worden 
aanvaard, dat In stoffen als kalkspaat de lichtstralen in verschillende richtingen 
met verschillende snelheden volgens vaste wétten kunnen worden doorgelaten. 
Elke in de dubbelbrekende stof Invallende lichtstraal wordt gesplitst in twee, 
als gevolg van de optische eigenschappen en structuur van het kristal en 
deze twee hebben ongelijke snelheden. Beide worden gebroken, doch de eene 
meer dan de andere en zoo ontstaat ons dubbelbeeld. 
Volkómen juist Is dit niet; men kan uit kalkspaat een door twee platte vlakken 
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begrensd plaatje slijpen, dat géén dubbelbreking vertoont. Wie een kalkspaat-
kristal (rhomboèder) wel eens in handen heeft gehad weet, dat het begrensd 
wordt door zes twee aan twee evenwijdige rulten (rhomben) en dat van de acht 
drievlakshoeken er twee zijn waar drie gelijke vlakke hoeken samenkomen en 
zes waar deze vlakke hoeken ongelijk zijn. De lijn door de eerstbedoeide twee 
punten van het kristal is de hoof dsymmetrieas. Een uit het kristal gesneden plaatje, 
dat begrensd wordt door twee vlakken loodrecht op die hoofdas, vertoont geen 
dubbelbreking en men noemt nu ook de r i c h t i n g van die as de optische as 
van het kristal (zie afb. 12, pi. 3). Nadruk wordt hier op r i c h t i n g gelegd, 
omdat voor elk punt van het kristal • ook als dit geenerlei regelmatige 
begrenzing door vlakken vertoont - een evenwijdig aan de hoofdas Invallende 
straal zonder dubbelbreking en zelfs zonder enkelbreking wordt doorgelaten. 
Onder de dubbelbrekende stoffen zijn er ook, welkenietéén, doch twee dergelijke 
assen hebben, welke dan onderling een willekeurige - doch voor elk van die 
stoffen volkomen bepaalde - • hoek maken. Men noemt nu de mineralen (en 
stoffen) als calciet o p t i s c h e e n a s s i g , de bedoelde andere o p t i s c h twee-
ass ig . Door middel van onderzoek met gepolariseerd licht en microscoop kan 
men de twee groepen schelden. 
Er Is verband tusschen de vroeger opgesomde kristalstelsels en de optische 
eigenschappen en wel zijn de regulaire kristallen noch één- noch tweeassig 
doch vertoonen alleen de gewone brekingsverschijnselen. De vijf andere groepen 
zijn dubbelbrekend, terwijl daarin de tetragonale en hexagonale kristallen optisch 
eenassig en de rhombische, monokliene en trikliene kristallen optisch tweeassig zijn. 
In het voorbijgaan dient er op gewezen, dat uit het voorgaande volgt, dat optisch 
tweeassige kristallen twee brekingsindlces moeten hebben. Aangezien met optische 
hulpmiddelen de brekingsaanwijzers elk op zichzelf kunnen worden bepaald, blijft 
niettemin de brekingsindex ook voor deze groep een belangrijk kenmerken hulp
middel voor determinatie. 

G e p o l a r i s e e r d l i ch t . Volgens de goivingstheorie van Huyghens, moet llcht-
overbrenging worden beschouwd als* te geschieden door aetherdeeltjes, welke 
in trilling verkeeren en in een golfbeweging deze trilling aan de aangrenzende 
deeltjes overdragen. In teekening stellen wij dit gewoonlijk voor door eene 
sinusoïde af te beelden, welke een soort momentopname van een trillingsreeks 
Is. Echter is in werkelijkheid de zaak niet zoo eenvoudig, omdat wij ons gewoon 
wit licht en zijn eigenschappen niet goed kunnen voorstellen zonder aan te 
nemen, dat het vlak waarin elk deeltje trilt (voorioopig dus dat van teekening) 
zich voortdurend om de richting van den lichtstraal verplaatst; er moetalzljdlge 
gelijkheid ten opzichte van die lijn bestaan. 

Toch kan het geval, dat de bedoelde teekening in beeld brengt ook in werkelijkheid 
bestaan --• het licht, dat zóó trilt heeft echter speciale eigenschappen en wordt 
r e c h t l i j n i g g e p o l a r i s e e r d genoemd. 
Men kan het verkrijgen door gebruik te maken van de dubbelbreking door kalk-
spaat, welke gevolg Is van het feit, dat een straal gewoon licht, die daar door 
gaat niet meer uit trillingen bestaat volgens a l l e vlakken door de straalrlchtlng 
en de loodlijnen daarop, doch slechts uit trillingen in een tweetal, onderling 
loodrechte vlakken. Door een kalkspaatsplljtstuk op bepaalde wijze op te stellen 
in een bundel evenwijdige, gewone lichtstralen en het bovendien op speciale wijze 
te prepareeren kan men verkrijgen, dat de lichtstralen, waarvan de trillingen In 
een van de beide poiarlsatieviakken liggen, zóó worden gebroken en gereflecteerd, 
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dat ze niet uit het eindvlak treden. Er treden dus niet anders dan in evenwijdige 
vlakken trillende lichtstralen uit, m. a. w. gepolariseerd licht. 
Brengt men een dergelijk stuk kalkspaat (een z.g. Nicol's prisma of kortweg 
nicol) onder den objecttafel van een polarisatiemicroscoop aan, dan kan men 
door de voorwerpen, kristallen of dun geslepen plaatjes (0,05 m.M.) van gesteenten, 
gepolariseerd licht laten gaan. Daar een dubbelbrekende te onderzoeken stof zelf 
weer elke straal ontleedt in twee, die volgens onderling loodrechte vlakken trillen, 
ontstaat door toepassing — boven het object — van een tweede nicol de 
mogelijkheid om de eigenschappen van de door het mineraal doorgelaten stralen 
en dus die van het mineraal zelf te ontleden. Die tweede nicol, waarvan men 
het polarisatievlak loodrecht stelt op dat van den eersten nicol laat wederom 
slechts trillingen volgens één vlak door en dooft de andere. De beide door het 
mineraal of kristal doorgelaten trillingen worden dus elk ontbonden in een, 
welke den nicol passeert en een, die vernietigd wordt. De beide doorgelaten 
ontbondenen zijn per slot van rekening afkomstig van een en dezelfde gewone 
lichtstraal, doch de eene is ten achter geraakt bij de andere, zij zijn bij hunne 
trilling wat men zou kunnen noemen uit den pas geraakt. Dit leidt tot samen
gestelde trillingen, welke men als i n t e r f e r e n t i e aanduidt. 
Een nauw met dit alles samenhangend kenmerk, waardoor men in gesteente-
plaatjes onder het microscoop o.a. monokliene veldspaat (orthoklaas) van trikliene 
(albiet) kan onderscheiden is de uitdoovingshoek en de soms microscopisch 
alleen waar te nemen tweelingstructuur. Gekruiste nicols laten, zooals uit het 
voorgaande duidelijk is, geen licht door — ook houdt men duisternis indien het 
voorwerp op de objecttafel tusschen de gekruiste nicols een regulair kristal is. 
Deze toch zijn optisch isotroop, d. w. z. enkelbrekend. Is het voorwerp, dat men 
onderzoekt, een één- of tweeassig kristal, dan ziet men in het algemeen tusschen 
gekruiste nicols wél licht doorgelaten, omdat immers de bovenbeschreven twee 
vlakken volgens welke het kristal de gepolariseerde straal laat trillen, niet 
behoeven samen te vallen met de vlakken van de nicols. Draait men evenwel 
de objecttafel, dan moet bij één volle omdraaiing viermaal de toestand intreden, 
dat er wel duisternis is, omdat evenveel malen de trillingsvlakken van het kristal 
samenvallen met de nicolvlakken. Let men nu op rechtlijnige begrenzingen van 
mineraalfragmenten en bepaalt men aan een gradenverdeeling van den object
tafel de hoek tusschen een markante begrenzingslijn en de steeds door kruis-
draden vastgelegde polarisatievlakken bij grootste helderheid en uitdooving, dan 
heeft men daarin wederom een herkenningsmiddel. Tweelingkristallen zijn veelal 
daardoor getypeerd, dat zij óf als spiegelbeelden óf 180° gedraaid ten opzichte 
van elkaar liggen. Een dungeslepen plaatje graniet waar veldspaattweelingen 
In doorsneden zijn, zal daardoor bij gewoon licht niets bijzonders met die veld
spaat vertoonen. Bij gekruiste nicols — dus bij gepolariseerd licht — echter 
zal het eene individu helder licht vertoonen juist als het andere donker is en 
omgekeerd of althans is de uitdooving van beide fragmenten niet gelijktijdig. 
Orthoklaas en albiet zijn veelal door hunne verschillende tweelingsvorming onder 
het microscoop gemakkelijk uit elkaar te houden. Microklien, dat in chemische 
samenstelling identiek Is met orthoklaas en er in grootere stukken bedriegelijk 
op lijkt, vertoont onder het microscoop tusschen gekruiste nicols een zeer typische, 
hem alleen eigen, tweelingstructuur. 

(Wordt vervolgd). 
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Internationaal stedebouwkundig congres te New-york. 
EEN AARDIG UITSATPJE VOOR DE EUROPEESCHE DEELNEMERS. 

Het volgend congres van de Internationale Stedebouw- en Tuinstadvereeniging 
zal van 20 tot 25 April a.s. te New-york worden gehouden. 
Het voorloopig programma vermeldt de volgende onderwerpen: 

a. Decentralisatie binnen een gewest. 
Verschillende wijzen van decentralisatie, door Dr. H. Heiligenthal, Ober-
baurat te Berlijn en Dr. Raymond Unwin, Ministerie van Gezondheid, Londen, 
De staatrechtelijke oplossing, door Mr. G. A. van Poelje, Referendaris der 
Afd. Onderwijs, 's Gravenhage en G. Montagu Harris, Ministerie van Ge
zondheid, .Londen. 
De financieele zijde, door O. B. Purdom, Weiwijn. 
Het verkeer, door A. Bruggman en Jacqües Greber, Hoogleeraren aan de 
Ecole des Hautes Etudes Urbaines te Parijs. 

b. De indeeling in Bouwblokken en Verkaveling van Terreinen, door Prof. Sverrs 
Pedersen, Gemeente-Architect te Trondhjem. 

c. Hoofdverkeerswegen, door G. L. Pepier, Ministerie van Gezondheid, Londen 
en Dr. J. Brix, Hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool, Berlijn-Char-
lottenburg. 

d. Overzicht van den voortgang van het ontwerpen van stadsplannen over de 
geheele wereld, door G. B. Ford. 

e. Zoning (Terreinaanwijzing in verband met bestemming en dichtheid van 
bebouwing). 
Het verschil hierin ten aanzien van onbebouwde en reeds bebouwde ter
reinen, door Robert Whitten, Cleveland, Chio. 
Het stratennet, door L. V. Sheridan, Indianopolis en T. G. Philips, Detroit. 
Hooge bebouwing en Verkeer, door E. M. Bassatt. 

f. Oevers en Waterwegen. 
Gebruik voor Ontspanning, door J. Downer. 
Gebruik voor Handel, door I. T. Bush, Brooklyn. 

24 en 25 April zullen zijn gewijd aan excursies, welke aan niet-Noord-Amerikanen 
kosteloos worden aangeboden. 
Het American Institute of Architects, het American City Planning Institute en de 
National Conference on City Planning zullen hun jaarvergadering houden in aan
sluiting aan het congres. Een tentoonstelling zal aan het congres zijn verbonden, 
terwijl tezelfdertijd een tentoonstelling van Architectuur en daarmee samenhan
gende kunsten zal zijn geopend. 
Het lidmaatschap bedraagt £ 1 ; de praeadviezen zullen voor het congres aan 
de leden worden toegezonden. 
Maatregelen worden getroffen om de reis van Europa uit gezamenlijk en ge-
noegelijk tegen verlaagd tarief te kunnen doen. Na afloop van het congres WOttJt 
een gezamenlijke studiereis voorbereid. 
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Boekbespreking. 
VAN GENDT'8 BOUWKALENDER 1925. Wl) ontvingen van den uitgever L. J. Veen te 
Amsterdam deze alombekende kalender ter bespreking. Zouden we maar niet liever zeggen 
ter aankondiging, dat ook dit iaar de oude getrouwe (55sto Jaargang!) niet op het appel 
ontbreekt? Want wat anders nog Is er te bespreken, m. a. w. ten goede often kwade 
omtrent een handige, inderdaad Zak-kalender aan te voeren, dat niet reeds alle technici 
weten! De bewerking Ie ook ditmaal van de daartoe bekwaam gebleken hand van den 
heer G. J. Tak. Technisch Hootdambtenaar van de Volksgezondheid voor de Volkshuis
vesting. Als steeds werden technisch nuttige tabellen en gegevens opgenomen en bijzonder 
verzorgd — wi] zijn geneigd te zeggen beter dan in sommige dergelijke uitgaven is de 
opsomming van de samenstelling van tal van technische colleges. Mogen wl] een opmerking 
in critischen geest maken dan zouden wi] willen vragen waarom het Ri]kstoezicht op de 
Spoorwegen zoo belangrijk wordt geacht, dat de daarmede annexe personen onder personalia 
tweemaal worden opgesomd? 

Bi] P. Noordhoff te Groningen Is verschenen het tweede deel „HOUT" van de hand
boekjesserie: Bouwkunde, de voornaamste materialen der bouwambaohten. Deze vierde 
druk van het oorspronkelijk door D. de Vries geschreven, later door P. A. Schroot nieuw-
bewerkte leerboek voor inrichtingen van technisch onderwijs en vooreigen studie is herzien 
door F. Wind, Directeur van het Nederlandsch Technlcum te Arnhem. 
Het werkje Is beknopt en goed overzichtelijk gebleven en geeft niet meer, doch ook stellig 
nl^t minder dan bij het in de ondertitels omschreven doel mag worden verwacht. De 
eigenschappen van verschillende in het bouwvak gebruikt wordende houtsoorten, hunne 
kenmerken on hunne practlsche bruikbaarheid worden duidelijk beschreven, alsmede de 
middelen om hout te verduurzamen. 
BIJ het gedeelte, dat aan de beschrijving van houtsoorten gewijd is treft ons de opmerking, 
(bldz. 224), dat o.a. notenhout, perenhout e. d., omdat zij zelden of nooit door den 
timmerman worden verwerkt, van beschrijving worden uitgesloten. Het ware eene geringe 
moeite geweest ook de meer door den meubelmaker dan den timmerman gebruikte hout
soorten mede op te nemen en het werkje ware er meer éf door. Aan hout, in toepassing 
voor waterbouwknndig werk wordt wèi en herhaaldelijk aandacht gewijd en daar Is dan 
toch ook geen sprake van t l m m e rh out in den letterlijken zin; zelfs wordt materiaal voor 
bleeslagen vermeld en bij de vijanden van duurzaamheid ook — terecht overigens de 
boormossei (waarom wordt die naam niet genoemd en slechts de In het werkje zelf ais 
onjuist gequalltleerden naam paalworm gebruikt?) vrij uitvoerig beschreven. 
Een voetnoot bij „ijzerhart" noemt het gebruik In vulgo van ijzerhout on ju is t -de aangegeven 
latijnsche naam siderodendron Is vertaald toch niets anders dan Ijzerboom en de volks
mond-zegswijze lijkt dus wel goed gefundeerd! 
Bij de behandeling van bederfwerende praeparaten en methoden wordt (bldz. 156) onder 
beroep op Maiencovig iets over chemische omzettingen gezegd, dat zoo als het er staat 
apocrief Is. Een sterker zuurradicaai zal in het algemeen niet door dat van een zwakker 
worden uitgedreven. Ook Is calclumcarbonaat zeer weinig oplosbaar In gewoon water -
vermoedelijk is dan ook uitgevallen, dat k o o l z u u r h o u d e n d water aanwezig moet zijn. 
Wat neergeschreven is behoeft niet ais onjuist te worden beschouwd, er kunnen dissociatie-
verschijnselen in het spel zijn. Maar de vermelding, zooals ze geschiedt. Is voor wie alleen 
de beginselen van de scheikunde kent - zooals van den kring, waarvoor het boekje 
bestemd Is moet worden verwacht — verwarring-stichtend). 
Ondanks deze opmerkingen is het werkje waard te worden aanbevolen en moet het In 
veler handen gewenscht worden; de prijs Is daarvoor geen beletsel aangezien deze voor 
wat geboden wordt, bij cijfers van f 2— ongebonden en f 2.75 gebonden, bijzonder laag 
is. Vermeiden wij nog dat tusschen de 254 bldz. tekst talrijke duidelijke en goed uit
gevoerde afbeeldingen zijn opgenomen. I • ' 
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Dubbel Landhuis te Haren, 
door D. SMIT Jr. 

Deze bouw is thans roo ver gevorderd, dat bij niet te strenge winter het gebouw 
vermoedelijk reeds in Maart '25 gereed zal komen. (Het gearceerde op de teekenlng 
wordt uitgevoerd In bonte klinker, de rest in oranje kleurige steen. Het dak riet-
dak (ontbrandbaar riet.) Kleur kozijnhout ilia, raamhout oranje. De buitenom-
timmering van de balcons lila met zwart geschilderde oplegregels. De hoogte 
van het dak bedraagt meer dan 10 Meter. 

Gesteenten als bouwstoffen III. 
Door J. H. JANSON. 

G e s t e e n t e v o r m e n d e d e l f s t o f f e n . Van de zeer vele ons bekende mineralen 
zijn er slechts betrekkelijk weinige tot de gesteentevormende te rekenen. Wel 
komen ook de overige alle in gesteenten voor, doch zij vormen daarin hetzij 
meer of minder toevallige bijmengsels, hetzij z.g. ertsgangen, d.z. spleten, welke 
met ertsmineralen zijn opgevuld. 
Een van de voornaamste gesteentevormende mineralen is k w a r t s (Si O), dat 
op zichzelf gesteenten vormt, o. a. kwartslet en overigens in vele gesteenten een 
rol speelt, voornamelijk wel in graniet. Kwarts is chemisch watervrij kiezelzuur. 
Is mineralogisch hexagonaal, dus optisch eenassig. Het heeft de hardheid 7 en 
een s. g. van 2,6 2,8. De splijtbaarheid Iseene onvolkomene. Kwarts is kleurloos, 
glasachtig of vertoont lichte kleuren. 
Na kwarts zijn de verschillende veldspaten wei de voornaamste gesteentevormers, 
in het voorgaande kwam reeds naar voren, dat onder veldspaat een groep 
mineralen wordt verstaan, waaronder er zijn, welke tot het monokliene stelsel 
behooren, doch ook andere, welke trikilen kristalliseeren. In bepaalde gesteenten 
komt nu eens de eene, dan de andere groep ais kenmerkende mineralen op 
den voorgrond. Meestal echter komt naast een overmaat van eene soort toch 
ook in hetzelfde gesteente de andere soort in geringere hoeveelheid voor. Langs 
optischen weg kan men ze uit elkaar houden en zoodoende — wanneer het 
optreden kenmerkend is - gesteenten er door determineeren. 
Tot de veldspaat-groep behooren de gesteentevormende mineralen: or thok laas 
(kaliumaluminiumsilicaat), ook wel kaliveldspaat genoemd. Kristalstelsel mono-
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Achtergevel, behoorende bij Plaat 4. 

klien. Tweeassig; m i c r o k l i e n , dat chemlwh volkomen gelijkwaardig ie met 
orthoklaae, doch triklien kristalliseert. Voorte p i a g i o k l a a s , waarvan a l b i e t 
en a n o r t h l e t onderverdeelingen zijn. Albiet Is chemisch natrlumalumlnlum-
silicaat, anorthlet is calciumaiumlnlumslllcaat. Beide kristalilseeren triklien en 
zfjn evenals mhsrokHen optisch tweeassig. Als afzonderlijk getypeerde veldspaten 
komen mftieralen voor, welke In zekeren zin als mengingen van de reeds 
genoemde kunnen worden opgevat. Zoo zijn o l i g o k i a a s en a n d e s l e n 
natronkalkveidspaten en is l a b r a d o r l e t kalknatronveidspaat. In tertiaire en 
Jong^empttefgesteenten is orthoklaas nagenoeg steeds helder glasachtig en draagt 

dan den naam s a n l d I e n . 
O r t h o k l a a s Is chemisch voor te stellen door K8Alj SioOia, met 64,77o klezei-
ruur en 18,35% alumlniumoxyd. Het komt In de gesteenten voor als kristallen 
en als krlrtaHIJne korrels. Het s.g. Is 2,54-2,68, de hardheid is 6. Het mineraal 
Is meestal gekleurd, voornamelijk rossig wit tot vleesch-en steenrood, geelachtig 
tot groengrijs. 
M i c r o k l i e n speelt een minder belangrijke rol als gesteentevormend mineraal 
dan orthoklaas, komt veelal in ganggesteenten (hierover verderop meer) voor 
en Is zeer kenmerttend doorr i jn microscopisch waarneembare schering en Inttag 
structuur — •(dtrttsch: Qltterstruktur). 
A l b i e t chemisch: Nag Al, Sl8 016 met ongeveer « 6 % klezelzuur. Kleur water-
helder, melkwit, roodachtig, groenig gelig of bruin. 
A n o r t h l e t , chemisch CaA18 Sl6 Oio, klezéizuurgehalte 45%. 
O l i g o k i a a s en a n d e s l e n , natromlcalkveidspaten met resp. 66—62% en 
62—68% kiezefzuur. Belde komen naast orthoklaas In granieten, syenieten, 
gnelsen en andere gesteenten voor. L a b r a d o r l e t , kalknatronveidspaat met 
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Zijgevel, beho de bil Plaat 4. 

55,5—49% kiezelzuur, komt voornamelijk in basische eruptiefgesteenten (waar
over eveneens verderop uitvoeriger) voor. Menigmaal vertoont het mineraal een 
mooie, bonte kleurspeling, meestal in diepblauwe tinten. Dit ook, en zóó kent 
wel ieder uit het bouwvak het mineraal, in geslepen en gepolijste gesteenten. 
Indirect belangrijk voor het bouwbedrijf zijn de veldspaten om hun verwerings-
producten: klei en leem, welke eenerzijds de grondstoffen leveren voor nieuwe 
gesteenten: leien, leemschalies enz., anderzijds door den mensch tot nieuwe 
bouwmaterialen: gebakken steen, grésbuizen, worden gemaakt. 
Nauw verwant met de veldspaten is de groep mineralen nephelien, leuciet, hauyn 
en melillet, welke bijna uitsluitend in de jongere eruptiefgesteenten voorkomen. 
N e p h e l i e n is chemisch (Na K)2 Ala Si2 08 met ongeveer 4 1 % kiezelzuur, 
8.q. 2,55—2,61 hardheid 5,5. Als bestanddeel van voortertiaire gesteenten heeft 
nephelien den naam e l a e o c o l i e t gekregen. Deze naam duidt op den sterken 
z.g. vetglans, welke in als bouwsteen gebruikte elacoliet-syeniet vaak opvallend is. 
Op dezelfde wijze als elaeoliet hierboven aan een syeniet een nadere aanduidende 
naam geeft, vormen ook de overige hier genoemde mineralen een typeerend 
bij-, soms hoofdbestanddeel van verschillende gesteenten. 
Zoo is onder de verschillende lavagesteenten de leucietlava gekenmerkt door 
het daarin, in soms vrij groote hoeveelheid, voorkomen van leucietkristallen. 
Belangrijker dan de voorgaande groep is de hoornblende-(amphibool) en auglet-
(pyroxeen) groep. De voornaamste gesteentevormers uit deze groep zijn de 
genoemde mineralen zelf, welke chemisch neutrale silicaten van calcium, mag
nesium, ijzer, natron, kalium en ook aluminium zijn. De s.g. wisselen van 2,9 
tot 3,5, de hardheid ligt meestal tusschen 5 en 6. De kleur is overwegend groen. 
Hoornblende komt in granieten, syenieten en hunne porfierlsche vormen voor; 
het vormt geheel of nagenoeg alleen den hoornblendeschaly. In basalten komt 
het mineraal in groote bruine kristallen voor. 
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Zolderverdieping, behoorende bi| Plaat 4. 

Onder de groep behoort o.a. het mineraal h y p e r s t e e n of b r o n z i e t , dat 
vaak een kleurenspel tot in het kersroode kan geven, dan wel „bronzige" 
schitteripg. (Men kan dit aan gepolijste plintbekleedingen van tal van gebouwen 
ten on2ent waarnemen). 
Zeer belangrijk is de glimmergroep. Glimmers zijn silicaten voornamelijk van 
aluminium, kali of natron, veelvuldig ook met bijmenging van magnesium en 
ijzeroxydule. Waterhoudend zijn alle glimmers, kalk is nagenoeg nooit aanwezig. 
De hardheid is gering (2,7-3) de splijtbaarheid is zeer volkomen en daardoor 
ontstaat de eigenaardige schittering welke deze mineralen eigen is en hun den 
naam „glimmers" verschafte. 
Hoofdsoorten zi jn: B i o t i e t , donkerkleurlge, tot zwarte magnesiumgiimmer, 
m u s c o v i e t , kleurlooze, of lichtgekleurde .kaliumglimmer (mica). Beide komen 
in zeer vele gesteenten voor, bekend vooral in granieten en syenieten, waarin 
voornamelijk het biotiet voorkomt. Muscoviet mankeert zelfs vaak in gesteenten 
waarin biotiet een voornaam bestanddeel vormt; daarentegen komt muscoviet 
weer vrijwel alleen voor in een bepaalde groep van gesteenten, waartoe zand-
steenen, kleischalies en grauwacken behooren. 
Voor bouwgebruik zijn gesteenten, waarin groote hoeveelheden glimmer voor
komen, om verschillende redenen, niet verkieslijk. In de eerste plaats vormt de 
gemakkelijke splijtbaarheid een bezwaar bij het polijsten ~ er ontstaan steeds 
opnieuw putjes; in de tweede plaats verweert glimmer gemakkelijker dan kwarts 
of veldspaat en in dederdeplaats wordt het uiterlijk van lichtgekleurde gesteenten 
in bouwwerken na eenigen tijd soms bedorven door roestafzetting — oxydatie 
van in de glimmers aanwezig ijzer. 
Als gesteentevormend mineraal dient verder vermeld te worden het o l i v yn , zoo 

29 



genoemd om de mooie olijfgroene kleur, welke veroorzaakt wordt door een ijzer-
oxydulegehalte. Het mineraal Is op te vatten als een mengsel van Mg2 Si O4, 
met Fe2 Si 04, hardheid 6,5 tot 7, s.g. 3,2-3,5. 
Het komt in vele gesteenten voor, soms als hoofd- of eenlg bestanddeel (Olivyn-
gesteente, peridotiet), soms als bij menging, bijv. in basalten, waarin het somt 
in vuistgrootte geliggroene, glasachtige knollen aanwezig is, o. a. in zuilenbasalt 
Voor zeeweringen. 
In gesteenten van secundairen aard — wij komen er op terug wat daaronder precies 
knoet worden verstaan — zijn vooral k a l k s p a a t (calciet) en d o l o m i e t van 
belang. 
C a l c i e t is chemisch CaCOs, dus kalkcarbonaat, d o l o m i e t is calciummag-
nesiumcarbonaat (Ca Mg) COs- Beide vormen op zichzelf gesteenten, welke 
enorme gebergten (Jura, Alpen, Dolomieten) vormen. 
Maar ook in Ahdere deelen van de aarde en in andere geologische formaties 
speelt vooral calciet een zeer voorname rol, o. a. ats marmer, en in ons land 
(van Belgischen herkomst) als hardsteen. 
Ëen erts, dat als gesteente-bij menging vermeld dient te worden. Is p y r i e t of 
zwavelkies (FeS2); het komt vrij veel voor in eruptief- en sedimentgesteenten ie 
bouwtechnisch — wegens de gemakkelijke verwering — een ongewenscht be
standdeel. 
Wij besluiten hiermede het vluchtig overzicht van de meest belangrijke gesteente-
vormende mineralen en zullen nu als overgang tot de meer gedetailleerde 
behandeling van de gesteenten zelf in korte trekken het ontetaan van gesteenten, 
de vorming dus en daarmede de eerste indeeling in gesteentesoorten schetsen. 

(Wordt vervolgd). 

O Errata: In N°. 2, staat op bldz. 14, regel.21 van boven: Olivljn 2 Mgp jS IO i , most zijn: olivi]n 2 Mg O. SI O* 
In N». 3, staat op bladz. 17, regel 10 van boven: loodglans = Pb Cl, moet zijn loodglans = Pb S. 

Een nieuw geluiddempend en isoleerend materiaal. 
TWEEMAAL ZOO STERK ISOLEEREND ALS KURKPLAAT 

Tot nog toe gold kurkplaat als de beste isolatie tegen warmte en koude. Het 
groote bezwaar was echter de brosheid van het materiaal, de vrij groote dikte 
der platen welke men nemen moest om behoorlijke resultaten te verkrijgen en 
de geringe afmetingen der platen, waardoor een groot aantal naden onvermijdelijk 
was en de isolatie dus ook hierdoor niet het grootste effect kon hebben. 
Uit Amerika komt echter plotseling een prachtig materiaal, dat al deze nadeelen 
niet bezit en bovendien veel goedkooper is, zoowel in aankoop als in verwerken. 
Dit moderne materiaal i» gemaakt ven ontsuikerde suikerrietvezel, door zware 
persen tot groote dunne en vlakke platen geperst. Het wordt onder den naam 
„CELOTEX", door de N. V. Producten & Grondstoffee Handelmaatschappij te 
Amsterdam geïmporteerd. 
De platen zijn 7/16 inch dik (=11,5 mM), 122 cM. breed en in de lengten van 
244, 275, 305 en 366 cM. verkrijgbaar. Het weegt slechts 3 K.G. per M-. 
Het materiaal wordt aanbevolen als sterk isoleerend en geluiddempend, practisch 
waterdicht, uiterst weinig hygroscopisch, niet krimpend en niet uitzettend. 
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Door h9t proefstation voor Bouwmaterialen enz. van Koning & Blenfalt te Amsterdam 
is geconstateerd dat het warmte-doorlatend vermogen van dit materiaal de helft 
is Van kurkplaat. 
Het materiaal is eenigszins ruw en ziet er op het oog uit als jute naturel. Uit 
aesthetisch oogpunt is het in de natuurlijke kleur met succes toe te passen 
voor lambries, plafonds enz. Het laat zich echter ook goed schilderen, stucadoren 
met gips of cement, behangen en fineeren. 
Het wordt gezaagd en gespijkerd als hout, |n Am^rikia wordt het Celotex toe
gepast als geluiddemping van vloeren, wanden en wandbekleeding, plafonneerpn 
(zonder riet en tengels), dakbekleeding ter voorkoming van condensatie, isolatie 
en bekleeding van betonwerk enz. 
Waar de geluiddemping tusschen de etage's In onze woningen nog een onopgelost 
probleem Is kan Celotex wellicht de oplossing brengen. 

Pudlo. 
EEN BELANGRIJKE BRITSCHE UITVINDING. 
V o o r t r e f f e l i j k m i d d e l t e g e n d o o r s l a a n d e m u r e n . 

Onlangs kwam in een blad een klacht voor van een Architect over het feit dat 
deïAmsterdamsche, Bouwverordening Steens-buitenmuren toelaat, welke niet water
dicht te maken zouden zijn. Het schijnt dat ook hier weder het gebrek aan kennis 
van de modernste materialen tot deze meening heeft geleid. Het Is inderdaad 
opmerkelijk hoeveel sleur er bij bouwkundigen heerscht In het toepassen 
van bouwmaterialen. Er zijn er dl9 als regel, zonder nader onderzoek, elk nieuw 
matertaal verwerpen en vooral de reeds in het buitenland ingeburgerde materialen 
geen aandacht waardig keuren. Een dergelijk benepen standpunt, lijkt ons niet 
bevorderlijk voor de bouwkunst, noch in constructief - - noch In aesthetisch 
opzicht en allerminst internationaal. 
Zoo is Pudlo een materiaal, dat reeds eenige jaren In ons land Is Ingevoerd en 
door eenige bouwmeesters geregeld wordt voorgeschreven, door anderen, en dat 
schijnen er zeer vele te zijn, niet wordt gekend. Het Is een Brltsche uitvinding 
die geëxploiteerd en gefabriceerd wordt dpor Kerner-Greenweed & Co, King's 
Lynn. Importeurs: Ramondt & Co's Handelsmaatschappij te Amsterdam. 
Pudlo is een wit poeder, waarvan de samenstelling geheim wordt gehouden. 
Hei wordt aan de meetel- of betonspecie toegevoegd door het eerst door de 
droge cement te mengen en daarna zand en water toe te voegen. Als regel geldt 
voor gewoon werk, bijv. bepleistering van muren: 1 deel cement, 3 deelenzand 
met 3 K.G. Pudlo op iedere 100 K.G. cement. Voor kelders 5 K.G. alsook voor 
muren waarop zware slagregens komen. 
Kapt. Scharroo komt, na grondig onderzoek van Pudlo, tot de volgende uitspraken: 
A. De trekvastheid en drukvastheid van cementmortels vermindert door toevoeging 
van Pudlo niet, maar neemt in geringe mate toe. 
B. Een toevoeging van 2 é 30/o Pudlo aan een cementmortel, heeft reeds een 
belangrijke verhooging der waterdichtheid ten gevolge. 
C. Door doelmatig gebruik van Pudlo is aan mortel-en betonspecie een nagenoeg 
absolute waterdichtheid te geven. 
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De prijs is van dien aard, dat deze geen beletsel kan zijn voor veelvuldige toe
passing van dit voortreffelijk materiaal. 
Het is derhalve niet juist meer om steens-buitenmuren als doorslaande muren 
te beschouwen. 

Ondeugdelijke waterleidingbuizen. 
EEN GEVAAR VOOR DE VOLKSGEZONDHEID. 
Dr. Van H u f f e I's g e l a k t e bu i zen . 

In den laatsten tijd worden in ons land, uit het buitenland, ingevoerd looden 
buizen met tinvoering (z.g. compositiebuizen) welke bij onderzoek gebleken zijn 
niet te voldoen aan de door de meeste Waterleiding-Directies gestelde eischen. 
Het bleek n.l. dat deze buizen met loodhoudend tin gevoerd waren, waardoor 
loodhoudend water kan ontstaan, hetgeen een groot gevaar voor de Volksgezondheid 
kan opleveren. 
Er wordt aangenomen, dat water, hetwelk meer dan 0,3 mGr. lood per Liter 
bevat reeds schadelijk is voor de gezondheid en tot velerlei ziekte aanleiding 
kan geven. 
Waar nu de tinvoering niet voor alle soorten water noodig is, klemt het te meer 
om voor die soorten water welke op lood reageeren, deugdelijk materiaal aan te 
wenden, dat is: de looden buis met zuiver tinnen voering. 
Voornamelijk wordt lood opgelost door zoogenaamd zacht water. Hieronder 
verstaat men water dat van een hardheid van minder dan 10 Duitsche graden 
is. Regenwater is meestal een zacht water en berucht om zijn reageeren op lood. 
De totale hardheid is echter niet de eenige factor, welke het loodoplossend 
vermogen van het water bepaalt, ook de tijdelijke hardheid speelt een groote 
rol. Is deze bijv. minder dan 10, dan bestaat er eveneens groot gevaar, dat het 
water lood opneemt, zoodra het daarmede in aanraking komt. Bovendien bepalen 
ook de zuurgraad van het water, het gehalte aan gassen, de toestand van de 
geleidingsbuis en andere factoren, of het water loodoplossend is. 
Hard water lost, in 't algemeen, geen lood uit leidingbuizen op. 
Om het gevaar voor loodverontreiniging geheel te voorkomen heeft Dr. N. G. 
van Huffel de met tin gevoerde buizen, over de tinvoering heen, voorzien van een 
speciale laklaag.Deze vinding wordt gefabriceerd door de Firma Wed. G. Dooremans 
& Zoon te Rotterdam. 

Op den duur is de aanschaffing van de gelakte buis voordeeliger dan de met 
tingevoerde ijzeren buis, daar de levensduur van de laatste veel kleiner is dan 
die van de compositie-buis. 
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Nieuwe» Behandeling van Gewapend Beton 
toegepast door Dr. H. P. BERLAGE. 

Dr. Berlage, die aan de Groenhovenstraat, hoek Raamweg te 's-Gravenhage een 
groot kantoorgebouw voor de verzekeringsmaatschappij „De Nederlanden van 
1845" — een gebouw met een gevelbreedte van 70 M. — bouwt, neemt hierin 
het groot een proef met het behandelen der oppervlakte van de gewapend-beton-
constructie door middel van het zandblaas-apparaat. 
Hoewel deze methode bekend was, is zij, althans in ons land, nooit op groote 
schaal toegepast. Wellicht was een der redenen ook dat het zandstraal-apparaat 
nog niet de volmaaktheid had welke het thans bezit. 
Daar het geval ons zeer interresseerde en wij het hoogeiijk van belang achten 
voor de ontwikkeling van een beton-bouw, hebben wij Dr. Berlage ter plaatse 
een bezoek gebracht. 
Wij vonden den grijzen bouwmeester op zijn atelier te midden van zijn bouwwerk, 
waarop hij met onvermoeiden ijver bijna den geheelen dag aanwezig is om zijn 
wakend oog te laten gaan over den opbouw van dit kolossale kantoorgebouw. 
Met zijn bekende welwillendheid was hij gaarne bereid ons de gevraagde in
lichtingen te verstrekken. 
Berlage is principieel een tegenstander van het bekleeden van het eene goede 
constructiemateriaal door een ander. Het eerst optrekken van de constructie in 
beton en daarna die constructie bekleeden met baksteen of natuursteen, vindt 
Berlage niet eerlijk en niet rationeel. De moderne, denkende mensch laat zich 
trouwens maar zoo niet voor 't lapje houden. Hij wil niet alleen, dat een bouw
werk schoon is, maar hij eischt ook dat men begrijpt — en gemakkelijk begr i jpt-
hoe het gemaakt is. Nu is een bekleede beton-constructie bijna onmiddellijk 
te herkennen, zij het niet met ons verstand, dan met ons oog. Ons oog wikt en 
weegt of bijv. een pilaster van gewapend beton wel zóó smal en dun zou kunnen 
zijn, indien hij massief van baksteen was opgetrokken. Een en ander is bijv. 
onmiddellijk te constateeren aan het werk van de Bazel aan de Vijzelstraat. 
Nu is het waar, dat het beton, als het uit de houten bekisting komt, alles behalve 
fraai van uiterlijk Is. Verre van dat. Het is zoo leelijk, dat het bijna nooit zóó 
in de architectuur te gebruiken is. Men heeft naar allerlei middelen gezocht 
om dit uiterlijk te verfraaien, zooals metallisatie, bepleisteren enz., maar tot een 
goede rationeele oplossing Is men niet gekomen. • 
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Berlage nu heeft zjjn aandacht geschonken aan het moderne zand blaasapparaat, 
en, naar het aanvankelijk schijnt, met een zeer goed resultaat. De met zand 
beblazen oppervlakken laten de overtollige specie op de grlntsteentjes los en 
het behandelde oppervlak laat een mozaik van grint zien, dat aangenaam voor 
het oog is, en volkomen eerlijk het materiaal, laat zien. 
Nu wordt het gebouw aan de Groenhoyenstraat nietgehéél in beton opgetrokken, 
maar alleen in geraamte, in vakwerk, d.w.z. behalve vloeren en verder conslmctief 
binnenwerk bestaan de gevels uit verticale en horizontale stijien die dus vakken 
vormen waarin de ramen enz. zijn geplaatst. De overige vakken worden volge-
metseid met een mooie roode handvorm-baksteen. Maar deze roode baksteen 
sluit niet direct aan tegen de betonatijlen, doch is daarvan, voor eik vak, rondom 
geschaiden door een rand van dofzwarte baksteen, waardoor een prachtige 
kleurtegensteiling ontstaat, en een geheel dat mèt de mooie stalen ramen en 
de foreche schaduwpartijen - - door de ook in beton uitgevoerde kampen voor 
de marquises — wellicht een verrassend architectonisch effect zal geven. 
Mocht de hier genomen proef naar wensch slagen — en het staat te bezien 
dat zulks, het geval is — dan geeft men een eenvoudig, weinig kostbaar en snel. 
uitvoerbaar middel aan de hand om werken, in beton opgebouwd, een goed 
aanzien te geven en treedt de betonbouw in nieuwe banen. 

L. ZWIERS. 

Formule van Euler en Tetmajer in verband met de 
Ingestorte spoorwegbruggen in het buitenland. 

in „De Ingenieur" van 18 October 1924 kwam een verslag voor van een zeer 
belangrijke rede, uitgesproken door prof. ir. N. C. Kist bij de opening van het 
nieuwe gebouw voorde Afdeeling der Weg- en Waterbouwkunde van de Technische 
Hoogeschool, op 30 September 1924, over den veiligheidscoëfficient bij de 
berekening van het draagvermogen van ijzerconstructies. 
In deze rede werd behandeld het instorten van een spoorwegbrug te Monchenstein 
m Zwitserland, in 1890, het instorten van een spoorwegbrug in Rusland in 1875, 
het instorten van een spoorwegbrug over de St. Lawrencerivler bij Quebec in' 
Canada, in 1902, en het bezwijken van een groote tank voor melasse in de 
vereenigde Staten, in 1920. 
We lezen in het verslag: „De brug in Zwitserland is ingestort, toen een inter
national© sneltrein er overging. Dit ongeval, waarbij vele menschenlevens verloren 
gingen, heeft door heel Europa bijzonder de aandacht getrokken. Bij het bestu-
deeren der constructie na het ongeval bleek, dat de belasting van sommige 
gedrukte staven juist aan haar draagkracht toe was. Zoo bedroeg de weerstand 
tegen knik naar Euler van een der diagonalen 11,9 ton, en de grootste druk-
kracht, die er volgens berekening in optrad 11,5 ton. Hier is dus nagenoeg 
volkomen overeenstemming van theorie en ervaring. De betreffende diagonalen 
werden volgens berekening juist tot haar draagkracht belast". 
Dit lezende, vraagt men zich af, hoe was dat mogelijk? In Holland zal er niet 
één zijn, die bij toepassing van de formule van Euler minder dan 5 als velllg-
heidscoëfficiönt bij het berekenen van bruggen en kappen ingevoerd zal hebben 
en dan nog zal hij hebben nagegaan, of de toe te laten druk per c M l niet werd 
overschreden, en dat is maar gelukkig ook; want de laatste jaren is men tot het 
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inzicht gekomen, dat men bij een zekere slankheidsgrens, met 5 als veiligheids
coefficient in werkelijkheid hoogstens 3-voudige zekerheid heeft. 
Tetmajer heeft deze onjuistheid ondervangen door een formule samen te stellen, • 
die bij zekere slankheidsgrens de formule van Euler vervangt. Voert men in die 
formule den veiligheidscoefficient 6 in, dan komt men de vijf-voudige zekerheid 
meer nabij. Iets minder zal het altijd wel zi jn; want de staven in bruggen en 
kappen, samengesteld uit onderling aan elkaar gekoppelde profiel ijzers, zullen 
niet geheel homogeen en zuiver recht zijn en bovendien zullen zij door de 
onwrikbare bevestiging bij de knooppunten bij de geringste buiging van de brug 
of kap niet zuiver centrisch belast wezen. Bij zoo'n grooten veiligheidscoefficient 
Is dit evenwel geen bezwaar. 
BIJ kolommen, die centrisch belast zijn, kan men met een veiligheidscoefficient 
4 volstaan. 
Een geringeren veiligheidscoefficient zou Ik niet durven toepassen, vooral niet, 
omdat prof. ir. N. C. Kist bij den aanvang van zijn rede gezegd heeft: „Het is 
o.a. daarom de moeite waard de aandacht te geven aan den veiligheidscoefficient 
bij sterkteberekening, omdat deze coëfficiënt door een cijfer een denkbeeld geeft 
van ons tekort aan kennis In deze. Ware de sterkteberekening, waaraan de 
Ingenieur de draagkracht van zijn ontwerp toetst, volmaakt, dan zou hij zijn 
constructie slechts iets sterker behoeven te maken dan de berekening'aangeeft. 
Dit is echter bij lange na niet het geval". 
Dit is een zeer belangrijke verklaring; bovendien, wordt als vloeiijzer bij een 
belasting van 4000 K.G. per cM*. breekt, algemeen aangenomen, dat bij een 
belasting van 1000 K.G. per cM-. vier-voudige zekerheid aanwezig is; doch 
niemand, ter zake kundig, zal de belasting zelfs niet tot 3000 K.G. per cM-. 
durven opvoeren, omdat dan reeds lang de vloeigrens of elasticlteltsgrens over
schreden is, waardoor blijvende vormverandering plaats heeft, wat In geen geval mag. 
Neemt men aan, dat bij een belasting van 2400 K.G, per cM . genoemde grens 
bereikt wordt, dan zou bij 1000 K.G. belasting 2,4-voudige zekerheid t.o.z. van 
genoemde grens aanwezig zijn. 
De grootste trekspanning, die in Holland In profielijzer wordt toegelaten, is : 
1200 K.G. per c M . Men heeft dan 2-voudige zekerheid t.o.z. van genoemde grens. 
De groote tank voor melasse bezweek bij een trekspanning in het ijzer van 
nagenoeg 2000 K.G. per cM2., wel een bewijs, dat men niet veel hooger kan 
gaan dan 1200 K.G. 
De Instorting van de spoorwegbrug in Rusland werd veroorzaakt door het knikken 
of uitbuigen van de bovenranden. Een onderlinge koppeling dezer randen ontbrak. 
Wel waren de verticale staven met groote schetsplaten aan de vloerliggers ver
bonden, maar het gedeelte van de staven boven de schetsplaten was niet zwaar 
genoeg om het uitbuigen te beletten. 
Van de groote spoorwegbruggen In ons land zijn de bovenranden aan elkaar 
gekoppeld en eveneens die van de gewone rijbrug over de Maas te Rotterdam. 
Het pleit voor de vroegere ontwerpers, dat de tegenwoordige ingenieurs de con
structievan de laatste brug sterk genoeg achten om de voetpaden te verbreeden 
en sterkere vloerliggers aan te brengen voor het zwaarder verkeer. 
De Instorting van den spoorweg over de St. Lawrencerlvler kostte aan 74 menschen 
het leven. De overspanning zou de 500 M. overspanning van de Forth-brug in 
Schotland met 60 M. overtreffen. 
De Instorting had plaats door het zijdelings uitbuigen van de boogvormige 
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onderranden. Volgens de afbeelding in „De Ingenieur" was een van de diagonalen, 
die de randen aan elkander koppelden, geknikt. 
Men meent, dat de diagonalen te licht waren geconstrueerd, doordat men de 
uitwendige krachten, die er op werken, toen niet nauwkeurig genoeg of in ' t geheel 
niet kon bepalen. 
Bij de Zwitsersche brug, waar blijkbaar verticale krachten de instorting veroor
zaakten, kon men de krachten wel bepalen; maar men meent, dat daar geen 
veiligheidscoëfficiënt is ingevoerd, omdat de weerstand tegen knik naar Euler 
gelijk was aan de drukkracht. 
Het is haast niet denkbaar, dat een ingenieur bij het berekenen op knik geen 
veiligheidscoëfficiënt zou hebben ingevoerd. Mogelijk Is het ook, dat geen rekening 
gehouden is met de slankheidsgrens, of dat men bij het berekenen uit de vier 
gevallen, die Euler theoretisch heeft gesteld, het vierde geval heeft gekozen, dus 
het geval, waar de staaf aan beide einden bevestigd is, terwijl men het tweede 
geval: beide einden draaibaar, had moeten kiezen. Deze vergissing is haast ook 
wel niet denkbaar, omdat men algemeen het tweede geval kiest, ook al zijn 
beide einden aan knoopplateh bevestigd. 
Theoretisch is het juist, dat de bevestiging het knikken belemmert, maar bij 
eenige doorbuiging van de brug zal de bevestiging eerst het knikken bevorderen 
en pas het knikken belemmeren, als het doorbuigen ophoudt. Bovendien zal de 
verstijving, die door de bevestiging wordt verkregen, meestal naar alle zijden 
niet even groot zijn. 
Bij zulke onzekere factoren is het raadzaam, altijd het tweede geval toe te 
passen. Om vergissing te voorkomen, ware het zelfs nuttig, dat de formules 
voor het derde en vierde geval uit de handboeken verdwenen. Temeer daar 
men bij toepassing van de formule van Tetmajer toch ook het tweede geval 
aanneemt. 
In het „Bouwkundig Vademecum voor Sterkteberekeningen" heb Ik alleen de 
formule voor het tweede geval gegeven en van het eerste geval alleen vermeld, 
hoeveel kleiner en van het derde en vierde geval hoeveel grooter de uitkomst is 
dan bij het tweede geval. 
Op bladz. 109 van genoemd boek komt een voorbeeld voor van het berekenen 
naar de formule van Euler van een niet-slanke kolom. De uitkomst toont aan, 
hoe gevaarlijk het Is, met geen slankheidsgrens rekening te houden. 
Het betreft een kolom, samengesteld uit twee U-ijzers van profielnummer 16, 
die met koppelplaten aan elkaar zijn verbonden. De afstand tusschen de twee 
U-ijzers is zoo groot genomen (8,16 c.M.), dat de traagheidsmomenten t. o. z. 
van beide assen gelijk zijn. Hier 1850 c.M1. 
Bij een lengte van 2 M. heeft deze kolom volgens de formule van Euler, met 
invoering van een elastlciteitsmoduius van 2160000 en een veiligheidscoëfficiënt 6, 
een draagvermogen van 198876 K.G. 
Daar de doorsnede van de twee U-ijzers 48 c.M2. bedraagt, Is het draagvermogen 
bij een toe te laten druk van 1000 K.G. per c.M'. 48000 K.G., terwijl het draag
vermogen volgens de formule van Tetmajer, eveneens met een veiligheids
coëfficiënt 6, maar 26230 K.G. bedraagt. 
Uit deze getallen blijkt duidelijk, dat een onjuiste toepassing van de formule 
van Euler het Instorten van een constructie tengevolge kan hebben. 
Ware de lengte van deze kolom 6,6 M. of meer, dan was de formule van Euler 
geldig. Zie de uitgebreide tabel voor kolommen en staven In kappen op 
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bladz. 86—88 van genoemd boek, waarin de formule van Euler en die van 
Tetmajer zijn toegepast bij de samenstelling van tabellen. 
In de nieuwe Bouwverordening van Amsterdam wordt de formule van Tetmajer 
bij een zekere slankheidsgrens voorgeschreven en de W o n i n g w e t moes t 
v o o r s c h r i j v e n , da t d i t in a l l e B o u w v e r o r d e n i n g e n g e s c h i e d d e . 
De formule in de Bouwverordening heeft een eenigszins andere gedaante dan 
in het „Bouwkundig Vademecum", maar ze zijn uit elkaar af te leiden. De 
getallen in het „Bouwkundig Vademecum" zijn meer afgerond, waardoor er een 
onbeteekenend verschil in uitkomst ontstaat. 

PL. VAN DEN BERG, 
V l a a r d i n g e n . Architect B. N. A. 

Gesteenten als bouwstoffen IV. 
Door J. H. JANSON. 

AARDKUNDE IN VERBAND MET ONS ONDERWERP. De gesteenten, welke 
in het bouwbedrijf worden gebruikt, moeten — als in de natuur voorkomende— 
een plaats hebben in het systeem, waarin de gesteenteleer (petrografie) alle 
natuurlijke gesteenten onderbrengt. Dat systeem houdt nauw verband met onze 
kennis van de aard lagen (geologie) en met hetgeen bekend is of verondersteld 
wordt omtrent het ontstaan van gesteenten en van gesteenteafzettingen (formatie»). 
Bij nagenoeg alles om ons heen constateeren wij een voortdurend, naast elka&r 
verloopend, worden en vergaan; zeer sterk, als een waren kringloop, is dit ook 
met gesteenten het geval en van buitengewonen invloed is daarbij de kringloop 
van het water in de natuur. De uitwendige oorzaak van verwording van bestaande 
gesteenten en de aanleiding tot de mogelijkheid van ontstaan van nieuwe is 
derhalve ook in ons gevai: de zon. 
Water, dat in de bergstreken uit wolken en nevels condenseert, dat, bevriezend, 
die bergen met sneeuw- en gletscherlagen bedekt, vernielt door de uitzetting 
bij het bevriezen gesteenten in welks spleten en scheuren het is ingedrongen. 
Dooiwater van gletscherlja en sneeuw uit de bergen vormt bergbeken en wilde 
stroomen, welke grootere en kleinere steenen meevoeren en tegen elkaar ver
malen en vergruizelen. Het eindresultaat van deze vermaling zijn de o. a. in 
onze streken en in zee terechtkomende grovere materialen: grint,-f!jnere bestand-
deelen: zand en fijnste deeltjes: klei en slib. 
Het uit de bergen afgevloeide en niet reeds onderweg verdampte water verzamelt 
zich ten slotte in zeeën, welke enorme verdamplngsbekkens zijn, zoodat het 
eens in de bergen gevallen water in dampvorm weder in de atmospheer wordt 
opgenomen en door passaat- en andere overheerschende winden weer over 
bergruggen wordt gedreven, waarbij het ~ door het feit alleen van het opstijgen 
tegen hellingen — opnieuw moet condenseeren en tot sneeuw, firn en gletscherijs 
moet worden. 
Behalve het water uit de atmospheer, heeft ook hare beweging (wind) een 
verwerende invloed, evenals temperatuurverschillen en rechtstreeksche bestraling 
door de zon. De rol van het water is evenwel de overheerschende; zulks vooral 
ook om de transportdiensten en de daarmede samengaande verdere verbrijzeling. 
Hoe machtig de verweringsinvloeden zijn, moge blijken uit het feit, dat volgens 
een bekend Zwltschersch geoloog (Prof. Dr. A. Helm) de hoeveelheid steen, 
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«veike ruw geschat jaarlijks van de Zwitschersche Alpen afbrokkelt, 10—50 
millioen tonnen bedraagt! 
De vluchtig geschetste kringloop van het water in de natuur vergt betrekkelijk 
weinig tijd om éénmaal gesloten te zi jn; buitengewoon veel meer tijd - - heele 
geologische tijdperken van miiiioenen jaren — eischt het opnieuw tot gesteenten 
worden van de afbraakproducten van de oudere, vernielde gesteenten. 
Een z a n d s t e e n , welke wij als hard en vast gesteente kennen en gebruiken, 
is niets anders dan een door druk en infiltratie (doordringing) van kiezelzuur-
houdende vloeistoffen opnieuw vast en hard geworden zand. Zijn de aanvankelijk 
losse, later verkitte steenresten grooter, dus grove — soms zeer grove — grint-
korrels, dan is het nieuw gevormde gesteente een c o n g l o m e r a a t . Fijne klei
en slibdeeltjes zetten zich af in parallele vlakke lagen en verharden tot de 
verschillende leem-, klei- en g l immerschal ies of l e i g e s t e e n t e n . 
Wij beschouwen met de hier gegeven voorbeelden slechts énkele van de meest 
op den voorgrond tredende bestanddeelen van de vernielde gesteenten; het is 
echter duidelijk, dat het wegstroomende water ook nog tal van andere materialen 
meevoert, hetzij onopgelost zwevend, hetzij in opgeloslen vorm. Op den langen 
duur komt het fijnste van de bestanddeelen op den zeebodem terecht; de zee 
zelf doet opgeloste kalkdeeltjes neerslaan, of wel levende organismen (koraal-
dieren en schelpdieren) nemen kalk in hun organisme op om daarmede eene 
lichaamsbescherming (koraal-riffen, schelpen) te vormen. 
Zoo ontstonden in oervoorwereldlijke tijden dikke afzettingen van kalksteen-
grondstof in de toenmaals bestaande zeeën. Deze kalklagen zijn evenals zand-
steenen, leischalies e.d. door druk- en infiltratieprocessen tot een vast gesteente 
geworden en zijn, bij latere andere verdeeling van land en water op aarde, droog 
komen te liggen en zelfs tot hooge gebergten geworden. In ons eigen land 
hebben wij het voorbeeld van den Sint Pietersberg bij Maastricht een van de 
hoogste punten van ons land — welke is opgebouwd uit zandig mergelig materiaal, 
dat een niet zeer harde doch bruikbare bouwsteen oplevert en dat—getuige de 
massa's schelpen van'zeedieren, welke men er in aantreft — oorspronkelijk in 
een zee moet zijn afgezet. 
De zandsteenen, conglomeraten, schalies (leisteenen), kaiksteenen en dergelijke 
zijn dus ontstaan door het vast en hard worden van afzettingen (sedimenten) 
van resten van vergane gesteenten. Men noemt de groep van dergelijke niet-
primaire gesteenten daarom s e d i m e n t - of sed i m e n t a l r(e) g e s t e e n t e n . 
Met de aanduidingen primair en secundair is het overigens hier oppassen, 
omdat een sediment-gesteente zelf weer wordt vernield en aanleiding geeft tot 
het opnieuw ontstaan van een sedimentair gesteente, dat dus evenmin seoundair 
is ais uit een primair ontstaan. Ook is het niet zeker, zelfs onwaarschijnlijk, dat 
de oudste niet-sedi mental re gesteenten, welke wij kennen, de z.g. kristallijne 
schalies (o.a. gneis) , inderdaad primair zijn. 
Tegenover de sedimentair-gesteenten staat de groep der s to i i i ngsges teenten . 
Men is het er in de betreffende wetenschappen tegenwoordig vrijwel over eens, 
dat wij ons de aarde moeten denken als een gloeiend vloeibare massa, omgeven 
door een gestolde vaste, koude korst of schil. Hoe dik die schil ia weet men 
natuurlijk niet precies, doch waarschijnlijk is die dikte relatief zoo gering, dat 
wij, de zaak vergelijkende met een sinaasappel, moeten onderstellen, dat de 
aardschil - in verhouding - nog niet zoo dik is als de sinaasappelschil. Wie 
dit vreemd lijkt, bedenke dat de putjes in de vruchtschil enorm overdreven het 
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verschil in hoogte tusschen de hoogste bergtoppen en de diepste zeebodems 
op aarde weergeven. In goede verhouding zouden de putjes nog niet Vio m.M. 
diep moeten zi jn! (Wordt vervolgd). 

Boekbespreking. 
ONZE BOUWMATERIALEN, door Prof. J. A. van der Kloes, Deel I I I , 
Mortels en Beton. Uitgave van L. J. Veen te Amsterdam. 

Dit deel van het standaardwerk van Van der Kloes, Oud-Hoogleeraar in de kennis 
der Bouwmaterialen aan de Technische Hoogeschooi te Delft, beleeft met deze 
uitgave den derden druk. Het is bewerkt met medewerking van de Ingenieurs 
E. Jacobs, M. E. H. Tjaden en Dr. L. R. Wentholt. 
Het werk is in de volgende elf hoofdstukken verdeeld: 

Hoofdstuk I, Overzicht der grondstoffen. Hoofdstuk II, Klei en kleimortels. 
Hoofdstuk III, Kalk. Hoofdstuk IV, Portlandcement en verwanten. Hoofdstuk V, 
Gips. Hoofdstuk VI, Puzzolanen en Puzzoianencementen. Hoofdstuk VII, 
Samenstelling, bereiding en gebruik van mortels. Hoofdstuk VIM, Beton. 
Hoofdstuk IX, Naadlooze vloeren en daken. Hoofdstuk X, Pleisterwerk en 
plafonds. Hoofdstuk XI, De mortelspuit. 

Deze derde druk is aanzienlijk verbeterd en uitgebreid. Een alfabetisch register 
maakt het snel opzoeken gemakkelijk. De illustraties zijn betrekkelijk spaarzaam 
maar met zorg gekozen. 
Het boek heeft geen aanbeveling noodig. Het is volkomen ingeburgerd. Wij 
troffen in Holland zoowel als in Indiö Van der Kloes' Bouwmaterialen aan bij 
allerlei bouwkundigen van hoog tot laag. Het blijft j e vraagbaak. 

CONSTRUCTIE VAN GEBOUWEN, door Prof. J. G. Wattjes, Deel II, 
Ramen, deuren en betimmeringen, 2» en 3» Stuk. Uitgave van de 
Uitgevers-Maatschappij „Kosmos". 

De Heer Wattjes weet de Afleveringen van dit deel op peil te houden, hoewel het 
timmerwerk hem practisch minder goed ligt dan de steenconstructies. Toch is 
in deze stukken een respectabele hoeveelheid uitgevoerde constructies verwerkt, 
zoodat de Architect, die deze constructies navolgt, altijd het motief: „ze zijn al 
meer toegepast" kan laten gelden. Er is echter, vooral In de laatste vijf jaren 
zooveel uitgevoerd aan gezochte raam- en deurconstructies, die als ondeugdelijk 
moeten verworpen worden, dat het zonder crltlek vermelden van allerlei uitge
voerde constructies, een bedenkelijke zijde heeft. Zoo zullen de details van het 
„Klein Woonhuis" op verschillende punten, in de praktijk, voorziening behoeven, 
daar ze anders tot zeer onsoliede constructies aanleiding zullen geven. 
Deze opmerkingen, die de geleerde schrijver ons ten goede houde, mogen geen 
beletsel zijn zich het werk aan te schaffen. Het geeft een zoo goed gedocumenteerd 
overzicht van het belangrijke onderwerp, dat het op geen studiekamer of bouw
bureau mag ontbreken. 

WETEN EN KUNNEN. Kleine Bibliotheek van „Kosmos" te Amsterdam. 
No. 83. Kennis van Werktuigen m gebruik in de Burgelljke Bouw
kunde, door Ant. P. Oosterhof. No. 112. Materlalenkennls voor den 
metselaar, door Ant. P. Oosterhof. No. 113. Terrazzo- en hout-
graniet-vloeren, door Ant. P. Oosterhof. - - Prijs per nummer f 0.75. 

Deze werkjes zijn met zorg samengesteld en kunnen voor ambachtslieden zeer 
goede diensten bewijzen. Vooral het laatste werkje lijkt ons zeer geslaagd. De 
geringe prijs kan voor niemand een beletsel zijn. 
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Gesteenten als bouwstoffen V. 
Door J. H. JANSON. 

Evenals uit eene oplossing van zouten of In het algemeen van chemische ver
bindingen bij overschrijding van den verzadlglngsgraad vaste stoffen uitkristalli-
seeren, evenzoo kristalliseerden, bij vorderende afkoeling van den gloeiend 
vloeibaren aardbol bepaalde silicaten uit. In waarneembaren vorm ziet men dit 
ook gebeuren bij de hoogovens, waar op de gloeiend vloeibare ijzermassa 
slakken - - niets anders dan silicaten — drijven. De vergelijking is ook nuttig, 
omdat de nog vloeibare aardkern overwegend uit gesmolten metalen moet 
bestaan, aangezien het soortelijk gewicht van de aarde als geheel (-[-5,5) ongeveer 
tweemaal zoo hoog is als het gemiddelde soortelijke gewicht van de korst-
gesteenten (J ; 2,7). 
Een gloeiend vloeibare gesteentemassa noemt men in de gesteenteleer een 
magma en al wordt aangenomen, dat het binnenste van de aardkern - - het 
oermagma - een vrijwel homogeen mengsel zal zijn, toch behoeft nog volstrekt 
niet de magmamassa, waaruJt een gesteente kristalliseert steeds dezelfde samen
stelling te hebben. In elk geval bewijst het bestaan van verschillende gesteenten, 
dat zij uit verschillende magma's zijn ontstaan. Anderzijds vindt men gesteenten, 
welke uiterlijk zeer van elkaar verschillen, welke niettemin bij chemische analyse 
vrijwel volkomen dezelfde elementaire samenstelling blijken te hebben. Deze 
zijn dus uit eenzelfde magma ontstaan, doch onder van elkaar verschillende 
omstandigheden, zoodat de vorming niet bij beide op dezelfde wijze verloopen 
is, hetgeen geleid heeft tot een verschil in structuur. 
Het is duidelijk, dat het magma alleen reeds door het feit van het vast worden 
van een deel der bestanddeelen verandering In samenstelling ondergaat, naar
mate de kristalllsatle vordert. De snelheid, waarmede de vastwordlng geschiedt, 
heeft daardoor grooten invloed op den aard van het door de afkoeling ontstaande 
gesteente. Een sterk sprekend voorbeeld van den invloed van de tijd Is het 
volgende. Gewoon glas — een silicaat - kunnen wij na smelting practlsch niet 
zoo langzaam afkoelen, dat het ons zou gelukken het In kristallijnen toestand 
te verkrijgen. Steeds is het amorph en doorzichtig. Maar destijds was In het 
mlneralogisch laboratorium te Delft een brok kristallijn glas aanwezig, dat er 
uitzag als een stuk kalksteen, en dat afkomstig was van een glasoven, welke 
was afgebrand, waardoor een zeer groote hoeveelheid gesmolten glas maanden 
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lang tijd gehad had om af te koelen. Het binnenste van de massa was daardoor 
kristallijn gestold. 
De tijd, welke de afkoeling van een magma heeft gevorderd, speelt echter niet 
alleen een rol; ook de verdere omstandighenen, waaronder de afkoeling plaats 
heeft, zijn van zeer groeten invloed op de geaardheid van het ontstaande gesteente. 
Er is verschil tusschen de gesteenten, welke uit een zelfde magma ontstaan, 
naarmate de uitstrooming vrij aan de lucht geschiedt, dan wel diep in de aarde, 
opgesloten tusschen oudere gesteente de afkoeling onder druk moet gebeuren. 
Men onderscheidt daarom bij de stollingsgesteenten al dadelijk twee groepen, 
n.l. de d i e p t e g e s t e e n t e n e n d e u i t v l o e i i n g s g e s t e e n t e n . Naast deze belde 
staat als nauw verwant en toch afwijkend de groep van de g a n g g e s t e e n t e n , 
dat zijn die, welke spleten en gangen in reeds bestaande gesteente hebben op
gevuld en daardoor noch geheel in de omstandigheden van dieptegesteente, 
noch in die van vrij uitstroomde gesteentemagma zijn ontstaan. 
Behalve deze drie groepen van de stolllngs- of e ru ptiefgesteenten bestaat er 
een vierde, die van de k r i s t a l l y n e s c h a l i e s welke men vroeger wel heeft 
beschouwd als het z. g. grondgebergte of oergesteente, de allereerste stollings-
korst. Tegenwoordig neemt men aan dat het oergesteente nog nergens aan den 
dag is getreden en dat de kristallyne Schalies (of schieters) daaruit door oer
vorming zijn ontstaan. 
Vervorming van eenmaal ontstaan gesteente, ook al worden de bestanddeelen 
niet alle of zelfs geen van alle van de oorspronkelijke ligplaats verwijderd zooals 
met de grondstoffen voor latere dedimentgesteente geschiedt, heeft met gesteenten 
uit al de genoemde groepen plaats. Door druk zijn dan waarschijnlijk de kris
tallyne Schalies tot Schalie, d. i. tot gelaagd gesteente geworden uit materiaal 
van het oergesteente. Maar door druk kan ook, meer dan enkel de structuur, 
de samenstelling veranderen. Men spreekt in zoo'n geval van drukmeta-
morphose, waarnaast men ook de verandering door aanraking, de contactmeta-
morphose kent. Een voorbeeld van verandering onder invloed van gebergtedruk 
is de vorming van marmer, d. I. kristallyne kalk uit aanvankelijke amorph gese-
dlmenteerde kalkdeeltjes. 
Wij zullen hierover niet verder uitweiden en alleen nog iets meer omtrent de 
vorming op zich zelf en de structuur van de gesteenten zeggen, omdat die voor 
ons onderwerp van groot belang zijn. 
Indien namelijk uit een magma van bepaalde samenstelling op een gegeven 
moment een deel van de bestanddeelen - - omdat die In verband met oplos
baarheid bij bepaalde temperatuur daartoe het eerst aan de beurt waren —bijv. 
als biotiet (zwarte glimmer) is uitgekristalliseerd, dan zal er bij verdere afkoeling 
een oogenblik komen, dat geen blotiet meer kan worden gevormd omdat de 
omstandigheden nu anders zijn geworden en niet alle voor biotiet noodige be
standdeelen meer In voldoende mate aanwezig zijn. Dan zal in ons voorbeeld 
de beurt voor kristallisatie aan orthoklaas (kaliveldspaat) zijn gekomen en de 
kristallen daarvan zullen nog vrij volkomen zijn omdat zij te midden van een 
nog in overmaat aanwezige vloeibare zure magmatlsche massa kunnen uitgroeien. 
Is echter ook de voorraad andere stoffen dan klezelzuur uitgeput, dan kan ten 
slotte alleen nog maar dit zuur zelf vast worden en kwarts leveren. Het magma 
heeft dan ten slotte een graniet opgeleverd met volkomen blotiet kristalletjes, 
vrij volkomen orthoklaaskristallen en onvolkomen kwartskristallen, dit laatste 
omdat voor het kwarts alleen de ruimten tusschen de reeds eerder gevormde 
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andere mineralen ter vulling overbleven. Verloopen de geschetste processen in 
een relatief korten tijd, dan zullen de orthoklaaskristallen geen gelegenheid 
hebben gehad om uit te groeien in weinige, doch groote kristallen, maar wel 
in vele betrekkelijk kleine en dientengevolge zal een meer of minder grofkorrelige, 
doch in elk geval gelijkmatig gekorrelde graniet zijn Ontstaan. Het hier geschetste 
verloop levert een normaal dieptegesteente. 
Denken wij ons hetzelfde magma bezig af te koelen op groote diepte, dus onder 
dezelfde omstandigheden als zooeven, doch bovendien onderweg naar vrije uit
strooming, dan zijn er eigenlijk twee phasen in het stollingsproces: de eerste 
de intratellurische genoemd, d.w.z. de onderaardsche, en de tweede de uitstroo-
mingsperiode. Gedurende de eerste periode is er dan rustige kristallisatie van 
een onder hoogen druk staande en uiterst langzaam afkoelende magma-massa 
en er ontstaan dus, meer of minder groote, goedgevormde kristallen, zwevend 
In de massa, in de tweede periode zijn de omstandigheden totaal veranderd en 
koelt de nog niet vastgeworden massa snel af, hetgeen leidt tot eene stolling in 
zeer kleine kristalaggregaten. In verreweg de meeste gevallen zijn de kristalletjes 
van deze tweede periode zoo uiterst fijn, dat zij zelfs onder het microscoop niet 
meer herkend kunnen worden. Deze grondmassa, waartegen zich de eerder 
gevormde groote kristallen afteekenen, noemt men in dat geval Kryptokristallijn. 
Zijn de mineraleh, waaruit de grondmassa bestaat met het bloote oog niet, doch 
met het microscoop wel te herkennen, dan spreekt men van microkristallijne 
grondmassa, terwijl de derde en laatste mogelijkheid is, dat er naast ondefineerbare 
grondmassa ook nog een met het bloote oog herkenbare gekorrelde grondmassa 
blijkt te zijn, zoodat er drie (of nog meer) perioden In de afkoeling zijn geweest. 
De gesteenten, welke de laatstgeschetste wordingsgeschiedenis hebben gehad, 
noemt met p o r f i e r e n . Porfier is dus een groepsnaam. 
Uit een minder zuur magma ontstaat geen graniet, doch syeniet of een nog meer 
basisch gesteente en ook bij dergelijke andere magma's kan zoowei een meer 
of minder grofkorrelig.gesteente als bijv. syeniet als — bij vastwording in twee 
(of meer) tempi - - een gesteente met grove korrels in een op het bloote oog 
niet defineerbare grondmassa, bijv. syeniet-porfier onstaan. Porfier is dus een 
groepnaam, welke voor bepaalde gevallen eene nadere toevoeging vereischt, 
graniet, syeniet zijn soortnamen; de aanduiding porfier wijst daarbij dan steeds 
en alleen op de structuur. 
Als bouwsteen wordt veelvuldig g r a n i e t p o r f i e r gebruikt, een gesteente dat 
een structuur-overgangsvorm tusschen korrelige graniet en kwartsporfier Is. De 
grondmassa, waartegen de grootere kristallen, evenals bij elke andere porfier, 
afsteken is microkristallyn of zelfs vrij grof kristaliyn en komt overeen met een 
gewone graniet. 
Met den naam p o r f i e r i e t duidt men, alsgroep, gesteenten met porfierstructuur 
aan welke rijk zijn aan veldspaten en arm aan kwarts of kwartsloos, dus ge
steenten, welke ontstaan zijn uit een basisch magma, dat als korrelig gesteente 
d i o r i e t levert. 
is in het voorgaande de groote groep derstoilingsgesteenten reeds onderverdeeld 
in z. g. dieptegesteenten en uitvloeiïngsgesteenten, terwijl ook reeds de eruptief-
gesteenten genoemd zijn, er blijft nog één groep te vermelden, n. I. die van 
ganggesteenten, dat zijn gesteenten, welke spleten en gangen in oudere gesteente
afzettingen opvullen. Het contact tusschen verschillende gesteenten bij de opeen
volgende vormingen geeft aanleiding en wijst steeds op een structuur met 
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grootere of kleinere kristallen in een grondmassa. Graniet daarentegen is een 
soortnaam, welke bij een bepaald gesteente behoort. 
In het als voorbeeld genomen geval van een granitisch magma, dat een 
uitvloeiingsgesteente, dus een porfier levert, is nu inpiaats van graniet kwar ts 
p o r f i e r ontstaan, indien de grondmassa krypto-krlstallijn is, dan wel g r a n i e t 
po r f i e r , indien degrondmassazelf er uitziet — op het bloote oog of microscopisch 
— als een graniet. Beide porfieren kan men aan vele van onze bouwwerken 
waarnemen, vooral de tweede. 
Uit een minder zuur magma ontstaat geen graniet, doch b.v. S y e n i e t of nog 
sterker basisch gesteente als d i o r i e t en gabb ro . Ook uit deze of nog andere 
magma's kan naar omstandigheden hetzij een gelijkmatig korrelig dieptegesteente 
(de hier opgenoemde) ontstaan, dan wel een uitvloeiingsgesteente met porfier
structuur. Zooals naast graniet de granietporfier staat, kennen wij dus ook nevens 
syeniet de s y e n i e t p o r f ier. De porfierische vorm van de rijk aan veldspaat en 
arm aan kwarts of zelfs kwartsloos zijnde gesteenten duidt men aan met den 
naam p o r f i e r i e t . 
De gesteenten, hetzij ontstaan door stolling, hetzij secundair gevormd door 
sedimentatie, vormen met elkaar de aardlagen, waarvan de aardkunde of geologie 
de geschiedenis bestudeert. Zij doet dit met behulp van de paleontologie, d.i. 
de kennis van resten van organisch leven - planten zoowel als dieren —welke 
als versteeningen in de aardlagen (de sedimentaire!) worden aangetroffen. Wij 
moeten en kunnen dat alles hier laten rusten, doch zullen ons wel een oogenblik 
bezig houden met ligging van de aardlagen en gebergtevorming in het algemeen, 
d.w.z. los van geologische tijdsorde en systematiek. Die ligging toch is voor ons 
van belang in verband met de vraag wat eigenlijk onder g r o e f l e g e r moet 
worden verstaan. 
Het is zonder meer duidelijk, dat oorspronkelijk de sedimenten van vernield 
ouder gesteente zich bij de afzetting in zeeën in vrijwel horizontale lagen moeten 
hebben geordend. Inderdaad vindt men hier en daar nog in een groote totale 
dikte zuiver waterpas liggende lagen. Veelal echter is de oorspronkelijke horizontale 
ligging sterk gestoord en neemt men, daar waar door verwering dwarsdoorsneden 
door het terrein zichtbaar zijn ge«vorden, waar, dat de lagen golvingen vertoonen. 
Het terrein volgt die plooiingen en vertoont zich als een bergland met aan 
elkaar evenwijdige ruggen. Een dergelijk gebergte noemt men een plooiings-
gebergte en tot deze groep behoort verreweg de meerderheid van de bekende 
bergstreken, zooals Harz en Alpen. Men is geneigd zich het ontstaan van der
gelijke gebergten voor te stellen als te zijn geschied onder invloed van inwendige 
aardkrachten, als een soort onvolkomen vulcanische eruptie. Dit is niet juist, 
zooals bij verder nadenken reeds volgt uit de overweging, dat een eruptie 
plaatselijk is en niet streepsgewijze in evenwijdige lijnen, zooals voor het ontstaan 
van ruggen noodig zou zijn geweest. 
Wij stellen ons, als reeds werd vermeld, de aarde voor als een gloeiende vloeibare 
massa, welke door geleidelijke afkoeling een vaste koude korst van gesteenten 
heeft gekregen en er is geen enkele reden om niet te onderstellen, dat die 
afkoeling nog steeds voortgang heeft en ook na de eerste vastwording tot nu 
voortdurend gehad heeft. Waar, behoudens enkele weinige uitzonderingen, alle 
stoffen bij afkoeling inkrimpen, is het vanzelfsprekend, dat bij voortgaande 
afkoeling van den aardkern — al moge het daarbij over enorm lange perioden 
gaan — het jasje, dat de aardkorst is, van tijd tot tijd veel te ruim zal zijn geworden. 
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Plaatselijk zal daarbij de korst op de vloeibare massa zijn blijven rusten, doch 
dan kan het niet anders of elders moeten plooien en rimpels zijn ontstaan. De 
hoog tegen den granietkern van de Hoog-Alpen opgestulpte en opgestuwde 
kalksteenlagen van de juraformatie in de Voor-Alpen en het Berner hoogland 
zijn alleen door een dergelijk plooiingsproces zoo ver verheven geraakt boven 
het niveau (van een zee!) waarin zij oorspronkelijk zijn afgezet. Het graniet-
massief van de Alpen, als eruptlef-formatie Is daarentegen wel een verheffing 
door interne aardkrachten, ofschoon ook daarbij een plooiing van aardlagen over 
ruimer gebied dan alléén de Alpen invloed kan hebben gehad. Uitslijping door 
waterloopen, verwering als geschetst bij de beschrijving van het ontstaan van 
sedimentaire gesteenten accentueeren natuurlijk 't reeds aanwezige karakter van 
bergland door voortdurend diepere insnijding en blootlegging van bedekte lagen. 
Een geheel ander karakter heeft het bergland, dat door erosie, de reeds genoemde 
verwerende en vernielende invloed van weer, wind en water, werd gevormd. Een 
voorbeeld van een erosie-bergland in de zuidpunt van Afrika, waar men in den 
Tafelberg bij Kaapstad in horizontale ligging tot in de top dezelfde lagen aantreft 
als men veel verder noordelijk, óók horizontaal liggend, in het vlakke hoogland 
vindt. Het water dat van een dergelijk hoogteplateau afvloeit zal, vooral aan de 
randen, geleidelijk het terrein insnijden, daarbij de harde lagen niet of minder 
aantastende dan andere minder weerstand biedende. Het gevolg op den langen 
duur is, dat het hoogland omgeven wordt door willekeurig verspreide restanten 
van een vroeger grooter in omvang geweest hoogland, welke resten zich voordoen 
als tafelbergen, krausbergen of „spitskopjes". Tafelbergen ontstaan wanneer een 
uitgebreide dekplaat de verwering van de onderlighende lagen heeft belet of 
althans langer tegengehouden, spitskopjes kan men zich op tweeörlei wijze 
gevormd denken, n. I. óf wel doordien reeds dadelijk een beschermend dek van 
veel minder uitgebreidheid dan bij de tafelbergen aanwezig was, óf doordat bij 
geen tafelberg toch geleideijk het dek aan de randen is afgebrokkeld, zoodat 
de platte top zoetjesaan gereduceerd is een spitse. Tusschen beide hoofdtypen 
In staan de krausbergen. 
Het Zuid-Afrfkaansche voorbeeld werd gekozen, omdat daar zoozeer typisch de 
horizontale laagligging tot In de hoogste lagen gehandhaafd is gebleven, zoodat 
elke gedachte aan het ontstaan van de bergen door bodemverheffing of door 
laagplooiïng verre moet blijven. Erosiegebergten komen niettemin ook elders 
en in geheel ander — niet horizontaal liggend - - gesteentemateriaal voor; het 
is echter duidelijk, dat in streken, welke overwegend uit vaste harde gesteenten 
bestaan de erosie veel minder werkzaam kon zijn, dan in streken met gemak
kelijk verwerend materiaal. 
Een eigenlijke laagswijze afzetting kan men bij deeruptief-of stoilingsgesteente, 
welke sedimentaire lagen doorbroken hebben niet verwachten, hoogstens aan 
eene laging in den zin van de overvloeiïng, dus eenigszins horizontaal, denken. 
Er doet zich hierbij echter iets anders voor, dat bij de quaestle van groefleger 
een rol speelt, namelijk de spleetvorming bij afkoeling van de enorme massa's 
vloeibaar gesteentemagma. Bijzonder karaktristlek is de eigenaardige zuilvormige 
contractie van een vastgeworden basaltmassa, welke ons uit de groeven aan 
den Rijn kant en klaar door eenvoudig springen van de massa — dus zonder 
eenige verzaging of behakking — de zuilenbesalt voor onze zeeweringen verschaft. 
Andere gesteenten, als o. a. graniet, hebben veelal een kubisch voorloopende 
contractie, terwijl ook kegelvormige contracties bekend zijn. 
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Het voorgaande werd aangevoerd om duidelijk te maken, dat, hoe homogeen 
een gesteente moge schijnen, het toch inderdaad niet volkomen homogeen zal 
zijn. Een zandsteen uit de karrooiagen in Zuid-Afrika, die steeds horizontaal 
gelegen heeft zal loodrecht op het vlak van de laging den hoogsten druk kunnen 
verdragen. De verschillen in weerstand tegen druk in verschillende richting voor 
dergelijk gelaagd materiaal kan men zich het best voorstellen door een ver
zameling van lagen te vergelijkert met een spel kaarten, dat op het plat veel 
grooter bezwaring toelaat dan op de kaarten staande. Ook al ziet men bij sedi
mentgesteenten geen laagstructuur, toch moet die er door de wijze van ontstaan 
wel zi jn; er moet dus een vlak zijn loodrecht gericht op de grootst mogelijke 
weerstand tegen druk en de wetenscbap hoe dit vlak bij een brok bouwsteen 
verloopt is van belang. Dat vlak is het z. g. g r o e f l e g e r en men is wel geneigd 
om daaronder te begrijpen het vlak volgens welke het gesteente „in de groeven 
gelegen" heeft. Daarmede nu is het oppassen omdat wij ons al gauw als een 
dergelijk vlak een zuiver of nagenoeg horizontaal vlak willen voorstellen. Dit 
bleek verleden jaar o. a. een langs blootgelegde kalksteen lagen in de Alpen 
wandelend aspirant-bouwkundige, die de scheuren in de gesteente, welke door 
de plooiïng zijn ontstaan en welke op het bezichtigde punt tamelijk wel horizon
taal verloopen, als groefleger aanwees. Inderdaad maakt het bij een niet nauw
keurig toezien den indruk of door enorme blokken verticaal boven elkaar zijn 
gestapeld, maar let men op het verloop van de geheele laag, dan merkt men 
dat de laag daar steil overeind staat, zoodat juist de verticale spleten en struc-
tuurlijnen het groefleger aangeven. Onder groefleger moet dus worden verstaan 
het oorspronkelijk vlak van laagsgewijze afzetten. 
Groefleger te kennen is ook bij de stollingsgesteenten van belang omdat daarbij 
een zeker verband bestaat tusschen dat vlak en de contractie splijtvlokken. 
Want ook al neemt men geen splijtrichting waar, potentieel zijn toch die rich
tingen voorhanden, zoodat men van splijtneiging zou kunnen spreken, Deze 
richtingen zijn die van geringsten weerstand en zijn daardoor tevens die, volgens 
welke verwering het gemakkelijkst plaats heeft. 

GESTEENTEN. Na hetgeen in de inleiding over gesteentevorming is mede
gedeeld kan tot de behandeling van de verschillende in het bouwvak gebruikte 
gesteenten worden overgegaan en is het mogelijk een systematisch inzicht te 
verschaffen in het onderling verband tusschen de verschillende gesteentegroepen. 
Voor ons wil dat tevens zeggen: het verband tusschen een aantal vreemdaan-
doende gesteentebenamingen. 
Er Is op gewezen, dat een magma, waaruit een stollingsgesteente ontstaat meer 
of minder sterk zuur kan zi jn; er is ook op gewezen, dat een en hetzelfde 
magma onder verschillende omstandigheden verschillende gesteenten oplevert. 
Hieruit volgt, dat tusschen op het oog zeer van elkaar verschillende gesteenten 
verwantschap moet bestaan en dat hunne chemische zelfs soms mineralogische 
- samenstelling dezelfde moet zijn. 

Naarmate een stollingsgesteente in de diepte verstard is (dieptegesteente), dan 
wel gangen en spleten heeft opgevuld (ganggesteente) of, nog anders, vrij aan 
de atmosfeer is uitgetreden (eruptiefgesteente) zal de structuur korrelig, porfierisch 
met grofkristallijne grondmassa of porfierisch met micro- dan wel kryptokristtaliljne 
grondmassa zijn. In elk van de drie groepen zal dus een gesteente voorkomen, 
dat verwant is met een in de beide andere. Van de meer naar de minder zure 
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gesteenten afdalend zijn in het tabellarisch overzicht op een volgende bladzijde 
de verwante stollingsgesteenten naast elkaèr gezet. Daarbij Is voor de eruptief-
gesteenten dan nog — indien men in de gesteenteleer dit onderscheid maakt — 
de onderverdeel ing in oudere en jongere eruptiefgesteenten aangegeven. Bouw
kundigen kunnen de benamingen porfieriet en andesiet bijv. in hun practijk 
tegenkomen en daarbij aan een tweetal geheel verschillende gesteenten denken, 
terwijl toch inderdaad beide volkomen identiek zijn en het verschil in de be
namingen alleen op den ouderdom wijst, n.l. of men onderstelt, dat het gestnente 
in den vóór-tertiairen tijd gevormd is (z.g. palaeovulcanisch is), dan wel in het 
tertiair of nadien (z.g. neovulcanisch). Tot de laatsten behooren dan ook 
natuurlijk de z.g. jongeruptiefgesteenten, als de door nog werkende vulkanen 
uitgebraakte lavas. 

Verwante families in de klassen van de sedimentgesteenten bestaan uit den 
aard der zaak niet. Daar heeft dus in onze tabel het op één regel staan geen 
bijkomende beteekenis en desgelijks geldt van de kristallijne schalies. Wel is 
om der wille van volledigheid eene onderverdeeling van de sedimentairgesteenten, 
welke sommige auteurs aangeven overgenomen, waarbij zij onderscheid gemaakt 
willen zien tusschen de verhitte sedimentairegesteenten en die, welke na de 
sedimentatie gemetamorphoseerd zijn, zooals kristallijne kalksteen, marmer en 
dolomiet, dan wel uit oplossingen gekristalliseerd zijn, als bijv. steenzout, 
anhydriet, gips en gedeeltelijk ook kalkcarbonaatgesteenten. 
Deze laatste groep, waartoe o.a. ook lydiet (de toetssteen van goudkeurmeesters), 
kiezelsinter, kiezelguhr, polijstschaly, tripel, alsmede ijzerertsgesteente, behooren 
noemt men die van de n i e t - k l a s t i s c h e sedimentgesteenten. Een aanhang 
daarvan zijn de steenkoollagen. Onder k l a s t i s c h e gesteenten verstaat men 
dan ^- zooals deze naam aanduidt —desedimentgesteenten, welke zijn ontstaan 
door verhitting van de afgezette resten van gesteenten. Aangezien eene verhitting 
vrij onsterk kan zijn, tot nihil toe, Jigt bij deze definitie van klastische gesteenten 
het zwaartepunt in het feit van uit sediment bestaande en minder in dat van 
de verhitting. Daardoor is het mogelijk, dat tot deze groep ook weinig of niet 
verhitte resten van vergane gesteenten worden gebracht, zooals klei mergel, grind, 
zand, loss, kaoiien (pottebakkersgleis), klei, enz. 

STOLLINGSGESTEENTEN, DIEPTEGESTEENTEN. 

G r a n i e t . Dit gesteente is een van de meest over de geheele aarde verspreide 
en tevens een van de meest gebruikte gesteenten. De hoofdbestanddeelen zi jn: 
kwarts en glimmer. 
Zooals vroeger is medegedeeld zijn veldspaat en glimmer verzamelnamen en 
is dus met het vermelden van de opgesomde drie bestanddeelen graniet nog 
maar alleen in hoofdzaak gedefinieerd. De het meest in graniet voorkomende 
veldspaat is orthoklaas (kaliveldspaat), daarnaast komen evenwel ook albiet 
(natron veldspaat), labradoriet (kalkveldspaat) en andere veldspaten voor, hetzij 
in toevoegingeri aan een overwegend uit orthoklaas samengestelde graniet, dan 
wel voornamelijk of uitsluitend de benoodigde veldspaat leverde. 

(Wordt vervolgd). 
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Naar de glimmers verdeelt men de granietsoorten in vier hoofdgroepen: de biotiet-
granieten (de glimmer is hier biotiet = magnesiagiimmer, zwart of zeer donker
bruin), de muscovietgranieten (glimmer is hier muscoviet = kaliglimmer, kleurloos 
of grijs), de tweeglimmergranieten, waarin beide glimmers naast elkaar voorkomen 
en de hoornblendegranieten (ook wel amfiboolgranieten), waarin de plaats van 
glimmer door deze variëteit van amfibool is ingenomen. 
De kleur van graniet wordt voornamelijk getypeerd door die van de daarin aan
wezige veldspaat, hoewel natuurlijk de doorspikkeling met een zwarte biotiet 
invloed heeft en een ander karakter geeft dan.eene doormenging metkleurlooze 
muscoviet. De kleur van de veldspaten in graniet is overwegend aan den lichten 
kant, van melkwit, over gelig of groenig tot rose, vleeschkleurig en zelfs vrij 
donker rood toe (dit laatste vooral bij Scandinaafsche granieten en graniet van 
het eiland Bornholm). 
De structuur van het gesteente is korrelig, met meer of minder grof grein; 
glimmer is volkomen, veldspaat vrij volkomen in kristallen uitgegroeid, kwarts 
heeft de overblijvende ruimte tusschen de eerder gevormde kristallen van de 
andere mineralen moeten opvullen en is dus niet in goed gevormde kristallen, 
doch wel in kristallijnen toestand, aanwezig. 

GRANITIET is de speciale naam, welke aan biotietgraniet wordt gegeven. De 
reeds genoemde hoornblendegraniet wordt soms wel aangeduid als syenietgraniet, 
hetgeen minder juist is en aanleiding tot verwarring geeft. 

') In het gedeelte van dit artikel, opgenomen In no. 6, zijn drukfouten ongecorrigeerd gebleven. Bepaald storend 
zijn de volgende: 
Onderaan op bladzijde 44 Is een gedeelte uitgevallen. Men leze den laatsten regel: geeft aanleiding 
tot het ontstaan van omvormingeproducten of z. g. contactmetamorphosen. De opvullende massa, het gangge
steente zelf dus, kristalliseert In minstens twee perloden, zoodat ook ten minste twee generaties van kristallen 
aanwezig zijn en het gesteente dus porflerlsch Is. Nogmaals worde op het fundamenteele feit gewezen: porfier 
Is een groepnaam . . . . en wijst steeds; enz. 
bladzijde 47, regel 8 van boven, staat: „kaarten", moet zijn „kanten", 
bladzijde 47, regel 20 van boven, staat: „door" moet zijn „daar". 
bladzijde 48, regels 18, 27, 30 en 31 van boven staat „verhitte" respectievelijk „verhitting", m. z. „verkltte" 
respectievelijk „verktttlng". 
bladzijde 48, regel 8 van onder, staat; „kwarts en glimmer" moet zijn „kwarts, veldspaat en glimmer". 
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Structuur van graniet. Structuur van granietporfier. 

PEGMATIET is zeer grofkorrelige graniet, waarbij soms de veldspaatindividuen 
vrij regelmatig met kwartspartikels doorgroeid zijn, hetgeen op slijpvlakken 
tot eenige gelijkenis met hebreeuwsche letterteekens leidt en daardoor de benaming 
s c h r i f t g r a n i e t heeft doen ontstaan. Eenedergelijkedoorgroeiïng van veldspaat 
met kwarts komt veelvuldig in microscopische verhouding voor — men spreekt 
dan van m i c r o p e g m a t i e t . 
De hardheid van graniet, evenals verder nog te vermelden eigenschappen, hangt 
natuurlijk af van die van de samenstellende bestanddeelen en Is dus niet constant, 
doch varieert tusschen 6 en 8. Het s.g. schommelt tusschen 2,5 en 3,05; dé 
kubische uitzettingscoefficient is 0,000026. 
De verschillende vastheidscijfers zijn te stellen op: 

min. gem. max. 
drukvastheid 450 1600 2400—3000 ) 
trekvastheid 20 30 45 ( a l l e s 
buigvastheid 75 140 210 (K.G./c.M8. 
schulfvastheid 25 80 130 ) 

De meest op den voorgrond komende granietgroeven zijn te vinden in : Sllezië, 
Saksen, het Fichtelgebergte, Odenwald, Schwarzwald, Harz, Thuringen, Beljeren 
(vooral mooie graniet uit het Beijersche woud), Zweden (Karlskrona, Karlshamm, 
Malmö), Noorwegen (Idefjord, Dram mensfjord), Bomholm, St. Gotthard (Wasen)i 
Italië (Baveno aan het Lago Maggiore). 
De herkomst van de naam graniet is onbekend. Bij de volken der oudheid 
komt de naam niet voor; hij wordt voor het eerst bij Italiaansche schrijvers uit 
de 16e eeuw aangetroffen voor grofkorrelige gesteenten in het algemeen. Het 
huidige begrip graniet is geleidelijk gegroeid en het eerst door Wallerius gede
finieerd: Saxum e quarzo, spatho scintillante et mica compositum - d.w.z. 
steen bestaande uit kwarts, schitterende spaat (veldspaat) en mica (glimmer)! 
Veelvuldig worden in de bouwpractijk gesteenten graniet genoemd zonder dat 
zij zulks inderdaad zi jn; zoo spreekt men van zwarte Zweedsche graniet, doch 
dit is dan in werkelijkheid een diabaas of een dioriet uit het zuidelijk deel van 
Zweden. Zeer veel • ook in ons land - gebruikt men een gesteente: petit 
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granite de I' Ourthe, dat een sedimentaire kalksteen is, waarvan het mooi wordt 
te weeg gebracht door talrijke foraminiferen resten en waaraan vulcanische 
vorming dus wel vreemd moet zijn gebleven. 
Omgekeerd heeft men in vroegere tijden het gesteente, dat in de buurt van 
Assoean in Egypte, het vroegere Syene, wordt gevonden en dat in de oudheid 
veel voor bouwwerken werd gebruikt, syeniet genoemd, terwijl het naar onze 
hedendaagsche begrippen een amfibool- of hoornblende graniet is. De naam 
syeniet komt het eerst bij Plinius voor en werd door Werner overgebracht op 
een gesteente voorkomende in den Plauenschen grond bij Dresden dat men 
tegenwoordig amfibool- of hoornblende syeniet noemt. De verwarring in de 
oudheid ontstond doordien als bouwsteen ook gesteenten, welke naar onze op
vattingen wél syeniet zijn, werden verwerkt van een andere herkomst (Lybie) dan 
de omgeving van Syene. Een werkelijke syeniet wordt o. a. gevonden in den 
Sinai, zoodat eene omdooping van syeniet in sinaiet indertijd, zonder succes, 
is voorgeslagen. 
Tegenwoordig duidt de naam syeniet op een kwartsarm of kwartsloosgesteente; 
populariseerend zou men kunnen zeggen dat in zekeren zin syeniet een graniet 
zonder of met weinig kwarts is. 

SYENIET. Zooals in het hiervoor medegedeelde reeds werd aangestipt zijn de 
syeniet-gesteenten nauw verwant met graniet en kunnen worden opgevat als 
van een zelfde, doch minder sterk zuur, magma afkomstig, hetgeen tot uiting 
komt door een gering gehalte aan kwarts en zelfs meestal geheel ontbreken 
van dit mineraal. Evenals bij graniet vormen hetzij biotiet, hetzij hoornblende 
(en nog al zeer vaak het laatste mineraal) een hoofdbestanddeel. Bijkomstige 
z. g. accessoire bestanddeelen laten wij - - evenals bij graniet is geschied -
buiten beschouwing. 
Syeniet is korrelig, eerder grof dan fijn greinig, van structuur. Waar veldspaat 
overheerschend is, wordt de kleur van het gesteente voornamelijk door de veld-
spaatkleur bepaald. De veldspaat in syeniet is meestal orthoklaas, welke gewoonlijk 
roodachtig tot bruinrood gekleurd is - - minder vaak wit of andere lichte tinten. 
De hoornblende in hoorn blendesyen iet is vezelig van vorm, in korte, onregelmatig 
in het gesteente verspreide, groene tot zwartgroene kristalnaalden. 

PORFIERSYENIET, dat niet mag worden verward metsyenietporfier, is een syeniet, 
welke door grootere veldspaat kristallen te midden van de overwegende hoeveel
heid betrekkelijk kleine veldspaat-,glimmer-of hoornblende individuen ereenigszins 
ais een porfier uitziet. 
Wat de eigenschappen als bouwsteen betreftvaltte vermelden, dat syeniet minder 
hard Is dan graniet, doch daartegenover grooter taaiheid bezit. Het laat zich 
betrekkelijk beter en mooier polijsten dan graniet - - speciaal geldt dit voor 
hoornblende syeniet, dat wel als het hoofdtype van dit gesteente wordt beschouwd. 
De verklaring van dit gemakkelijker aannemen van polijstglans ligt in het ont
breken - • in vergelijking tot graniet - - van glimmer, welks aanwezigheid een 
bezwaar oplevert voor goede polijsting. In de bouwpractijk met deze omstandigheid 
rekening houdende, zal een fljngegreinde ruwe graniet de mooiste toepassing 
van een graniet zijn, terwijl voor een hoornbiendesyeniet gladde polijstvlakken 
het karakter van het gesteente het best zullen doen uitkomen en het uiterlijk 
daardoor het fraaist zullen doen zijn. Het gesteente laat zich betrekkelijk ge-
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Tabellarisch overzicht van de bouwtechnisch belangrijke gesteenten. 

Dl EPTEG ESTEENTEN 

Graniet 
Syeniet 
Elaeoliet-syeniet 
Kwartsdioriet 
Dioriet 
Gabbro 

S T O L L I N G S G E S T E E N T E N . 

GANGGESTEENTEN 

Graniet porfier 
Syenietporfier 
Elaeol ietporf ier 
Kwartsdiorietporfieriet 
Diorietporfieriet 
Gabbro po rfieriet 

ERUPTIEFG ESTEENTEN 

Vóór- ter t ia i re 

Kwarts porfier 
Kwartsvrije porfier 

Phonoliet 
Kwartsporfieriet 
Porfieriet 
Basalt — Melafier — 

Na-ter t ia i re 

Lipariet 
Trachiet 

Daciet 
Andesiet 
Diabaas 

S E D I M E N T A I R E G E S T E E N T E N . 

Prec ip i ta ten 

Steenzout 
Anhydriet 
Gyps 

NIET-KLASTISCHE GESTEENTEN 

Kiezelgesteenten 

Lydiet 
Kiezelsinter 

^ Kiezelguhr 
' Diatomeeënaarde 
) Polystschaly 
(Tripel 

Carb o naat gesteen ten 

Oölytische Kalksteen 
Kryt 

j Kalktuf 
(Travertyn 

\ Kristallyne kalk 
' Marmer 
Dolomiet 

KLASTISCHE GESTEENTEN 

Kieze l ig Leemig 

Breccier> Kleischaly 
Conglomeraten Phylliet 

(Zandsteen Kleimergel 
' Arkose Leem 
Kwartsiet Loss 
Grauwacke Kaolien 
Grint Klei 
Zand Tuinaarde 

K R I S T A L L Y N E S C H A L I E S . 

Gneis ; Granui ie t ; Hal lef l in ta; Gl immer-, Talk-, Chloriet- en Hoornblende-schalies. 

Ol 
co 



makkelijk bewerken, gevolg van de niet zoo groote hardheid ais bij graniet. 
De weerbestendigheid is zeer groot. 
Het s. g. ligt tusschen 2.,5 en 3,06, de hardheid tusschen 7 en 8. De porositeits-
coefficient is ongeveer 1,3%. De drukvastheid is 1300-1400 kg/cM- doch 
stijgt bij bijzondere kwaliteiten tot 2600 kg/cM'; daar staat tegenover, dat bij 
zachtere syenietsoorten dit cijfer kan dalen tot 800 kg/cM3. De schuifvastheid 
bedraagt gemiddeld ongeveer 166 kg cM9. 
Het zal, na hetgeen over verwantschap met graniet is aangevoerd, geen verwondering 
wekken, dat de vindplaatsen van syeniet grootendeels dezelfde zijn of althans 
zeer nabij gelegen zijn. Bekeade wlnpiaatsen van syeniet zijn o. a. Saksen 
(Plauensche grond; een donkere tot bruinroode hoornblende syeniet); Fichtel-
gebergte; Thuringer woud; Odenwald; Beyersche Woud - een typische syeniet 
met paral lel ligging van orthoklaas-kristallen, eenigszins porfierachtig —; Vogezen. 
Een bijzonder mooie en daarom bijzonder gewilde syeniet wordt gebroken bij 
de Langesundfjord, welke bestaat uit natronveldspaat en zwartgroene augiet. De 
veldspaatkristaiien liggen paraiel geschikt en vertoonen een prachtig, voornamelijk 
diepblauw kleurreflex. Daardoor is de onjuiste benaming noorsche labradoriet 
ontstaan (labradoriet is een kalkveldspaat, welke dezelfde diepblauwe (soms ook 
groene) kleurreflex vertoont. 
Hoewel door deze kieurschittering in het bijzonderen de boven graniet uitstekende 
kleurnuances in het algemeen syeniet voor monumentaaibouw boven graniet 
wordt gesteld, Is de toepassing van syeniet minder veelvuldig dan die van graniet 
als gevolg van het op minder uitgebreiden schaal voorkomen. Daarenboven zijn 
syenietafzettingen veelvuldig met granietbanken doortrokken, zoodat een syeniet-
groef een minder homogeen materiaal exploiteert dan een granietgroeve en dus 
naast het eigenlijk gewenschte ook minderwaardig (wel te verstaan als men 
syeniet verlangt te verkrijgen 1) materiaal verkrijgt. 

ELAEOLIETSYENIET. In handboeken over bouwmaterialenleer vindt men dit 
gesteente vermeld als een onderdeel van de syenieten. in de gesteenteleer 
beschouwt men het als eene afzonderlijke familie, omdat het, hoezeer verwant 
met de gewone syeniet, toch zeer karakteristieke eigenschappen vertoont. 
Kwarts komt in deze gesteentefamilie ais hoofd- of bijkomstig bestanddeel niet 
voor, terwijl naast een alkaliveidspaat het mineraal elaeoiiet ais hoofdbestanddeel 
optreedt. Donkere glimmer en pyroxeen of amfibool-mineralen kunnen wel als 
bestanddeel aanwezig zijn, doch zijn dit steeds in geringe hoeveelheid. 
Bouwtechnisch is dit gesteente alleen van locaal belang; een vermeldenswaardige 
bijzonderheid is, dat met het voorkomen van dit gesteente vindplaatsen van 
mineralen van de zeldzame aarden en daaraan verwante nauw verbonden is. 
(Thorium, Cerium,Yttrium,Ytterbium en dergelijke elementen bevattende mineralen). 
In nog niet ver achter ons liggende tijden is men tot het Inzicht gekomen, dat 
aan sommige van de hierbedoelde mineralen de functie van geologisch horloge 
kan worden toegekend, n.i. door uit de verhouding tusschen bepaalde bestand-
deelen daarin te berekenen hoeveel Jaren (millioenen!) moeten zijn verloopen 
eer uit het eene bestanddeel, door gelijdelijke ontleding onder invloed van radio
activiteit, de gevonden hoeveelheid van het andere bestanddeel is ontstaan. 

DIORIET. Vroeger en ook nu nog wel werd onder den naam g r o e n s t e e n of 
d i a b a a s een groep gesteenten samengevat, welke men volgens nieuwere be-
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schouwingen beter doet van elkaar ie schelden. Die oorspronkelijke groep splitste 
men In twee, waarvan de eene, scherper omschreven den naam dlabaas behield, 
terwijl de andere, de afgescheiden groep, den naam d l or le t verkreeg, afgeleid 
van het grieksche woord (hójufri*, dat scheiden beteekent. 
Diorietlsche gesteenten zijn grof tot fijn gekorrelde, zeer zelden porfierachtige, 
dleptegesteenten, welke gekarakteriseerd zijn door het samengaan van een 
kalknatronveldspaat met biotlet, amfibool-of pyroxeen mineralen. Er zijn in deze 
groep gesteenten met een formeel, een bijkomstig of een negatief kwartsgehalte. 
In verband met de onderverdeeling van de stollingsgesteenten is In onze tabel 
de eerstgenoemde onderafdeeling als eene afzonderlijke groep: k w a r t s d l o r l e t 
opgenomen. . 

De plaagioklaas (kalknatronveldspaat) is meestal wit tot grijs of groenig gekleurd, 
zelden roodachtig. De groote hoeveelheid, donker groene hoornblende (amfibool) 
-naaldjes geeft het gesteente als zoodanig ook een donkere, groen tot zwart-groene 
kleur. Hoornblende is overwegend het donkere, tweede hoofdbestanddeel, doch wordt 
geheel of gedeeltelijk vervangen door de beide andere genoemde mineralen-families. 
Het soortelijk gewicht bedraagt 2,8-3,0, de hardheid 5-6, de porositeltscoefficieht 
is slechts 0,26, waaruit volgt, dat het zeer weinig water opneemt. De weerbestendig
heid is groot, tenzij veel van het ais bijkomstigbestanddeei voorkomende zwavelkles 
(Pyriet) aanwezig Is. Het gesteente Is moeilijk, doch mooi te polijsten en verkrijgt 
daarbij een duurzame glans. 

De drukvastheid is ongeveer 2000 Kg/cIVP, doch kan tot 2800 Kg/c Meedragen; 
de trekvastheld wordt aangegeven op 50 Kg/cM-, deschulfvastheid op26 Kg cM . 
De voornaamste vindplaatsen (groeven) zi jn: Rchtelgebergte; Saksen; Harz; 
Odenwald; Thuringen; Scharzwald. Evenals graniet wordt diorlet ook ais wegen-
bouwmaterlaal gebruikt en ook vindt het uitgebreide toepassing voor water
bouwkundig werk. 

GABBRO. Dit gesteente heeft, evenals de tot dusverre speciaal behandelde, eene 
gelijkmatig korrelige structuur, met korrels van zeer verschillende grootten bij 
verschillende gabbrotypen. De kenmerkende bestanddeelen zijn een basische kalk
natronveldspaat met monokiiene of rhomblsche pyroxeen, dan wel met hoornblende. 
De plagloklasen, veelal labradoriet, zijn wit of grijs, minder vaak violet of bruin, 
doch zeer zelden rood gekleurd. Als monokiiene pyroxeen komt in gabbroge-
steenten dialiaag van bruine, grauwbruine of groene kleur voor, terwijl als 
rhomblsche pyroxeen hypersteen of bronzlet, beide vetglanzig en bruin, bestand
deelen van gabbro kunnen zijn. Ook hoornblende is meestal van bruine kleur, 
zoodat het gesteente als geheel gewoonlijk gekenmerkt Is door een bruine, In 
de mooiste soorten meesttijds echter groene, spikkeling tegen een witte tot grijze 
fond. Zijn de kristallen van de verschillende bestanddeelen nogal fijn en innig 
dooreengemengd,dan Is het gesteente van een vrij egale g r l j » , Ietwat groenige, kleur. 
Het s. g. ligt tusschen 2,7 en 3,0j de hardheid is groot, n. I. 6—8, de water
opneming is zeer gering en de weerbestendigheid bij soorten met niet te veel 
labradoriet goed. Is veel van deze kalknatronveldspaat, welke gemakkelijk verweert, 
aanwezig, dan krijgt het gepolijste gesteente al spoedig putjes In de gepolijste 
vlakken, ten gevolge van aantasting door weer en wind. Overigens wordt, niet
tegenstaande men het gesteente ook voor buitenwerk, zelfs voor wegenverhardings-
materlaal gebruikt, gabbro voornamelijk op prijs gesteld als materiaal voor 
binnenbekleeding of kolommen. 

56 



De drukvastheid loopt van 700 tot 2400 kgcM' , doch is als gemiddelde op 
rond 2000 kgcM ' te stellen. 
De naam gabbro is ontleend aan de landstaal van het volk in de omgeving van 
Prato in Italië. Naar san voorkomen in Sliezie, de Zobten, noemde men vroeger 
in Duitschland gabbro ook wel Zobtenfels. 
Men heeft gabbrogroeven in Silezie, in het Uilengebergte, in Saksen (Rosswein), 
in den Harz, in Nassau, talrijke plaatsen In Zwitserland, enz. Bijzonder mooie 
gabbros leveren verschillende groeven in noordelijk Italië en op Corsica, welke 
gesteenten in het eerste geval bekend staan onder den naam van granitone, in 
het tweede geval als Verde dl Corsica. 

Nauw verwant aan gabbro, doch petrografisch toch een afzonderlijke groep 
vormende, zijn de z.g. perldotleten, welke zoo heeten, omdat zij overwegend 
perldoot ( = olivyn) bevatten en overigens ais veidspaatarme of veldspaatlooze 
gabbros kunnen worden beschouwd. Als bouwsteen zijn ze niet van belang en 
en worden hier alleen in het voorbijgaan genoemd, omdat uit een van de tot 
deze groep behoorende gesteenten door metamorphose van de olivyn de zeer 
mooie — doch zachte — slersteen serpentyn ontstaat. 

GANGGESTEENTEN. 

GRANIETPORFIER. De grondmassa van dit gesteente bestaat voornamelijk uit 
lichtgekleurde, zeldzamer bruinachtige, middelmatig grof-tot fljnkorreiige kwarts-
en veldspaatindividuen. De groote, zich tegen deze grondmassa afteekenende 
kristallen van de eerste generatie zijn overwegend alkali-en kalknatronveldspaten 
en kwarts en daarnaast, in niet schaarsche mate, glimmer-, amfibool-en pyroxeen-
mineralen, welke gewoonlijk in de grondmassa geheel of nagenoeg geheel ont
breken. In dat opzicht is de schematische aanduiding van de structuur van 
granietporfier In onze afbeelding wei wat sterk overdreven ten aanzien van 
biotlet in de grondmassa, hetgeen overigens opzettelijk en bewust is gedaan 
om de grondmassa te typeeren ais overeenkomende met een gewone graniet. 
(In de afbeeldingen geven de zwarte partikels blotiet weer). 
De veldspaat van de groote kristallen, welke van enkele millimeters tot soms 
eenige centimeters groot zijn, Is meestal orthoklaas. 
Granietporfier is een niet veel voorkomend gesteente; men wint het vooral In 
Saksen (Wurzen), meestal als een groenachtig gesteente met roode orthoklaas. 
Voorts Is een bekende winplaats bij Leipzig, waar men een groengrijze tot rood
achtige pyroxeengranletporfler exploiteert met tot 3 c.M. lange witte, groenige, 
of bieekroode veldspaatkristalien. Verder zijn er o.a. nog vindplaatsen van dit 
gesteente In het Ertsgebergte (groote, vleeschkieurige of roode orthoklaaskrlstalien) 
en in Thürlngen. 
Het gesteente komt in eigenschappen een gewone graniet zeer nabij en Is voor 
dezelfde doeleinden bruikbaar. 

SYENIETPORFIER. De grondmassa van deze porfiersoort is meestal dicht, 
zeldzamer fijnkorreiig en heeft een roodachtige tot bruine of grauwgele, dan 
wel grauwgroene kleur. De kristallen van de eerste generatie bestaan overwegend 
uit alkali- of kalknatronveldspaat en In geringere hoeveelheid uit blotiet, hoorn-
blende of diopsiet (een augiet). Naar deze laatste drie kieurgevende mineralen 
verdeelt men de syenletporfieren In drie groepen. (Wordt vervolgd). 
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De kristallen, welke zich tegen de grondmassa afteekenen, zijn zelden grooter 
dan een centimeter. De het meest in deze gesteenten voorkomende alkaliveld-
spaat is alweer orthoklaas. De grondmassa bevat, in tegenstelling met de 
ingesloten kristallen, ook kwarts en daarnaast, overwegend, orthoklaas, doch 
ook wel een plagioklaas. 
Syenietporfier komt veelal te zamen voor met granietporfier, doch in geringere 
hoeveelheden, en is, zoowel hierom, als wegens gemakkelijke verwering, als 
bouwsteen van betrekkelijk weinig belang. 

ELAEOLIETPORFIER is als bouwsteen voor ons van geen belang en wordt 
alleen vermeld als de porfierische ganggesteente-vorm van elaeolietsyeniet; 
evenals bij bedoeld gesteente is bij elaeolietporfier een deel van de veldspaten 
vervangen door elaeoliet. Het voorkomen van elaeolietporfier Is evenals dat van 
elaeolietsyeniet een beperkt. 

KWARTSDIORIETPORFIERIET. De groep met deze langademige naam is 
voor ons van een bijzonder belang, omdat daartoe een in ons land veel gebruikt 
gesteente behoort, n.l. de z.g. Quenastkei. 
Het gesteente is de vorm met porfierstructuur van kwartsdiorlet, welk laatste 
gesteente - zooals reeds vroeger werd opgemerkt en zooals de naam aangeeft — 
moet worden opgevat als een dloriet, welke in afwijking van den regel, kwarts bevat. 
Kwartsdiorietporfieriet heeft een fijnkorrelige tot dichte, overwegend groenachtige, 
doch ook wel grijze tot violetgrijze grondmassa, met daarin kristallen van de 
eerste generatie van kalknatronveldspaat en van kwarts, alsmede van biotlet, 
hoornblende of augiet. Deze laatste drie mineralen kenmerken dan weder 
groepen, welke hun naam verkrijgen door de toevoeging van den naam van het 
kenmerkende mineraal aan de algemeene groepsnaam. Zoo is dan het reeds 
vermelde gesteente, dat de Sté Ame des Carrières de Porphyre de Quenast 
levert, een kwartshoornblendediorietporfieriet. Men duidt dit speciale geeteente, 
evenals dat van Lessines in de Ardennen, ook wel aan met den naam chiorophyr, 
hetgeen wijst op de groene kleur. De vroeger ook wel gebruikte naam groensteen 
verdient geenerlei toepassing te vinden, ten eerste niet, omdat men met dien 
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naam tegenwoordig bepaalde andere gesteenten bedoelt en ten tweede niet 
omdat in hare algemeenheid genomen de naam op tal van groene of green
achtige gesteenten toepasselijk is. 
De grondmassa van het gesteente is microgranitisch en bestaat in hoofdzaak 
uit plagioklasen, meestal albiet en labradoriet, met daarnaast kwarts en ortho-
klaas. De grootere — doch niet groote — kristallen, welke aan het gesteente 
het karakter van porfieriet geven, zijn nagenoeg uitsluitend de plagioklasen 
albiet en labradoriet. 
Het gesteente heeft een hooge drukvastheid (Quenast: 2500 Kg.'cM2) en is zeer 
bestendig, wordt bij ons echter vrijwel uitsluitend voor bestrating gebruikt, 
alhoewel men van de gewone keien zeer goed gebruik zoude kunnen maken 
voor basementen. De zulten bij het Palais du Cinquantaire te Brussel zijn van 
dergelijke Quenastkeien opgemetseld. 
Bij gebruik als wegmateriaal speelt natuurlijk de drukvastheid en de bestendigheid 
evenzeer een rol als bij toepassing van gesteenten als bouwmateriaal. De be
stendigheid echter heeft het bij wegmaterialen harder te verduren. Door het hooge 
veldspaatgehalte en dan nog wel juist aan de betrekkelijk gemakkelijk verwerende 
plagioklasen geeft, door verwering, een met quenastslag verharde weg vrij veel 
wit stof. Vergelijkt men echter quenastmateriaal, ten aanzien van de bruikbaarheid 
in dit opzicht met het concureerende materiaal basaltslag, dan is dit laatste 
ontegenzeggelijk minder gemakkelijk verwerend; het is even goed als men op 
drukvastheid let en het is toch niet beslist beter dan quenast, omdat de grootere 
brosheid aanleiding geeft tot spijtstof, dat door versplintering ontstaat. Terloops 
opgemerkt: een bewijs, dat men om doelmatigheid te beoordeelen ter dege op 
het geheel van de verschillende eigenschappen moet letten. 
Behalve de wel zeer bekende en van enormen omvang zijnde groeve bij Quenast, 
alsmede die bij Lessines, kent men nogzeer vele vindplaatsen van dit gesteente; 
veelal echter zijn de in boeken over bouwmaterialenleer opgesomde vindplaatsen 
ten deze niet van kwartsdiorietporfieriet, doch van porfieriet kortaf, dat de por-
fierietische vorm van kwartslooze dioriet als eruptiefgesteente is en dus tot een 
verderop te behandelen groep behoort. Ten onrechte dus verbindt men een paar 
hooggeschatte bouwsteenen uit de oudheid, het „porfido rosso antico" en het 
„porfido verde antico" aan gesteenten als dat van Quenast. Overigens is de 
verwantschap zeel" groot: het zijn op een regel in onze tabel voorkomende 
groepen welke resp. tot de ganggesteenten (Quenast) en de eruptiefgesteenten 
(de Porfidos) behooren. 
Juist omdat kwartsdiorietporfieriet een ganggesteente is, d.w.z. in het algemeen 
alleen gangen en spleten opvult, is ondanks het veelvuldig voorkomen, toch 
nergens eene exploitatie als die bij Quenast mogelijk. 

DIORIETPORFIERIET. Is het ganggesteente met porfier(iet)structuur, dat naast 
cnbrlét staat en tegen een fijnkorrelige tot dichte grondmassa van overwegend 
groene tot grijsviolette kleur kristallen van kalknatronveldspaat en van biotiet, 
hoornblende of augiet vertoont. Kwarts ontbreekt! Wij kunnen met deze summiere 
vermelding ter wille van volledigheid van het overzicht volstaan. 

GABBROPORFIERIET. Dit gesteente vertoont als kenmerk labradorietkristallen 
in een fijnkorrelige grijze grondmassa. Ook de labradorietkristallen zijn grijs en 
zijn dikwijls omgeven of doorgroeid met bronzlet, dial laag e.a. De grondmassa 
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bestaat uit een innig mengsel van labradoriet, hypersteen en diailaag. In ons 
bestek is ook dit gesteente van weinig belang. 

ERUPTIEFGESTEENTEN. 

Als inleiding tot deze groep dient er op gewezen te worden, dat wij de hier te 
behandelen gesteenten tot een groep met dien naam brengen, omdat zij geheel 
te beschouwen zijn als overeenkomende met nog heden ten dage door vulcanen 
uitgebraakte gesteenten, dus als van erupties in onzen gebruikelijken zin 
afkomstig. In Duitsche handboeken echter vindt men deze groep aangeduid als 
„Erguszgesteine", uitvloeiingsgesteenten dus, in tegenstelling met de niet-uitge-
vloeide diepte- en ganggesteenten. In diezelfde boeken verstaat men dan onder 
„Eruptifgesteine", de geheele groep, welke wij stollingsgesteenten hebben genoemd. 
Bij die Duitsche opvatting laat men dus in het midden of de eruptie tot uit
vloeiing heeft geleid, dan wel of de stolling reeds volkomen was vóór of zonder 
dat de aardoppervlakte werd bereikt; dit strijdt tegen ons begrip van eruptie en 
daarom achten wij het beter om van stollingsgesteenten één groote groep te 
maken, waarin dan de eigenlijke eruptiefgesteenten, de tot uitvloeiing gekomen 
„Erguszgesteine", de derde, thans te bespreken onderafdeeling vormen. 
De in de groep van de eruptiefgesteenten thuisbehoorende gesteenten hebben 
nagenoeg alle een porfierstructuur; zijn ze uit basische mineralen samengesteld 
dan wordt dus van porfierieten gesproken, hoewel de structuurvorm dezelfde 
blijft. Tegenover de ganggesteenten, welke eene overeenkomstige structuur 
hebben, is — bij overigens gelijke samenstelling in chemischen en mineralogischen 
zin - - het verschil, dat bij de eruptiefgesteenten de grondmassa micro-, meestal 
echter kryptokristallyn en dus op het oog ondefinieerbaar dicht en vast is. 
Zelfs kan de vroeger beschreven derde phase van stolling, welke deze gesteenten 
wèl en de beide behandelde groepen niet hebben doorgemaakt, n.l. de afkoeling 
aan de oppervlakte zóó snel verloopen zijn, dat evenals omtrent stolling van kunst
matig glas is opgemerkt, het restant tan de magmamassa niet kristallyn, doch 
amorph als een gesteenteglas is vast geworden. Wij hebben daar opzettelijk 
nog niet eerder op gewezen, doch moeten nu ook aanvullen, dat in meerdere 
of mindere mate, doch steeds in geringe hoeveelheid, ook in de reeds behandelde 
gesteenten gesteenteglas voorkomt. In de groep der eruptiefgesteenten evenwel 
komt deze stollingsvorm belangrijk meer voor en - uiterste — zelfs als eenige 
vorm. In het laatstbedoelde geval is dan de geheele massa van glazigen aard 
al of niet, doch veelal van troebelgrijs tot zwart, gekleurd. 

KWARTSPORFIER EN LIPARIET. Naast graniet als korrelig dieptegesteente 
staan als porfiervormen onder de eruptiefgesteenten de beide hier genoemde, 
waartussohen geen ander onderscheid bestaat — zooals ook vroeger reeds ver
meld en in de tabel aangegeven — dan de onderstelde geologische ouderdom. 
In engeren zin zijn kwartsporfier en lipariet een uitvloeiingsvorm van een graniet-
magma, waarbij in een ondefinieerbaar dichte, meestal steenachtige of rossige 
tot steenroode grondmassa kristallen van alkaliveldspaat, weinig kalknatron-
veldspaat, kwarts — soms ook biotiet liggen. Deze kristallen zijn over het algemeen 
minder groot dan bij granietporfier het geval is. 
De grondmassa is in verschillende gevallen van zeer uiteenloopende geaardheid. 
Eene overheerschende roode kleur wordt veroorzaakt door.fijn verdeeld ijzer-
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oxyde. Bij chemische analyse blijkt de grondmassa eene samenstelling te hebben, 
welke na verwant is aan die van alkaliveldspaat gemengd met kwarts. 
Naast de dichte, z.g. kryptomere of kryptokristallyne grond massa's komen ook 
microkristallyne voor, in welk geval men spreekt van microgranietengranophier. 
Hier verder op ingaan zou al te zeer afdalen in petrogafische details worden, 
en moet dus achterwege blijven. 
Het eenige gesteente met porfierstructuur, dat men kortweg porfier mag noemen 
is de kwartsporfier. De naam porfier, in een te ruimen zin genomen, is afkomstig 
uit de oudheid, waarin men reeds voor roode gesteenten den naam porphyrites 
tegenkomt. De reeds vroeger vermelde porfido rosso antico mag men echter al 
evenmin tot de nu behandelde groep van de porfier in engeren zin rekenen als 
tot de groep waarvan hiervoor werd gezegd, dat men het gesteente er wel eens, 
doch ten onrechte, toe rekent te behooren. 
De kristallen van eerste (of tweede enz.) generatie van veldspaat, meest ortho-
klaas, zijn kleurloos of helder- tot donkerrood gekleurd en vertoonen. vaak sterk 
glanzende splijtvakken. Kwarts is grijswit of rookgrijs, terwijl glimmer en amfibool-
en pyroxeenmineralen bijna steeds donkerbruin, donkergroen of zwart zijn. 
Als geheel is de kleur van het gesteente roodachtig tot bruin, soms ook meer 
naar het bleekgrijze; het spreekt echter wel vanzelf, dat de totaalkleurindruk 
sterk wisselt naar gelang van de verhouding en kleur van resp. grondmassa en 
ingesloten kristallen. 
Het soortgelijk gewicht van (kwarts)porfier schommelt tusschen 2,4 en 2,8; het 
porositeitsgetal bedraagt gemiddeld 0,65 "A,; taaiheid, duurzaamheid en druk-
vastheid zijn als regel zeer groot. De drukvastheid van een versche (= onver-
weerde) porfier uit goede lagen heeft tusschen de grenzen van 1500 en 3000 
Kg./cM2 een gemiddelde van 1800 KgJcM2. 
Als vindplaatsen van porfier, welke voor de bouwtechniek van belang zijn, moeten 
worden genoemd: Saksen (omgeving van Chemnitz, waar men een zeer druk-
vaste, grijsviolette tot matvieeschkleurige porfier wint), Odenwald (Dossenheim), 
Thüringerwoud, Schwarzwald, Harz (Elbingerode) een donkere porfier van 2400 
Kg./cMa drukvastheid. Rijnland, Silezië, Zuid-Tirol, Zweden (Elfdalen, zeer mooie 
roode porfier), Zuid-Noorwegen (bij Oslo, bruine grondmassa met helderroode 
veldspaatkristallen), Egypte (Nijldal). 
De beste porfieren zijn die, welke slechts weinig kwarts bevatten en dus in 
zekeren zin een overgangsvorm zijn naar de volgende groep. 
Lipariet, genoemd naar een voorkomen op het eiland Lipari, is voor ons 
als bouwsteen van geen belang. Zooals reeds vermeld is, is het een geologisch 
jongere vorming, welke overigens overeenkomt met kwartsporfier. Niettemin zijn 
er natuurlijk wel verschillen, o.a. tot uiting komende in minder vergevorderde 
verwering, resp. omvorming van bestanddeeien. In Duitschland komt het gesteente 
in het geheel niet voor, wel in Hongarije, Italië, Spanje en buiten Europa. 

Als aanhangsel van deze groep dienen nog genoemd te worden o b s i d i a a n , 
p e k s t e e n en p u i m s t e e n . Vroeger beschouwde men onder deze naam bekend 
staande gesteenten als een groep op zich zelf; sindsdien is men tot het inzicht 
gekomen, dat elk magma bij zeer snelle afkoeling, waardoor het stollingsproduct 
glasachtig van uiterlijk en karakter wordt, dergelijke gesteenten kan opleveren. 
De meest typische voorkomens van de nu eenmaal met deze namen aangeduide 
gesteenten behooren tot de groep van de liparleten en zij worden daarom hier 
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in het voorbijgaan vermeld. Voor ons is ligenlijk alleen p u i m s t e e n — en dan 
nog maar matig en wel alleen als isoleerend materiaal — van belang. Het 
materiaal is glasachtig, doch .tevens van een gestold schuimachtig karakter. 
Een bekende vindplaats— op grooten schaal —in Duitschland ligt bij Benndorf 
in de buurt van Coblenz; andere vindplaatsen zijn c a . Hongarije, Halië (Vesuvius), 
Liparische eilanden. Als bouwsteen heeft het gesteente slechts locaal beteekenis. 
Vermeldenswaard is, dat het - - o m het geringe gewicht — toepassing heeft 
gevonden voor den bouw van den koepel van de Aya Sophia te Konstantinopel. 

KWARTSVRIJE PORFIER EN TRACHIET. 
Evenals de vorige groep de porfierische eruptief-gesteenten uit granietmagma 
omvat, is de thans te behandelen groep die van de naast syeniet staande eruptief 
gesteenten. Voor het bouwvak zijn het in dit geval de na-tertiaire leden van de 
groep — m.a. w. de trachieten, —- welke het meest van belang zijn. 

TRACHIETEN hebben een licht- tot donkergrijze, geelachtige of rossige tot 
roode, dichte grondmassa, welke meestal ruig aanvoelt, waartegen kristallen 
van alkali- en kalknatronveldspaten van een vroegere generatie zich afteekenen, 
Biotiet, bruine hoornblende en pyroxeen komen naast de veldspaten als kristallen 
van de eerste generatie voor. 
De veidspaatkristallen zijn overwegend sanidien, d. i. glasachtige orthoklaas; 
daarnaast is de kalknatronveldspaat meestal oligoklaas of andesien. Het biotiet 
vormt hexagonale platte kristallen en komt naast de veldspaten veelvuldiger 
voor dan de toch allerminst zeldzaam optredende bruine, of minder vaak fluweel
zwarte hoornblende. De pyroxeen welke soms naast biotiet en hoornblende, maar 
ook wel geheel alleen optreedt, is veelal groene diopsied. 
De grondmassa is meestal een op het bloote oog kristallyn aggregaat, dat 
voornamelijk uit-sanidienkristalletjes bestaat, waarnaast een amorphe glasmassa 
zeer dikwijls aanwezig is. 
Naar de mineralen biotiet, hoornblende en pyroxeen of augiet onderscheidt 
men drie onderafdeelingen van de trachieten. Het gesteente vertoont een grof-
splinterige breuk, heeft bij goede soorten een drukvastheid van minstens 600 
a 700 Kg/cm3. De schuifvastheid kan op 20—30 Kg/cm2 worden gesteld en de 
buigvastheid op ongeveer 100 Kg/cm3. Het s.g. bedraagt 2,2 2,7, de hardheid 
loopt bij verschillende soorten nogal uiteen, doch kan tot 6 bedragen. De water
opneming in 125 uren is 3%. 
Het veldspaatgehalte, met name dat aan groote kristallen, heeft grooten invloed 
op de weerbestendigheid en dientengevolge zijn de het zuiverst porfierisch 
gestolde trachieten voor buitenwerk het minst geschikt. De fijngreinige trachieten 
zijn daarvoor het beste te gebruiken. Voor binnenwerk van allerlei aard is trachiöt 
een vrij gewild gesteente, dat als voordeelen heeft gemakkelijke bewerkelijkheid 
en goed binden met mortels. 
De naam trachiet werd aan het gesteente gegeven door Hauy (evenals eerder 
genoemden een petrograaf-mlneraloog van naam) en naar den aard van het 
gesteente ontleend aan het Grieksch: TQUXOC = ruw, hard. 
Bekende vfndplaatsen zijn gebieden van uitgedoofde vulkanen, zooals het Zeven-
gebergte, met zijn uitloopers op den linker Rijnoever: Drachenfels e.d. Verder 
de Rhön, de Eifel, Westerwald, Auvergne, enz. 
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PHONOLIET. Uit het magma, waaruit als gelijkmatig korrelig gesteente elaeoliet-
syeniet en als ganggesteente elaeoliet-porfier kristalliseert, ontstaat als uitvloeiend 
eruptiefgesteente het p h o n o l i e t . Men maakt hier geen onderscheid tusschen 
de oudere en jongere vormen. 
De phonolieten sluiten zich zeer nauw aan een onderafdeeling van detrachieten 
aan, zoowel naar aard als naar plaats van voorkomen. 
In engeren zin is phonoliet een uitvloeiingsgesteente met porfierstructuur, dat 
gekarakteriseerd is door het gezamenlijk voorkomen van sanidien (orthoklaas) en 
nephelien onder de kristallen van de eerste generatie. De grondmassa Is dicht 
en grauwgroen, minder vaak bruinachtig, eenigszins vetglanzig, of wel is meer 
fijnkorrelig en dan grijs tot wit of geelachtig. De voornaamste gekleurde bestand-
deelen zijn zeer fijnkorrelige pyroxeen, of op het bloote oog zichtbare fluweel
zwarte amfiboolnaalden. 
Het gesteente doet eenigzins aan het verderop te behandelen basalt denken; 
onderscheid is, dat bij phonoliet de veldspaat orthoklaas is en bij basalt plagioklaas, 
alsook, dat verweringskorsten bij phonoliet lichtgeel en bij basalt lichtblauw zijn. 
Het gesteente geeft bij hamerslagen op platte scherven een helderen klank, 
vanwaar de naam (phonoliet = klink8teen, Werner of Klaproth 1801); het s.g. is 
2,5—2,7, terwijl overige eigenschappen overeenstemmen met die van trachiet. 
In gebruik echter is het gesteente meer te vergelijken met basalt. Overigens is 
het over het algemeen genomen slechts plaatselijk van belang. 
In de Auvergne gebruikt men een phonoliet, welke bijzonder sterk de eigenschap 
van vrijwel alle phonolieten, om gemakkelijk in plaatyormige stukken te splijten, 
vertoont, als dakbedekking. Andere vindplaatsen zijn o.a. Saksen, Noordelijk 
Bohemen, Rhön, Keizerstoelgebergte, Stauffen, plaatselijk ook Zevengebergte, 
Westerwald, Eifel, enz. 

KWARTSPORFIERIET EN DACIET. Deze gesteente, welke onderling alweer 
alleen naar geologischen ouderdom verschillen, zijn de parallellen van kwarts-
dioriet onder de eruptiefgesteenten. Men vindt ze in sommige handboeken over 
bouwmaterialenleer vermeld als r h y o l i e t e n en niet zelden rekent men er dan 
tevens de reeds vermelde gesteenteglazen: obsidiaan, peksteen en puimsteen toe. 
Ook wordt wel de naam kwartstrachieten ontmoet, hetgeen er op wijst, dat er 
eenerzijds overeenstemming bestaat, anderzijds — in het kwartsgehalte -
verschil. Petrografisch staat de groep echter volkomen op zich zelf en zijn de 
er toe behoorende gesteenten op te vatten als uit een wèl te onderscheiden 
magma ontstaan. 
De grondmassa is, wanneer het gesteente volkomen onaangetast is gebleven, 
grijs tot zwart, indien het gesteente minder onveranderd is: roodachtig tot bruin
achtig. De kristallen van de eerste generatie bestaan overwegend uit kalknatron-
veldspaat en kwarts, met daarnaast in mindere mate biotlet, hoornblende of 
pyroxeen. De veldspaat is oligoklaas, andesien of labradoriet. Als pyroxeen 
komt het meeste een groene diopsied voor. 
Het gesteente heeft bij goed materiaal eene drukvastheid van 1200—1600 
Kg./cM3, doch is - - ook wegens gelocaliseerd voorkomen — alleen plaatselijk 
van belang. 
Vindplaatsen zijn o.a. Hongarije, Zevenburgen 0= Dacia), Stiermarken. 

PORFIERIET EN ANDESIET, zijn porfierischeeruptiefvormen van een diorietisch 
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gesteente mag ma en vertoonen in een heldergrijze of rossige poreuse, dan wel 
een donkergrijze tot zwarte of groenachtige, soms bruinachtige, compacte grond-
massa kristallen van kalknatronveldspaten en van biotiet, amfibool en pyroxenen. 
Naar de overheerschende gekleurde mineralen onderscheidt men een onderver
deeling in glimmerporfieriet en glimmerandesiet, hoornblendeporfieriet en hoorn-
blendeandesiet, hypersteenporfleriet en hypersteenandesiet, augietporfieriet en 
augietandeslet. 
Het gesteente is steeds gekarakteriseerd door het te samen er in voorkomen 
van oligoklaas met amfibool of oligoklaas met augiet en onderscheidt zich 
daardoor van trachiet, waar het overigens uiterlijk veel op gelijkt. Zoozeer, dat 
men de beide — trachiet en andesiet — in de bouwmaterialenhandboeken veelal 
in één adem genoemd ontmoet, waartoe ook het voorkomen op dezelfde of nabij 
elkaar liggende vindplaatsen leidt. Zoo Is een bekende Duitsche winplaats van 
andesiet het Zevengebergte en de linkerrijnoever (Wolkenburg, K = 560 Kg./cnr., 
Stenzelberg, K=:700—930 Kg/cm*), welke op andere plaatsen trachiet oplevert 
(Drachenfels). (Wordt vervolgd). 

Boekbespreking. 
VAN BOUWEN EN WONEN, door A. H. Wegerif Gzn. Architect 
B, N. A. te Apeldoorn. -- Nygh & Van Ditmar's Uitgeversmaat
schappij te Rotterdam. 

Onder het ietwat afgezaagde motto: „My home is my castle" heeft de heer Wegerif het 
ondernomen te schrijven van bouwen en wonen en het is hem gelukt dit op een aangename 
en leerzame wijze te doen. Hij behandelt achtereenvolgens in een dertiental hoofdstukken 
o.m.: de plaats van het huis en in verband daarmede de voornaamste eischen aan den 
plattegrond te stellen; over de vertrekken op den beganen grond en hun onderlinge ligging; 
over de vertrekken op de verdieping; algemeene eischen aan bepaalde vertrekken te 
stellen; over de inrichting der dienstvertrekken; over wand, vloer en plafond: over de 
deur, het raam, de erker, de schoorsteen, de trap en het balcon; over technische eischen, 
over de sanitair technische inrichting; over het tot bewonen van „bestaande" huizen (het 
inrichten van niet bestaande huizen schijnt moeilijkheden op te leveren); over meubileering 
en over een slotwoord. 
Zooals men ziet is het geval nogal uitvoerig behandeld! 
Er blijkt uit het werkje niet bepaald waarvoor het bestemd Is, maar naar het ons voorkomt: 
niet voor vaklieden. De huislljke toon, dien de schrijver voert, richt zich vermoedelijk tot het 
groote publiek. Hoor maar eens hoe hij van wal steekt In zijn inleiding: „Er is een groot 
verschil tusschen een huis en een huis. Een aangenaam rustig, mooi, veilig beschuttend 
verblijf kan men maar heel weinig huizen noemen. Als we de leelijke, zonder verstand 
ingerichte huizen, die bijvoorbeeld in welvarende provincieplaatsen als landhuizen of villa's 
worden aangeprezen, genoodzaakt zijn te beoordeelen en moeten nagaan of 't soms iets 
voor ons is, dan loopt men te huilen, een massa leelijke woorden te zeggen, of te stamp
voeten van woede al naar men aangelegd is. Vooral zij die illusies hadden van een ge
zellig, hun behoeften bevredigend buitenhuls, zij die weten hoe 'n schat van „schoonheid" 
en „genoegen" er zelfs In een goed huisje door dat huis zelf te vinden is, hebben het 
dan zwaar te verantwoorden Enz." 
Zoo bevat het werkje tal van persoonlijke ontboezemingen van den schrijver en wenken, 
die wellicht voor leeken een zeer interressante lectuur vormen, doch den vakman weinig 
zullen kunnen boeien. 
Intusschen zij niet verzuimd aan te stippen, dat in dit boekje een man aan het woord is 
met een zéér rijke ervaring op woningbouwgebied, zoodat men door hem een huis te doen 
ontwerpen er zeker van kan zijn een aangenaam bewoonbaar „home" te krijgen. 
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Gesteenten als bouwstoffen VIM. 
Door J. H. JANSON. 

Tot de groep van de porfierieten behooren nu ook de reeds vroeger vermelde, 
zeer mooie bouwsteenen uit de oudheid : porfido rosso antico, welke tusschen 
den Nij l en de Roode Zee wordt gevonden en de porfido verde antico, welke in 
den Peloponesus in Griekenland voorkomt. De eerste porfido is een hoornblende-
porfieriet, welke zi jn fraaie kleur ontleent aan een bi jkomst ig gehalte aan roode 
epidoot; de tweede porfido is een augiet-porfieriet, welke door de augiet groen 
gekleurd is en, wegens een hoog labradorietgehalte, ook wel labradorietporfieriet 
wordt genoemd. 
Naar de kleur (TOOi^iW = purper) van de meest gewilde en meest gebruikte 
steensoort noemden de Romeinen alle overeenkomstige gesteenten: porfyrites. 
De naam andesiet, evenwel niet geheel en al in den tegenwoordigen zin, is het 
eerst door von Buch gebruikt naar aanleiding van een voorkomen in de Andes. 
In 1861 voerde Roth de naam in voor de gesteentengroep, welke er thans, 
volgens de hiervoor aangegeven karakteristiek, door wordt aangeduid. 

DIABAAS, MELAFIER EN BASALT. De lezer, die nut denkt te kunnen hebben 
van ons tabellarisch overzicht, zal een fout van ons moeten herstellen en in dat 
overzicht basalt en diabaas onderl ing van plaats moeten doen verwisselen. 
Tevens ware dan door eene accolade aan te geven, dat melafler bij de linker-
onderverdeeling, d.i. dus bij de vóórtertialre groep behoort. 
Het zi jn wederom de onderl ing weinig of niet in samenstel l ing en uiterl i jk ver
schil lende oudere en jongere vormen van de parallel onder de eruptlef-gesteenten 
van het dieptegesteente gabbro. 
Sterker nog dan bij de hiervoor behandelde groepen Is de overgang van de 
vorige groep in deze een vrij geleidelijke, hetgeen evenwel niet wegneemt, dat 
de karakteristieke gesteenten uit de nu te behandelen groep een wèi-gedefinieerd 
eigen karakter vertoonen. Karakteristiek tegenover de andeslet-porflerletgroep Is, 
dat de veldspaten verdrongen zi jn door eene overwegende hoeveelheid pyroxeen 
(augiet), meestal onder begeleiding van olivi jn (zeer kenmerkend in den vorm 
van soms vrij groote knollen van glasachtig uiterlijk- en van geelgroene kleur In 
de zuilenbasalt van onze zeeweringen en kademuren). Behalve olivi jn (zelf een 
ijzersilicaat) is veelvuldig ook ijzererts aanwezig. 
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De structuur van het gesteente is porfierisch; doch veelal is dit zoo op het oog 
niet waarneembaar; de kleur is overwegend donker, vaak blauw- of groenzwart, 
zwart of zwartgrijs. Bij verweerd gesteente is de kleur van verweringskorsten 
groen door chlorietvorming dan wel geel- of roestbruin door vorming van ijzer-
hydroxyde; een secundair gehalte aan carbonaten (opbruising met zoutzuur!) 
komt veelvuldig voor. 
Diabaas noemt men de oudste gesteenten, ouder dan de carboonformatie ')> 
uit deze groep; melafier heeten deze gesteenten indien zij van carbonischen of 
permischen ouderdom zi jn; basalt heeten de leden van de familie, welke inden 
tertiairen of natertialren tijd tot eruptie zijn gekomen. 

TIJDVAKKEN: 

— 

Primair 
of palaeozoïsch 

Secundair 
of mesozoïsch 

Tertiair 
of neozoïsch 

Quartair 

GEOLOGISCHE PERIODEN: 

1. Archaeïsch. 

2. Praecambrium; S.Siluur; 4. Devoon; S.Carboon; 7. Perm 
(Stosnkolen), 

7. Trias. 8. Jura 9. Krijt 
8a. Lias. 8b. Onder-Jura. 8c. Boven-Jura. 9a. Onderkrlit. 9b. Bovenkrijt. 

10. Eogeen 11. Neogeen 
10a. Eoceen. 10b. Oligoceen. 11a. Mioceen. 11b. Plioceen. 

12. Pleistoceen. 
(Periode van de oudste menschenheugenis). 

DIABAAS wordt ook wel augietgroensteen genoemd en lijkt uiterlijk veel op het 
reeds behandelde gesteente dioriet, waarvan het zich onderscheidt door een 
lichtere kleur, een meestal hooger soortelijk gewicht en gasontwikkeling bij 
overgieten met zoutzuur. 
De plagioklaas is meestal labradoriet, ook wel oligoklaas. Het s. g. is ongeveer 
3,0; de hardheid ligt tusschen 5 en 6. Weerbestendigheid en polijstvermogen 
zijn als bij dioriet. De gemiddelde drukvastheid is 1900 Kg./cM-., doch kan wel 
2800 Kg./cM- bedragen; voor trek- en schuifvastheid geeft men 50, resp. 90 
Kg./cM-. aan. 
Vindplaatsen zijn o.a. Saksen (Voigtland en Lausitz), Harz (Bodedal K = 2380 
Kg./cM?., Andreasberg K = 2389 Kg./cM2.), Fichtelgebergte, Zuld-Noorwegen. 
De naam diabaas is oorspronkelijk afkomstig van Brongniart als aanduiding 
voor de in de Dultsche geologie „Grünsteine" genoemde gesteenten; Hausmann 
verdeelde dit te ruime begrip in twee scherper begrensde: dioriet (zie aldaar) 
en diabaas in den thans geldenden zin. 

MELAFIER. Wordt in de gesteentenlndustrie ook wel zwarte porfier genoemd, 
terwijl men als — evenmin aan te bevelen—naam ook wel basaltiet tegenkomt. 
De grondmassa is dicht en bestaat uit natron-kalkveldspaat (Labradoriet meestal) 
en augiet en olivijn, terwijl de mineralen van de eerste generatie plagioklasen 

') Wij hebben aanvankelijk gemeend de geologische tljdverdeellng maar te moeten laten rusten; het blijkt nu 
toch wel goed om althans even schematisch die tljdslndeeling, welker benamingen men ook wel In het 
dagelljksch leven tegenkomt zonder ze recht te kennen, te vermelden. 
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(zeldzamer orthoklaas) augiet en olivijn zi jn. Het gesteente is (door grooteren 
ouderdom en dus eenigzins aangetast zijn) soorteli jk l ichter dan basalt (s. g. 
2.7—2,9) en bruist — in tegenstel l ing met basalt, hetwelk zulks zeldzaam doet — 
met zuren op. 
De kleur is donkergrauw, groen of zwart, zeldzaam — behalve bij enkele Saksische 
soorten — rood. De drukvastheid van goed frisch gesteente is gemiddeld 1200 
Kg./cM3., minstens echter 6 0 0 , terwij l als hoogste cijfer 3 3 0 0 Kg./cM-. geldt. 
De porositeit is gering, de weerbestendigheid mat ig, hetgeen voornameli jk gevolg 
is van het gehalte aan kalknatron-veldspaat. 
Vindplaatsen zijn o.a. Silezie (Reuzengebergte), Saksen, Harz, Thüringen, Honds
rug (Oberstein), Rijnpfatz ( K = 1 3 5 0 — 1 7 6 0 Kg./cM3.), Noorwegen (bij Oslo). 
De naam is ontleend aan het donkere, tot zwarte uiterl i jk van het gesteente: 
fifka£ = zwart. 

BASALT. Het gesteente is zeer dicht, zoodat men met het bloote oog de hoofd-
bestanddeelen: plagioklaas, augiet, ol ivi jn en magneet- of t i taan ijzer (magnetiet; 
resp. i lmeniet), niet herkennen kan. 
De kleur van het gesteente is grauwzwart, soms met een blauwigen g loed; het 
s. g. bedraagt 2,8—3,3 en de hardheid l igt tusschen 6 en 8, is dus hoog. Het 
gesteente is daardoor eenigszlns bros en splintert gemakkeli jk. Het warmte-
geleidend vermogen is hoog; de porositeitscoëfficient 0,9—1,28 % wijst op een 
matige wateropneming. Met gewone kalkmortel verbindt het gesteente zich slecht. 
De drukvastheid is hoog; als gemiddeld cijfer wordt ongeveer 2 0 0 0 Kg./cM2 . 
opgegeven, tusschen de grenzen 1000 en 5 0 0 0 Kg./cM3 . Als buigvastheid wordt 
2 0 0 0 Kg./cM3. vermeld. 
Belangrijke vindplaatsen z i j n : Hessen, Fulda- en Werradal, Vogelsberg 
(K=r 2 5 0 0 — 2 8 0 0 Kg./cM3.), Keizerstoel, Rhön, We$terwald, Odenwald, Lahndal, 
Midden Rijndal, Zevengebergte, Schwarzwaid, Thuringerwald, Reuzengebergte, 
enz. Voor ons land zi jn vooral de groeven aan den Rijn, met name die bij Linz, 
van de meeste bekendheid. Men wint daar de bekende basaitzuilen, welke in 
dien vorm zi jn vast geworden bij de afkoeling van het gabbromagma, waaruit 
het basalt ontstond. 
Basalt wordt bij ons nagenoeg uitsluitend voor waterbouwwerken gebruikt. Keien 
als bestratingsmateriaal, worden door de splinterigheid van het materiaal spoedig 
aan de kanten rond, en zi jn dus minder geschikt, afgezien nog van de gladheid, 
welke er tevens een karaktereigenschap van is. Voor kleinplaveisel geldt dit 
bezwaar in mindere mate, in verband met de nauwere voegen. Als steenslag
materiaal wordt basaltgruis, onder den naam basaltsteenslag veel gebruikt. 
De naam stamt reeds uit de oudheid, waarin men „basaltes" voor aethiopische 
zwarte gesteenten gebruikte. Agricola paste deze naam voor het eerst toe voor 
Saksische basalten. 

DOLERIET noemt men basalten, welke eene korrelige in plaats van een por-
fierische structuur schijnen te hebben. De eigenschappen van het gesteente zi jn 
ongeveer als die van basalt, staan daarbij evenwel toch steeds iets ten achter. 
Dit geldt niet ten aanzien van het hechten aan mortel, daarbij overtreft doleriet 
basalt. Het gesteente komt belangrijk minder veelvuldig dan basalt voor en 
wordt ten onzent voornameli jk voor wegenaanleg (keien) ingevoerd. 
Nog valt te vermelden, dat basaltgesteente soms door contractie bij de afkoeling 
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van het magma In een gekorrelden toestand is geraakt. Men onderscheide dit 
wél van een korrelige structuur van een overigens gaaf gesteente. De ge
korrelde toestand kan In latenten vorm aanwezig zijn, d.w. z. een schijnbaar 
goed gaaf gesteente kan eerst na eenigen tijd aan de atmosfeer-invloeden te 
zijn blootgesteld geweest die bijzondere structuur blijken te bezitten. De korrels, 
waarin het gesteente uiteenvalt kunnen meer of minder groot zijn, veelal zijn 
dergelijke korrels een of enkele centimeters in doorsnede. Petrografisch spreekt 
men in het hier bedoelde geval van coccolythische basalt (=korrelig basalt), in 
de steengroefpractijk in Duitschland zegt men dat het gesteente „Sonnenbrand" 
heeft. Het is natuurlijk practisch onbruikbaar en door het vaak aanvankelijk 
latente karakter van de kwaal kan deze gevaarlijk zijn. 

Als aanhang aan de groep van de eruptiefgesteenten moeten ten slotte de lava
gesteenten BASALTLAVA en TRACHIETLAVA vermeld worden. Petrografisch zijn 
beide een groep op zich zelf, welke elk wel degelijk ook een parallel onder de 
dieptegesteenten heeft, doch die in ons vereenvoudigd schema niet behoefde 
te worden opgenomen. 
Onder lava verstaat men in het algemeen de zeer recente eruptiefgesteenten 
en naar hetgeen in het tot dusverre behandelde is medegedeeld, moet dus elk 
magmatype ook zijn eigen lavatype vertoonen. De samenstelling zal dus zeer 
uiteenloopend zijn. Lava kan dicht van samenstelling zijn, doch is meestal — 
door gasontwikkeling tijdens eruptie en lavastrooming — poreus. 
De namen basaltlava en trachietlava wijzen alléén op een uiterlijk overeenkomen, 
voornamelijk van de kleur; naar samenstelling is basaltlava scherp te onder
scheiden van basalt. Trachietlava of trachydoleriet is een aschgrauw tot donker
grijs eruptiefgesteente, in welks fijnkorrelige, ruw aanvoelende en dikwijls zeer 
poreuse grondmassa kristallen van eene eerste generatie liggen van een meestal 
basische kalknatronveldspaat benevens pyroxeen en eenige andere mineralen. 
De grondmassa heeft wel overeenkomst met die van trachiet, doch wijkt daarvan 
toch karakteristiek af door een hoog gehalte aan gekleurde bestanddeelen. 
Besaltlava is petrografisch een leucietgesteente (eene familie op zich zelf) welke 
gesteenten gekenmerkt zijn door een nu eens korrelige, dan weer porfierische 
structuur, door een asch- tot donkergrijze, zwarte of bruinachtige kleur en door 
de mineralencombinatie leuciet-augiet, terwijl veldspaten ontbreken. Er zijn soorten, 
waarin olivijn ontbreekt, de leucltieten, en andere, waarin dit ijzersilicaat aan
wezig is, de leucietbasalten. Tot deze laatsten behoort de basaltlava, welke in 
ons land voornamelijk ais bestratingsmateriaal, afkomstig uit den Eifel (Mayen 
en Niedermendig bij de Laacher See), wordt gebruikt. Men gebruikt het gesteente 
ook in de bouwtechniek voor allerlei soort werk; het s.g. bedraagt 2,4; dedruk-
vastheid 500—600 kg/cM-; de buigvastheid 100 kg/cM®. 

SEDIMENTAIRE GESTEENTEN. 

PRAECIPITATEN. De beide eerste onder dit hoofd in ons tabellarisch overzicht 
vermelde gesteenten, s t e e n z o u t en a n h y d r i e t (watervrije gyps) kunnen wij, 
als van geen belang uit bouwkundig oogpunt, verder laten rusten. Het derde 
gyps, waterhoudend calciumsulfaat Is daarentegen voor ons wel van belang. 
In de eerste plaats als materiaal voor siervoorwerpen in den vorm van a lbas t , 
dat is fijnkristallijne eenigszins doorschijnende gyps van glazig witte, mat melk
witte, lichtrose of lichtgele kleur, soms — door ijzeroxyde — met roode aderen. 
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Er dient op gewezen, dat wat als albastschalen voor verlichtingsornamenten in 
den handel is, zelden of nooit werkelijke albast is, doch óf een nabootsing in 
melkglas, dan wel het verderop te vermelden onyxmarmer. Inderdaad, echte 
albastschalen bestaan, doch kunnen niet anders dan zeer kostbaar zijn in verband 
met de grootte van die voorwerpen. 
In de tweede plaats is het gesteente, tevens mineraal, gyps voor ons van belang 
als de grondstof voor pleister, gips of stuc, m. a. w. stucadoorskalk. Gips, het 
bouwmateriaal wordt uit het mineraal gyps bereid, door dit te calcineeren of 
branden, hetgeen in dit geval bestaat in het uitdrijven van kristalwater. Zooals 
bekend is neemt gebrande gips, welke men met water in de juiste verhouding 
(gyps bevat ongeveer 21 %' kristalwater) aanmaakt het vroeger uitgedreven water 
wederom op en wordt daarbij tot een harde vaste massa, welke door een geringe 
uitzetting bij het vastworden bijzonder zuiver vormen van een gietmal overneemt. 
In vroegere tijden werd een bepaalde variëteit van het minerale gyps, M a r i a g l a s , 
dat uit groote platte kristallen van gyps bestaat en soms volkomen doorzichtig 
is, als voorlooper van vensterglas gebruikt. Deze soort vindt men, met dichte 
gyps voornamelijk in den Harz. Vindplaatsen van gyps in het algemeen zijn 
tamelijk veel verspreid, te noemen is nog het Thüringerwoud, de omgeving van 
Jena, Berchtesgaden enz. 

KIEZELGESTEENTEN. 

De tot de niet-klastische gesteenten behoorende kiezelgesteenten zijn voor het 
bouwvak van geen groot belang. Het in ons overzicht als eerste in de groep 
vermelde l y d i e t is meer algemeen bekend onder den naam van toetssteen, de 
zwarte steen waarop goudsmeden en -keurders een.streep met te keuren gouden 
voorwerpen trekken en deze vergelijken met de kleur van een dergelijke streep 
afkomstig van een goudstaafje met bekend goudgehalte. Het gesteente bestaat 
overwegend uit dichte kwarts en is door koolgehalte donkergrijs tot zwart gekleurd. 

KIEZELSINTER is een amorph kiezelzuur-hydraat, dat door warme bronnen 
wordt afgezet, o. a. bij de geysers op IJsland en in het Yellowstone National 
Park in Amerika. Voor ons zonder belang. 

KIEZELGUHR of DIATOMEEËNAARDE bestaat uit kiezelskeletten van diatomeeën 
of Infusoriën. Het materiaal is in het bouwvak secundair van belang, eenerzijds 
wegens de uiterst geringe warmtegeleiding, waardoor het voor isolatie, warmte
en brandwerend middel kan dienen, anderzijds wegens het zeer geringe gewicht. 
Het materiaal (elk skeletje is microscopisch klein!) komt in Noord-Amerika in 
een laagdikte van 200 M. voor, doch wordt in niet overweldigende afzetting ook 
elders — ook in ons land, op de Veluwe o. a. benoorden Renkum — aangetroffen, 
zoo in de Limburger Heide en in de omgeving van de Laacher See in den Eifel. 
Zijn de losse massa's diatomeeënskeletten laagsgewijze afgezet en door druk 
tot een eenigermate vast geheel, met platte laagjes geworden, dan spreekt men 
van pol i j s t s c h a l y of t r i p e l . De eerste naam geeft reeds aan, waartoe men 
dit materiaal — evenals ook kiezelguhr trouwens — kan gebruiken. 

CARBONAATGESTEENTEN. 

Zooals ons schema van de gesteenten aangeeft, behooren de gesteenten uit deze 

70 



groep gedeeltelijk tot de afdeeling van de niet-klastische en gedeeltelijk tot die 
van de. wel-klastische. 
Er moge nog even aan herinnerd worden, dat het verschil tusschen belde hierin 
gelegen Is, of het betreffende gesteente na de sedimentatie al dan niet door 
een „plakmiddel" verklt is geworden. 

OOLYTHISCHE KALKSTEEN is een In water afgezet gesteente, dat uit meer 
of minder groote, veelal ongeveer erwtgroote, bolletjes van calciumcarbonaat 
(Ca CO3) bestaat. 

KRYT noemt men de weeke, verpulverende en afgevende kalkgesteenten welke 
uit microscopisch kleine foraminiferen-hulsjes met brokstukjes van schelpen, 
zeeëgelskeletten enz. eenerzijds, en uit chemische oplossing neergeslagen korrels, 
vlokken en kleine deeltjes van eveneens amorphe kalk anderzijds bestaan. 

KALKTUF EN TRAVERTYN. Onder kalktuf of kalksinter verstaat men recente 
kalkvormlngen, welke zich uit koolzuurhoudende, kalkrijke bronwateren afzetten. 
Het zijn meestal poreuze, blazige omkorstingen van plantenstengels, bladeren 
enz. of van slakkenhuis- en schelpresten. Kalktuf geeft een licht en toch gelijk
matig vast, droog en goed metselwerk en is uitstekend geschikt voor lichte 
gewelven. 
Tot deze groep behooren de zachte, doorschijnende o n y x m a r m e r s , ook wel 
kalkalbast genoemd, welke Brazilië, Mexico, Noord-Afrika, enz. opleveren, alsook 
de meest bekende bouwsteen van het oude Rome: t r a v e r t y n , welke men in 
de Campagna tusschen Rome en Tlvoli aantreft. Ook de z. g. Karlsbader Spru-
delstein, druipsteenvormingen als die van de Grot van Han In België en kalkaf-
zetting om plantenstengels van het meertje van Rockanje behooren tot deze groep. 

Zeer belangrijk Is de groep kristallijne kalk, marmer en dolomiet, welke onder 
die van de klastische gesteenten Is opgenomen, omdat deze gesteenten zeker 
niet niet-klastisch zi jn; echter zijn ze evenmin zuiver klastlsch en ontleenen 
hun vastheid en compactheid aan het feit, dat ze door drukmetamorphosegrof-
krlstallijn zijn geworden en niet aan een bindmiddel, dat de aanvankelijk losse 
deeltjes verklt. 
KALKSTEEN bestaat In hoofdzaak uitgekristalliseerd calciumcarbonaat; bijkomstig 
treden Ijzerverbindingen, leem en zand op. Het gesteente Is dicht kristallyn, dan 
wel fijn-, matlggrof- of grofkorrelig. Het s. g. wisselt, in verband met korrelgrootte 
en verontreinigingen, van 1,5—3,0. De hardheid en de vastheid van de kalk
gesteenten varieert natuurlijk eveneens naar de samenstelling. 
Als gemiddelde waarde van de drukvastheid bij het dichte materiaal kan men 
ongeveer 800 (K = 500—1500), bij het korrelige materiaal 700 Kg. cM-, rekenen 
Het dichte gesteente heeft meestal een goede weerbestendigheid. Zuivere kalk
steen heeft de kleur van calciet of kalkspaat, het mineraal waaruit het gesteente 
in onverontreinigden toestand bestaat (CaCOs). Deze witte kleur wordt door bij
menging van Ijzer en mangaan geel, bruin, rood, violet, door aanwezigheid van 
koolstof of bitumen grijs, blauwachtig of zwart. Behalve effen tinten vertoonen 
kalksteenen, dikwijls — speciaal de marmersoorten - - een bonte kleurmenging 
met vlammen, vlekken of aderen. Onder m a r m e r verstaat men In de techniek 
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een dichte of korrelige kalksteen (ook dolomietisch), welke voldoende vastheid 
met kleurenpracht vereenigt en goed gepolijst kan worden. 
Naar geologischen ouderdom onderscheidt men de volgende soorten kalksteen: 
1. GRAUWACKEN KALKSTEEN (niet te verwarren met het verderop te behandelen 
gesteente grauwacke, waaraan het alleen wegens het daarmede annex voorkomen 
de toevoeging in den eigen naam ontleent), komt voor In de siluur- en devoon-
formatie en is een gelijkmatig gevormd hard, gemakkelijk te bewerken gesteente 
van witgele, roode of grijze kleur, dat vele bonte marmersoorten oplevert. Vind
plaatsen: Flchtelgebergte, Eifel, Harz, Sliezle, Tirol, België enz. 
2. KOLENKALKSTEEN of CULMKALKSTEEN. Het gesteente is dicht, heeft een 
s. g. van 2,4—2,9, is zeer hard en tamelijk drukvast (600 1000 Kg/cM') en 
levert talrijke, zeer goed te- polijsten marmersoorten. De tot de onderste steen
koolformatie ( = Culm) behoorende kolenkaiksteen is gedeeltelijk. 
Zuivere kalksteen, doch grootendeels met Ijzerverbindingen, bitumen en kiezel 
verontreinigd en daardoor dan donker tot zwart gekleurd. Overigens wijst de 
toevoeging van het voorvoegsel „koten" op de geologische formatie en niet op 
de kleur — In Siberië komt verblindend witte kolenkaiksteen voor. Tot deze ge-
steentegroep behoort de In ons land veel gebruikte p e t i t g r a n i t e de l 'Ou r the , 
ook wel Belgische Zwarte graniet genoemd (zie opmerking onder graniet. In deze 
petit granite, welke veel voor bekleedlngssteen wordt gebruikt, wordt In de donkere 
massa een witte spikkeling veroorzaakt door foramlnifeerenresten, welke soms 
zeer groot zijn en niet zelden do structuur van zoo'n skelet, duidelijk laten 
waarnemen. 
3. ZECHSTEIN. Is een tot de permformatle behoorend dichte en taaie ( Zech) 
kalksteen. 
4. SCHELPKALKSTEEN. (Musselkalk). Dit gesteente bestaat voornamelijk uit 
versteeningen van schaaldieren en is zwaar en hard. De drukvastheld loopt van 
600 tpt 1200 kg/cM-., doch Is gemiddeld omstreeks 700 kgcM' . Verwant zijn 
de in dunne afzettingen voorkomende W e l l e n k a l k (letterlijk vertaald: golfkalk) 
en de zachte, fijn poreuze haast sponsachtige s c h u i m k a l k . 
5. LIASKALKSTEEN. Is een tot de llasformatie behoorende fljnkorrelige tot 
dichte goede bouwsteen en ook voor kluitkalk fabricage zeer geschikt. 
6. JURAKALKSTEEN. Een meestal licht gekleurde kalksteen, van groot weer
standsvermogen en met fijn grein. Vormt de Jura bergketens en gaf met deze 
den naam aan de geologische formatie. Wordt behalve als bouwsteen ook voor 
beeldhouwwerk gebruikt. Tot deze onderafdeeling behoort ook de lithographlsche 
steen van Toienhofen In Beyeren. 
7. ALPENKALKSTEEN is eene algemeene aanduiding voor alle duidelijk laags
gewijze afgezette kalksteenen van het Alpengebied, welke tot de Trias- de Juia-
en de Krijtformaties behooren. Deze gesteenten zijn meestal rood, bruin, grijs en 
zwart gekleurd en plaatselijk als bouwsteenen van groot belang. 

(Wordt vervolgd). 
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Gesteenten als bouwstoffen IX. 
Door J. H. JANSON. 

Zooals reeds werd medegedeeld komen onder al de opgenoemde kalksteensoorten 
variëteiten voor, welke men m a r m e r noemt Naar de structuur onderscheidt 
men: b r e c c l a m a r m e r dat opgebouwd is uit taiiooze scherpkantige, verschil
lend gekleurde fragmenten, b r o c a t e i l o m a r m e r (breccienmarmer met zeer 
kleine fragmenten), l u m a c h e l l o m a r m e r (met versteeningen van schelpdieren), 
d e n d r i e t i s c h marmer (waarin de aderen vertakkingen als van boomen vertoont). 
Het soortelijk gewicht van de marmersoorten schommelt tusschen 2,6 en 2,8; 
de hardheid is meestal 3 (dus die van zuivere kalkspaat); de drukvastheid is 
voor verschillende soorten zeer uiteenloopend, n.i. van 350 -2000 kg cM . Naar 
gebruiksdoeleinden maakt men onderscheid tusschen b e e i d h o u w e r s m a r m e r 
en a r c h i t e c t u u r m a r m e r . Voor het eerste is het meest van belang een groote 
gelijkmatigheid van structuur en hardheid, kieurzuiverheid, lichtdooriatendheid 
en kristalglans; ook moet het materiaal gemakkelijk te bewerken zijn en mag 
dus noch taal, noch bros zijn. BIJ architectuurmarmer komt het vooral op vol
doende vastheid, kleurenpracht en -harmonie, alsmede op poiijstbaarheid aan. 
In uitvoerige handboeken over bouwsteenen vindt men heele reeksen speciale 
benamingen en winplaatsen vermeid. Wij zuilen hier slechts enkele namen 
noemen en wel van Belgische marmersoorten: 1. bianc cialr, winplaats Merbes 
Ie Chateau. 2. Petit antique - diepzwart met witte teekening - - winplaats 
Roisln, Angre, Autreppe. 3. Rood belgisch marmer, vuurrood met sterke witte 
aderen en blauwachtige vlammen; niet voor buitenwerk geschikt. 4. Petit granite 

zwart met witte fossielen - - groeven langs de Ourthe. Verwant is de bij ons 
veel gebruikte blauwe hardsteen of Ecaussijnsche steen, winplaatsen Ecaussines, 
Solgnies, Esneux en Poulseur. 

Ais beroemde marmers van andere winplaatsen noemen wij het beeidhouwers
marmer van Carrara in Noord-ltalië, dat In zijn beste soorten zuiver wit is. 
Verder het b r o c a t e i l o m a r m er van Verona, dat bloedrood met lichte vlekken 
is en het p o r t e r d l P o r t b v e n e r e uit de omgeving van Genua, dat diepzwart 
met zwavel- tot goudgele en witte aderen Is. Van de grieksche marmer
soorten vermeiden wij het p e n t e i i s c h e marmer, dat door de oude Grieken 
bij voorkeur voor architectuur werd gebruikt en In de oude bouwwerken than» 
een goudbruine patina vertoont, door vorming van IJzeroxyde In het oorspronkelijk 
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witte, eenigszins gelige materiaal. Ten slotte vermelden wij nog het r o s s o 
a n t i co, dat kersrood met zwarte aders of donkerrood met witte aders en vlekken 
is, in de buurt van kaap Matapan gevonden wordt en door de Romeinen veel 
gebruikt werd. 

DOLOMIET. Zuivere dolomiet is als gesteente niets anders dan het mineraal 
van denzelfden naam, dat een koolzuur-dubbelzout is van calcium en magnesium. 
De verhouding van calciumcarbonaat tot magnesiumcarbonaat is als 5 4 : 4 6 ; 
In het gesteente treden echter veelal ook nog andere mineralen als b i jmenging op. 
Het soortelijk gewicht van dolomiet is hooger dan dat van kalksteen, n.l. 2 ,85-2 ,95; 
ook de hardheid is grooter (3,5-4,5), terwij l voorts de aantastbaarheid door zuren 
en door atmosferische invloeden eene geringere is dan bij kalksteen. 
De drukvastheid ligt tusschen de grenzen 4 0 0 en 1 3 0 0 Kg.'c.M ; de bulgvastheid 
tusschen 6 0 en 180 Kg. c.M ., de trekvastheid tusschen 10 en 36 Kg./c.M2. 
Het gesteente wordt zoowel voor steenhouwerswerk, als voor bouwsteen in het 
bouw- en waterbouwvak gebruikt. 

Het meest bekende voorkomen is wel dat, waaraan het zi jn naam ontleent: de 
Dolomieten in Zuid-T i ro l ; verdere vindplaatsen zi jn o. a.: de omgeving van 
Eisenach, Thürlngen, Vorwohle in Brunswljk, Beijeren (o. a. Viesenhofen, K = 
1000 Kg./c.M1.). 

TUFKRIJT van Maastricht is de geologische benaming voor een gesteente uit 
de kri j t formatie, dat onze esnige inlandsche natuurl i jke bouwsteen oplevert. Het 
tufkr i j t bestaat voor meer dan 9 5 % uit korrels van calciumcarbonaat, welke 
door zeer weinig bindmateriaal betrekkelijk losjes aaneengekit z i jn. Hoewel de 
benaming tuf meestal wijst op vulcanischen oorsprong van het hoofdbestanddeel 
van een gesteente, kan men in analogie met kalktuf of traverti jn de naam niet 
ten onrechte achten, niettegenstaande het onderhavige gesteente door zeer veel 
schelpdierresten zeer duideli jk bl i jkt van marinen oorsprong te zi jn. De naam 
mergelsteen is in zekeren zin beter, ofschoon een materiaal met zoo weinig 
aluminiumsi l icaat eigenli jk ook al weer geen mergel is. 

Het gesteente wordt ontgonnen in den St. Pi eters berg en in de gemeenten Berg 
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en terbii j t, Oud-Valkenburg, Houthem 6n Sibbe; voor een tiental jaren geleden 
was de gezamenlijke opbrengst per jaar 3000 M8. aan uitgezaagde blokken en* 
60.00 ton losse uitgehakte mergelsteen. 
Plaatselijk wordt het grijze tufkrijt (men heeft ook nog minder vaste, meer 
mergelige, gele soorten) vrij veel gebruikt, waarbij men er zorgvuldig op let het 
gesteente volgens groef leger liggend te verwerken. 

BRECCIËN en CONGLOMERATEN. De verweringsproducten van afbrokkelende 
gebergten worden, zooals in onze Inleiding reeds beschreven is, door gletschers, 
wilde bergstroomen en meer kalme rivieren medegevoerd. Het is duidelijk, dat 
de kracht van het transporteerende water des te minder zal zijn, naarmate de 
afstand tot de plaats van afbrokkeling toeneemt. Er komt dus steeds een punt, 
waar een aanvankelijk medegevoerd brokstuk niet verder verplaatst kan worden. 
De plaats, waar zulks het geval is, hangt niet alléén van de kracht van den 
stroom af, doch ook - en voor een groot deel zelfs — van de grootte en van 
het soortelijk gewicht van de gesteentebrokken. Was de stroomkracht steeds 
dezelfde en was de rivierbodem regelmatig hellende naar de uitmonding, dan 
zou op den rivierbodem een Ideale sorteering van de gesteentekorrels plaats 
hebben en men zou dicht bij het gebergte de grofste en dicht bij zee de aller-
fljnste korrels aantreffen. In werkelijkheid echter vindt men grof en fijn gemengd 
en dit wordt al zeer sterk bevorderd, indien de rivierloop een kom-of trogvormig 
dal doorloopt, waarin het meegevoerde materiaal, grof en fijn gemengd, bezinkt 
en waaruit het water over een rand afvloeit. 

Komt zoo'n dal bodem later bloot en Is er verder niets gebeurd, dan vindt men 
ter plaatse eene opeenhooping van meer en minder grof materiaal, welke men 
een a g g l o m e r a a t noemt. Heeft de natuur gelegenheid gehad om een dergelijke 
massa te doortrekken met oplossingen, welke kiezelzuur of andere mineralen 
afzetten en zijn dientengevolge de losse steenfragmenten opnieuw tot een hard 
en vast gesteente samengeklt, dan spreekt men van een b recc i ë , Indien de 
primaire fragmenten scherpkantigen scherphoekigzljn of van een cong lomeraa t , 
indien deze fragmenten rondkorrelig zijn (door langduriger watertransport af-
geslepen). De eerste komen uit den aard der zaak minder veelvuldig voor dan 
de laatste. 
Uit de definitie en de schetsmatige aanduiding van het ontstaan volgt, dat de 
fragmenten kunnen bestaan uit allerlei mineralen, waaruit het vernielde gesteente 
bestond en uit stukken van dat gesteente zelf; evenzoo volgt, dat de bindende 
massa van uiteenloopend karakter kan zijn. Men kont derhalve: graniet-, kwarts
porfier-, dlabaas-, trachiet-, basalt-, gneis-, kwartslet-, kalksteen-, enz.-brecclën en 
-conglomeraten. 
Het is dus, strict genomen, nooit volkomen juist om — zooals ter wille van het 
verkrijgen van eenvoud In ons schema is gedaan — alle brecclën en conglomeraten 
tot de groep van de kiezelige klastische gesteenten te rekenen. Naast tal van 
(en overwegend) gesteentesoorten, welke daaronder stellig wel behooren, zijn er 
ook brecclën en conglomeraten, waarin kiezelzuur ten eenenmaie ontbreekt, 
zooajs bijv. het b r e c c l ë n marmer , dat uit scherphoekige marmerfragmenten, 
welke door kalkcarbonaat aaneengekit zijn, bestaat. Een evenals brecciënmarmer 
als siersteen gewild gesteente, brecclënagaat („Trümmerachat") daarentegen 
bestaat geheel uit kiezelzuur. 
Een bekend conglomeraat, dat vooral In Zwitserland, maar toch ook InWurtem-
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berg, Beyeren en Tirol veel als bouwsteen voor allerlei werk wordt gebruikt, Is 
de z.g. „Nagelfluhe" welke bestaat uit eigroote kalk- en zandsteenfragmenten, 
met daarnaast kwarts-, graniet-, gneis-, grauwacke-, porfier- en schaliekorrels, 
alles samengeklt door een lichte, rossige zandsteenachtige blndmassa. 

ZANDSTEEN. Zijn de vernielingsproducten, welke tot een nieuw gesteente zijn 
geworden, klein van korrel, zoodat te denken valt aan - - wat Inderdaad ook het 
geval Is - een tot gesteente gebonden zand, dan krijgen wij te doen met een 
z a n d s t e e n . De vér doorgegane vernieling van aanvankelijk veel grofkorreliger 
materiaal, leidt er toe, dat veel van de in het oorspronkelijk gesteente aanwezige 
mineralen volkomen verdwenen zullen zijn, hetzij door minder weerstandsvermogen 
tegen mechanische vernieling, hetzij door chemische aantasting. Het meest 
weerstand biedende mineraal blijft overwegend over en dat Is In dezen kwarts. 
Zoodat zandsteenen voornamelijk uit kwartskorrels bestaan. Waarde uiteindelijke 
vernieling meer een splljtings- en ulteenvaiilngsverschijnsei is dan wel een 
vermaling van de korrels tegen elkaar, zijn de kwartspartikels in een zandsteen 
voornamelijk scherpkantlge en slechts zelden ronde korrels. De kleur Is meestal 
grijs of wit, soms licht gekleurd. De blndmassa kan zoowel van klezellgen aard 
zijn als kalkachtig, leemig enz. In verhouding tot de gebonden kwarts-of andere 
korrels is de blndmassa meestal in geringe hoeveelheid aanwezig; desniettegen
staande heeft een blndmassa met bijv. een groot gehalte aan Ijzerdeeltjes een 
sterk klsurenden Invloed op het gesteente als geheel. 
Glimmerdeeltjes komen In bijna eiken zandsteen voor, In het byzonder In die, 
waarvan de blndmassa meer of minder leemig Is. 
De meeste zandsteenen vertoonen een duidelijke laagsgewijze structuur; het 
kennen van het groefleger is bij dit gesteente meestal van bijzonder belang. 
Het soortelijke gewicht van zandsteenen loopt uit den aard der zaak bij ver
schillende soorten sterk uiteen; het schommelt tusschen 1,9 en 2.7. Daarmede 
houdt de wateropneming (6-27" „) verband, omdat een zandsteen met ronde korrels 
en veel bindmateriaal, behalve relatief licht ook poreus is en een zandsteen met 
scherpkantlge fragmenten en weinig blndmassa niet alleen zwaarder maar ook 
dichter is. 
Zandsteen wordt In het bouwvak veel gebruikt, vrijwel voor alle toepassingen 
voor binnen- en buitenwerk. Een goede zandsteen moet drukvastheld bezitten 
en vorstbestendig zijn; hij moet goed te bewerken zijn en dus geen te groote 
hardheid en zeker geen groote spilnterlgheid vertoonen. Vaak is versch gedolven 
zandsteen gemakkelijker te bewerken dan ingedroogde. 
In vrijwel alle geologische tijdperken komen zandsteenen voor en men ontmoet 
dientengevolge een reeks onderverdeeiings-namen, welke op den geoioglschen 
ouderdom of op speciale geologische merkwaardigheid van samenstelling zijn 
gebaseerd. Zoo: kolenzandsteen (carboon); diaszandsteen (rot-, weisz-, graullegen-
des == perm); bontzandsteen (roode zandsteen = tria8}; kuiperzandsteen (trlas); 
dogger- en wealdenzandsteen (Jura); quaderzandsteen (cenomaan = bovenkrljt; 
naam duldt op breuk in rechthoekige blokken); planerzandsteen (cenomaan); 
nummulietenzandsteen (eoceen; naam naar een foraminiferefossiel In penning-
vorm); molassezandsteen (mloceen). 
Naar den aard van het bindmiddel kan men eene onderscheiding tusschen ver
schillende zandsteenen uit alle geologische groepen dooreen maken, waardoor 
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men tevens voor sommige de geleidelijke overgang naar verwante andere gesteenten 
typeert. Men onderscheidt dan: 

1°. K ieze l ige of kwarts-zahdsteen, waarbij het bindmateriaal alleen uit kiezel-
zuur bestaat en in zeer geringe hoeveelheid aanwezig is, zoodat de primaire 
korrels eikander schijnen aan te raken. 
Zijn de primaire korrels zoo klein, dat zij met het bloote oog of met de 
ioupe niet meer als zoodanig kunnen worden herkend, noch van de cemen-
teerende massa kunnen worden onderscheiden, dan noemt men het dichte 
en vaste gesteente een k w a r t s iet. Uit de definitie volgt, dat het waarschijnlijk 
is, dat er tusschen kwartszandsteen en kwarsiet overgangsvormen zuilen zijn, 
die tot kwarsiet naderen en toch nog meer of minder duidelijk en waar
neembaar korreling vertoonen; men spreekt in zulk gevallen van k w a r t s i e -
t i s c h e zandsteen. Kwarsiet heeft een soortelijk gewicht van 2,5 tot 2,8; 
de hardheid is nagenoeg die van kwarts = 7; het gesteente neemt weinig 
water op en is zeer weerbestendig. Wegens slecht binden met mortels is 
het echter ais bouwsteen weinig in gebruik; als bestratings- en bailastma-
teriaai, als materiaal voor traptreden, banden enz. is het daarentegen gewild. 
Het gesteente komt voornamelijk voor inde nabijheid van kristallyneschalies, 
o. a. in het Ertsgebergte, in Thuringen, Noorwegen enz. 

2°. l eem- of k a o l i e n h o u d e n d e zandsteen, waarbij leem het bindmiddel 
voor de kwartskorrels vormt. Veelal is glimmer In deze bindmassa aanwezig 
en geeft aan het gesteente niet zelden het uiterlijk van een schalie. Het 
gesteente is meestal fijnkorrelig en niet zelden van geringe vastheid en 
weinig bestand tegen vorst. Dit geldt vooral die van de hier bedoelde 
gesteenten, welke volkomen of nagenoeg zuivere kaolien (aluminlumsillcaat) 
als bindmassa hebben. 
gen dergelijk gesteente kan men zich ontstaan denken uit een verweerde 
graniet, waarvan de veldspaattot glimmer en kaolien verworden is. Neemt een 
dergelijk gesteente weer veldspaat en gilmmerbiaadjes op en wordt het secundair 
verhard, dan Is a rkose , ook wel geregenereerde graniet genoemd, gevormd. 

3". K a l k h o u d e n d e zandsteen, waarbij calciumcarbonaat de kwartskorrels 
aaneenkit. Kalk is tot hoogstens 30% voorhanden in de kalkrijkste soorten, 
vaak ook in zeer veel mindere mate. Het gesteente is niet zeer vast en 
weinig bestendig. Iets beter is de doiomietische zandsteen, waarin naast 
calciumcarbonaat ook magneslumcarbonaat het bindmiddel vormt. 

4". M e r g e l h o u d e n d e zandsteen, waarbij het bindmiddel uit een mengsel 
van aluminium- en calciumverblndlngen bestaat, nu eens met meer over
wegend kalk-, dan weer met een op den voorgrond tredend leemgehalte. 
Het gesteente is gewoonlijk van een lichte kleur, zacht, weinig bestand 
tegen atmosferische Invloeden en niet vuurbestendig. 

5°. IJzer houden de zandsteen, waarbij naast kiezelzuur of aluminiumsilicaat 
voornamelijk IJzerhydroxyde of ijzeroxyd optreedt. De vaste en weerbestendige 
soorten worden voor monumentenbouw gebruikt. De kleur, welke met verloop 
van tijd dikwijls mooier wordt, is geel, bruin, rood of roodbruin; soms gevlekt 
of gevlamd. 

(Wordt vervolgd). 
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Grepen uit de Materialenleer (Vervolg). 
Door A P. OOSTERHOF. 

KUNSTPRODUCTEN. Onder dit hoofd zullen enkele producten behandeld worden, 
die we uit den aard der zaak liever niet verwerken, maar die we ook niet kunnen 
passeeren. Hoe dikwijls komt het voor bij herstellingen aan bestaande bouwwerken, 
uitbreiden e. d. dat we nog deze materialen moeten verwerken. We zinnen hier 
op de producten k u n s t z a n d s t e e n ; k u n s t g r a n i e t en k u n s t m a r m e r . 

KUNSTZANDSTEEN. Deze steen komt op 't oog natuursteen zeer dicht nabij 
en kan In vele kleuren vervaardigd worden. De in 't gezichtkomende fijne laag 
bestaat uit 1 deel cement ais bindmiddel en 3-4 deelen andere bijmengseien, 
glassteen, alle soorten verfsteenmeel of tot stof gebluschte kalk. Kleuren-
toevoegingen moet men zooveel mogelijk vermijden, omdat de kleur wel eens 
gaat verschieten. Steeds moeten aardverven worden gebruikt. 
Het marmermeel kan In fijne korrels bijgemengd worden. Heeft men uitsluitend 
fijn marmermeel dan moet daarvan niet meer ais van cement gebruikt worden 
en het restant wordt aangevuld met zand. 

WITTE ZANDSTEEN. 

Va deel fijn rivierzand, 
'Au „ lichte cement, 
3 „ wit steenmeel. 

. GELE ZANDSTEEN. 

2 deelen donkergeel. 
Va deel lichtgeel Lyon, 
1 „ witsteenzand, 
VJ! „ cement. 

ROODE ZANDSTEEN. 

2 deelen rood chaging steenmeel, 
1 deel donkerrood Belgisch, 
1 „ fijn rivierzand, 
Va i, rood gekleurde cement. 

GRIJZE ZANDSTEEN. 

2 deelen fijn rivierzand, 
2 „ grijs steenmeel, 
1 ll« deel cement. 

Juiste kleuren kan men bepalen. Men neemt een kleine hoeveelheid van 't 
mengsel, mengt dit met water aan en laat het snel drogen; men ziet dan direct 
of men de juiste kleur heeft. In natte toestand is dit niet wel mogelijk. 
De kunststeen wordt schoongemaakt met verdund zoutzuur en meermalen met 
water ingewasschen. 
Kleine gebreken moeten direct hersteld worden zoodra de steen uit de vorm 
komt, daar reparation op een ouden steen niet houden. 

KUNSTGRANIET. Dit werd destijds veel voor trottoirbanden en stoepen gebruikt. 
De fabrikatie is als bij tuinaardmateriaal, maar de korrels zijn van veel hardere 
kwaliteit. 
Voor de stukken welke bewerkt moeten worden. Is het noodig deze lang vochtig 
te houden, ook van het slijpen, daar dan een grootere witheid ontstaat. 
Men zorge voor de fabrikatie van kunstgraniet goede materialen te kiezen. De 
kleurstoffen zijn voorzien van een merk. 

2 deelen wit O, 
1 deel zwart O, 
1 Va ii lichte cement 

LICHT GRANIET. 

deel wit O, 
„ zwart O, 
„ lichte cement. 

1 deel wit O, 
1 „ zwart O, 
1 ,'. lichte cement. 
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ROOD GRANIET. 

1 '/a deel rood G. O. 2 deelen rood F. O. 1 Vs deel wit O. 
1 '/a „ Belg. O. 1 deel rood G. O. 1 Va •> rood Be'g- 0 -
1 „ rood cement. Va „ rood Belg. O. Va >• zwart A. 

Va „ roode cement. 1 Va .. roode cement. 
ZWART GRANIET. 

2 deelen zwart Belg. O. 2 deelen zwart O. 
1 deel wit O. Va deel wit O. 
1 „ zwarte cement. Vz >• zwarte cement. 

BASALT. 

2 deelen zwart steenmeel, 
1 deel zwart O. 
2 deelen zwarte cement, 
1 deel basaltmeel. 

Voor het slijpen en polijsten volgt men de werkmethode als bij Terrazzo, doch 
moet voor het polijsten 2 tot 5 maal gefluateerd worden. Dikwijls worden trap
treden met ruwe bovenkant verlangd, zooals natuurtreden uit hardsteen en 
worden deze steenen met ruw zand geschuurd. 
Daar kunstgraniet slechts daar gebruikt wordt waar vastheid vereischt wordt, is 
het noodig de beste cement te gebruiken. 
Ook dat het materiaal met de grootste nauwkeurigheid goed ingestampt wordt; 
niet te. veel materiaal te gelijk aanmaken, zoodat het niet langer dan 10 è 15 
minuten na het bevochtigen blijft liggen. Stukken met een ruw bovenvlak moeten 
minstens 4 weken liggen en kunnen dan door den steenhouwer worden bewerkt. 

KUNSTMARMER. Dit wordt van verschillende materialen zonder korrels samen
gesteld en in de meeste gevallen uit marmercement. De fabrikaten zijn slechts 
weerbestand indien zij op een droge plaats aangebracht worden. 
Voor waschtafels, lambrizeeringen, vensterbanken, paneelen, pilaren, welke een 
kleur moeten hebben, die door portlandcement of marmermeel niette verkrijgen 
is, neemt men marmercement. 
Voor zulke, welke aan de buitenlucht zijn blootgesteld, bezigt met portlandcement 
met marmermeel of kleurbijvoeging. Zoo noodig is wat witkalk door de cement 
te mengen. Voor heel lichte mengsels kan men ook aan de lucht gebluschte 
kalk gebruiken en kan men er wat kaliwaterglas aan toevoegen. 
Wil men geaderde, gespikkelde of gevlamde meerkleurige marmersoorten imiteeren, 
zoo moet men vooraf zooveel verschillende kleurige mengsels droog aanmengen, 
als men wenscht re gebruiken. 
Zouden aderen van verschillenden aard ontstaan, zoo snijdt men van de daarvoor 
stijf aangemaakte specie louter streepen, mengt deze streepen in een heel dun 
aangemaakt kleurenmengsel, neemt dan de streepen wederom uit, legt ze op 
een tafel en overzeeft ze dan weer met droogkleurmengsel. 
Vervolgens dompelt men ze weder in een ander dun kleurenmengsel tot men 
de gewenschte aderen heeft verkregen. Dan wordt de massa met een stevige 
troffel bewerkt. Voor marmer met vlekken scheurt men een of meerdere stijve 
papjes specie in deelen en kan dan op voorgenoemde wijze andere kleuren 
tusschenbrengen. 
Het slijpen en polijsten geschiedt op dezelfde wijze als aangegeven is voor 
marmer en graniet. O-
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Plan van een Boerenbehuizing bij Koilum. 
J. en H. ZONDAG, architecten (Groningen-Koilum). 

Dit ontwerp is met een kleine wijziging verleden jaar uitgevoerd en staat even 
buiten Koilum aan den weg naar Grijpskerk. Het natuurschoon is in die omgeving 
ai heel gering, zoodat men langs genoemde weg gaande, een uitgestrekte vlakte 
van weilanden ziet en alleen een liefhebber van een vergezicht deze omgeving 
kan bekoren. Zoo staat dan deze boerderij thans nog naakt en geschoren daar en 
moet door aanplanting en aanleg een Oase worden in deze vlakte. De indeeling 
van dit ontwerp wijkt eenigszins af van de z.g. Friesche-stelphuizinge, doch heeft 
daarmee ook veel overeenkomst, zooals de lange gang tusschen woonhuis en 
bedrijf. Deze gang doet dezelfde diensten als een hal bij een landhuis, zoodat 
van hieruit de verschillende vertrekken alle te bereiken zijn. In de woonkamer 
mochten de onmisbare (?) bedden niet ontbreken ; ook het slaapkamertje niet, 
dat van uit deze woonkamer is te bereiken. Onder het slaapkamertje (waarin de 
vloer plm. 0.40 M. hooger ligt) is de kelder. De werkplaats, als aparte bijbouw, 
dient voor het schoonmaken van huishoudelijk materiaal, doch in het bijzonder 
voor bed rijfsmateriaal: als melkbussen enz. Hier vindt men dan ook een spoel-
kraan, welke aansluit op de waterleiding. De zuivelkamer is ontworpen op een 
koele plaats. Tusschen de stal en het woonhuis bevindt zich de knechtenkamer, 
zoodat de staldampen niet rechtstreeks het woonhuis kunnen bereiken. In deze 
kamer is tevens de motor voor de zuig- en perspomp aangebracht voor het 
vullen van het reservoir der waterleiding. Het reservoir zelf is op de zolder boven 
de bergplaats geplaatst. De stal is ingericht met z.g. enkele stallen; om de 
andere een vaste en losse scheidingswand van gegalv. Ijzeren pijpen. De fosse-
of ultneembare wand dient voor het gemakkelijk afnemen en opbrengen van het 
vee, daar hierdoor .meer ruimte wordt verkregen. De waterleiding is van het 
zelfregelende systeem, met voor iedere koe een apart drinkbakje, waardoor brj 
een eventueele ziekte, besmetting door het drinkwater wordt voorkomen. Het 
voeren van het vee geschiedt over den stalzolder door in den zolder aangebrachte 
voederluiken. Voor één der slierenstallen is een deur in de zijmuur gemaakt, 
waardoor men de stier gemakkelijk van den stal kan krijgen, in dit geval wordt 
hij onmiddellijk op den schuurreed gebracht. De stallen voor de kalveren en het 
kteinvee bevinden zich eveneens In de kleine- of dwarsstal. De zich achter de 
stallen bevindende gierkolk, groot 80 M8, is voor deze veestalllng ruim voldoende. 
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In de bijschuur vindt men nog de paarden en varkens, terwijl tevens in het 
achtergedeeite de remise is ondergebracht. Voor deze inrichting worden in de 
remise in hoofdzaak de bedrijfsmachines opgeborgen, als hooiharken, schudders, 
maai machine enz. 
Het geheel is van Groninger steen opgetrokken als volgt: voor het plint blauwe 
klinker, opgaande muren bruin-rood. Het dak van het woonhuis Is gedekt met 
zwart verglaasde verb. holl. pannen, de schuur en bijschuur met riet. 
De licht- en ventilatiekap op de schuur is niet uitgevoerd, hiervoor zijn gewone 
dakramen in het dak aangebracht. 
Zij nog vermeld dat de heer F. v. d. Laan te Kollum het werk had aangenomen 
en het geheel plm. f16.000 heeft gekost. 
Wij meenen te kunnen volstaan met deze beknopte beschrijving, terwijl de 
teekening het overige kan vertellen. 

G r o n i n g e n , Mei 1925. DE ARCHITECTEN. 

Gesteenten als bouwstoffen X. 
Door J. H. JANSON. 

6°. G I au con i et-zandsteen (groenzandsteen), waarbij de bindmassa een hoog 
gehalte aan glauconiet (groengrijs mineraal van de clorietgroep) heeft, dan 
wel waarbij vrij groote korrels glauconiet met de kwartskorrels vermengd 
zijn. Het gesteente komt weinig verspreid voor en wordt vaak voor monumenten? 
bouw gebruikt. 
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PLAN BOERENBEHUIZING BIJ KOLLUM. 
DOOR DE ARCHITECTEN J. c& H. ZONDAG TE GRONINGEN. 

Schaal 1 a 200 . 

VERKLARING: 1 Entree,.2 Woonkamer, 3 Gang, 4 Slaapk., 5 Kamer, 
6 Werkpl., 7 Knechtenkamer, 8 Zuivelkamer, 9 Bergplaats, 10 Groote Stal, 
11 Kleine Stal, 12 Hooi, 13 Schuurreed, 14 Biischuur. 15 Varkensstal, 
16 Paardenstallen, 17 Remise, 18 Bestrating, 19 Gierkolk, 2 0 Kippenhok. 

BEGANE GROND. 





Voor het vermelden van vindplaatsen moeten wij — waar er zoovele zijn — ons 
bepalen tot enkele in ons land vrij veel geïmporteerde soorten en wel: 
Bentheim — kleur rood tot geel — s.g. 2,5 weerbestendigheid zeer goed. 
Gildehaus »— kleur wit tot gelig — „ „ weerbestendigheid zeer goed. 
Udelfangen — kleur groen — s.g 2,5 gem. drukvastheid 470, weerbe

stendigheid goed. 
ld. — kleur blauwigwit tot gelig, s.g. 2,5 gem. drukvastheid 550—600, weer

bestendigheid zeer goed. 
Piesberg bij Osnabrück — blauwgrijs'-s.g 2,58 gem. drukvastheid 690—970, weer

bestendigheid goed. 
Van Belgische vindplaatsen vermelden wij hét Maas- en Gurthedal, o.a. de groeven 
van Montfort, Poulseur en Ath. De groef van Rieudotte, welke een goede grès-kei 
leverde is sinds jaren uitgeput, ofschoon gelijknamig materiaal weer in den 
handel is, (gres is de fransche benaming voor zandsteen). 

GRAUWACKE. Bij de tot dusverre behandelde zandsteenen bestaan de aaneen-
gekitte. korrels, zooal niet uitsluitend, dan toch overwegend uit kwarts. Is evenwel 
het later gecementeerde materiaal niet homogeen, doch bestaat het uit korrels 
van verschillende mineralen en zelfs van verbrijzeld gesteente als graniet e. d., 
dan noemen wij het nieuw ontstane gesteente grauwacke. Worden de korrels 
brokstukken van mineralen of gesteenten, dan gaat het gesteente meer en meer 
naderen tot een g rauwacke-cong lomeraa t , worden de korrel materialen fijner 
en ontstaat een laagstructuur, dan gaat het gesteente via grauwacke-scha l ie 
over in gewone l e e m s c h a l i e . 
De g r a u w a c k e n , welke hier te lande als bestratingsmateriaal worden ingevoerd 
zijn geen grauwackeschalies, ofschoon ze veelal wel reeds een gelaagde structuur 
vertoonen. 
Het gesteente is grijs, groengrijs of bruingrijs, zeldzamer lichtgrijs, bruin of zwart, 
vaak door ijzer rood of bruinrood gekleurd en bestaat uit sterk wisselende hoeveel
heden van kwarts-, orthoklaas- en plagioklaaskorrels met afgeronde of hoekige 
fragmenten van schalies en kwartsieten doch zeldzamer diabasen, granieten of 
andere gesteenten. Het bindmiddel is meestal gelijk aan dat van kleischalie, 
doch men kent ook carbonaten en kwarts als bindmiddel, terwijl ook grauwacken 
voorkomen, waarin een bindmiddel ten eenenmale ontbreekt en het gesteente 
alleen door druk vast is geworden. 
Het s.g. ligt tusschen 2,5 en 2,8; de hardheid tusschen 6 en 8. De drukvastheid 
is bijna steeds hooger dan 1000 Kg/cm- en loopt soms tot 3000 Kg/cm2. De 
grauwacken met kiezelig bindmiddel zijn in hooge mate weerbestendlg. Het 
gesteente is voor alle doeleinden bruikbaar. 
Bekende vindplaatsen zi jn: het Siegdal, de omgeving van Coblenz, het Rijn* 
Westfaalsche Schaliegebergte, de Harz. enz. 

GRINT en ZAND. Onder deze benamingen kent men de verweringsresten van 
gesteenten en mineralen, welke door rivieren, de zee of door verstuiving als losse 
massa's worden afgezet. De hoofdbestanddeeien zullen dezelfde zijn als die van 
de overwegende meerderheid van de gesteenten, dus kwarts en veldspaat, doch 
overigens komen tal van andere mineralen er in voor en niet zelden is men 
daardoor In staat na te gaan van waar en uit welk moedergesteente een grint-
of zandafzetting afkomstig is. 
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Petrografisch en geologisch kan men beide materialen totverschillendegroepeeringen 
brengen; wij noemen bijv. kwartszand, dat nagenoeg geheel uit kwartsdeeltjes 
bestaat; glauconietzand of groenzand, waarin een groote hoeveelheid-van dit 
groene mineraal voorkomt; edelsteenzand (eigenlijk meer een grint), waarin 
zware zeldzame mineralen zijn opgehoopt enz. 
Voor ons echter ligt eehe Indeeling, zooals wij die hier te lande In de practijk 
gebruiken, meer voor de hand en wij zullen dus vluchtig even op de verschillen 
wijzen tusschen: rivier- en berggrint, rivier-, berg- en duinzand. 
Riviergrlnt is door de groote rivieren aangevoerd uit de verweerde gebergten 
en is in de bedding bezonken. Groote korrels van soortelijk licht materiaal worden 
door watertransport op dezelfde plaats gebracht als kleine korrels van soortelijk 
zwaar materiaal. Riviergrlnt, zooals men het uit de rivieren opbaggert, is daardoor 
steeds een mengsel van zeer ufteeriloopende korrelgrootten en materialen. 
Wat het laatste betreft zijn kwarts en kiezelige mineralen of gesteenten steeds 
in overmaat aanwezig; veldspaten ontbreken niet, doch zijn meestal in de minder
heid, als gevolg van gemakkelijker verwering en verbrijzeling en dus kleinere 
korreling, hetgeen beteekent verder voortgezet transport. Zoowel door den aard 
van het transport als door het feit van de opbaggering uit water, is riviergrlnt 
steeds betrekkelijk vrij van fijn materiaal of zand. Voor betonwerk öischt men 
niet zelden nog in het bijzonder, dat het grint „goed gewasschen" moet zijn. 
Anders is het gesteld met wat wij noemen berggrint, het grint, dat door horren 
uit het diluviale zand van onze oostelijke heuvelterréinen wordt gewonnen. Door 
bijgemengd leemachtig zand van roestbruine kleur, door overwegend samen
gesteld zijn uit veldspaatmateriaal (ofschoon kwarts niet ontbreekt) en door 
ontbreken van donker tot zwart gekleurde kiezelmineralen als hoornsteen, lydiet 
en dergelijke, heeft berggrint een uniforme meer of minder geelachtig tot bruine 
kleur en is daarom bijv. voor tuingrint in trek. De korreigrootte is bij nog on-
gehord materiaal gelijkmatiger dan die van riviergrlnt. Tengevolge van het over
wegend gehalte aan veldspaat is berggrint belangrijk minder duurzaam dan 
riviergrlnt en voor vele doeleinden daarom minder aanbevelenswaard. 
Soortgelijke tegenstellingen bestaan tusschen de drie genoemde soorten zand; 
het sterkst wei tusschen rivier- of Lekzand en duinzand. Het eerste is een product 
win watertransport, dat onder invfoed van dat transport zoowel slijt als versplintert, 
en wel meer het laatste dan het eerste. Duinzand is een aanvankelijk van het 
rivierzand slechts weinig verschillend materiaal; het is wat verder, n.l. tot in 
zee meegenomen en moet dus reeds daarom fijner zijn dan rivierzand. Zooals 
wil het ontmoeten, n.l. als duinzand, evenwel is er iets meer mee gebeurd dan 
met rivierzand, het is n.l. door de wind getransporteerd en tot duinen opgestoven. 
En nu Is de vernielende, afslijpende werking van den wind op een kwartskorrel, 
bij transport over een bepaalde afstand, 1,6 maal grooter dan de afslijting bij 
transport van dezelfde korrel over den zelfden afstand door water. M.a. w. het 
van het strand landinwaarts stuivende zand wordt nog eens extra vermalen en 
afgerond. Vandaar, dat bij duinzand geen sprake Is van „pakken", zooals bij 
nagenoeg droog rivierzand nog wel. Droog duinzand is wat men noemt „loopend" 
of loopzand en is voor ophoogingen alleen bruikbaar als men mag aannemen, 
dat het steeds eenigszins vochtig zal zijn. 
Tusschen beide in staat bergzand, dat, droog, eerder loopend dan pakkend is, 
gevolg van het niet als rivierzand overwegend uit scherpe korrels bestaan. 
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TUFFEN, TRAS. De tot hier behandelde sedimentaire gesteenten of sedimenten 
zijn alle samenkittingen van of afkomstig van vernielde gesteenten. De groep 
van de tuffen of tufgesteenten is er eene van denzelfden aard wat de verkitting 
van aanvankelijk los materiaal betreft, doch onderscheidt zich van de overige 
door de aard van het materiaal, dat niet in water gesedimenteerd Is, doch 
bestaat uit fijne bestanddeelen en asch, welke vulcanen bij hunne erupties om 
zich heen doen „regenen". 
Het oorspronkelijk losse vulcanische materiaal wordt óf op de plaats waar het 
gevallen is samengekit door kiezel- of carbonaathoudende oplossingen, welke 
het doorzijgen óf wordt alleen door water in bekkens bijeengespoeld en wordt 
daar, door infiltratie dan wel door gebergtedruk, vast. 
De tufgesteenten zijn soms fijn-, soms grofkorrelig, nu eens vrij los samengekit, 
dan van zeer groote vastheid, meestal poreus en dikwijls laagsgewijze gebouwd. 
De kleur is veelal licht, rossig, gelig of grijs en nagenoeg steeds bestendig, 
terwijl dikwijls de kleur op den duur mooier wordt. 
De weerbestendigheid is in den regel zeer goed en de gesteenten zijn in verschen 
toestand goed en met gemak te bewerken — na verloop van tijd worden zij harder 
en vaster. Ze nemen over het algemeen minder gemakkelijk dan kalksteenen 
aangroeiingen van mos of algen uit regenwater aan. 
Na hetgeen omtrent eruptiefgesteenten en stollingsgesteenten in het algemeen 
gezegd is, is het duidelijk, dat elk vulcanisch magma zijn eigen verwante tuffen 
zal hebben; de meest belangrijke zi jn: 
P o r f i e r - of f e l s i e t - t u f , welke uit fijn verdeelde kwartsporfier is gevormd. 
Het gesteente is van zeer uiteenloopende hardheid, het s.g. schommelt tusschen 
1,75 en 2,20: de kleur Is licht, geelachtig wit, grijs, vaak rossiggrijs en ook 
wel blauw- tot groenachtig. De drukvastheid gaat tot 400 kg cMi, is echter 
meestal niet meer dan 100—200 kgcM' . Vindplaatsen zi jn: Rochlitz in Saksen, 
waar een bij uitzondering zeer drukvast gesteente (K=2000 kg c.M ) wordt ge
wonnen ; omgeving van Chemnitz, Hessen-Nassau. 
D i a b a a s - t u f , een uit diabaas-asch gevormd gesteente van vuilgroene tot 
grijsgroene kleur, dat dikwijls een hoog gehalte aan calciumcarbonaat heeft. 
Het gesteente heeft een s.g. van 2,8 tot 3,00 en een drukvastheid van 1400— 
1600 kg/c.M3, voor de soort welke in het Vogtland en'Oberfranken (Hof) wordt 
gewonnen. Verder vindt men nog groeven In den Harz. 
T r a c h l e t - t u f , bestaande uit een soms vaste, soms verbrokkelende samenkitting 
van fljnvergruisde trachiet; alleen van plaatselijk belang. Verwant met deze tuf zi jn: 
a. Tras-, Duck- of t u f s t e e n , een geelachtig, grijs tot blauwig meer of minder 
hard en poreus gesteente, dat uit puinsteen fragmenten, met grootere of kleinere 
brokstukjes trachiet, grauwacke en kleischalie vermengd, bestaat. In gemalen 
toestand is dit gesteente de bekende t r a s voor mortals, („hydraulischetoeslag"). 
Tras wordt tegenwoordig nog maar alleen in goede qualiteit in het Nettedal bij 
Andernach (dichtbij de Laachersee in den Eifel) gewonnen. Het vroeger eveneens 
een goede tras leverende Brohidal is thans vrijwel uitgeput. Behalve als grond
stof voor mortel materiaal Is het gesteente ook van belang als bouwsteen (s.g. 1,20 
1,28; K = 1 0 0 kg/c.M2). 
b. P u i m s t e e n - t u f , (Bimssteintuff), welke bestaat uit eene vermenging van 
puimsteen-, trachiet- en glimmerdeeltjes, waarbij bovendien klei, mergel e.d. 
aanwezig zijn. Het soortelijk gewicht van het in zijn vaste soorten op krijt 
lijkende, dichte (vaak ook brokkelige) gesteente is 1,26; de drukvastheid 

87 



60—140 kgcM 8 , de wateropneming rond 25 "A,; de weerbestendigheid goed. 
In het bekken van Neuwied en bij de Laachersee vindt men puimsteentuf in 
den vorm van een losse, op grint gelijkende massa. Dit materiaal dient voor de 
vervaardiging van kunstmatige steenen — Bimsatelne of d ri j f steen van den Rijn -
terwijl de losse massa zelf ais Bimskles In den handel komt en in ons land o.a. 
verwerkt wordt tot blmscementpiaten voor dunne tusschenwanden. 
c. P o s i i i p p t u f , welke veel op puimsteen gelijkt, doch een roode kleur heeft 
en veel in de nabijheid van Napels wordt aangetroffen. Het gesteente wordt 
zoowel als bouwsteen, als ook als mortelmateriaal (hydraulisch) gebruikt. Ermede 
verwant is de p u z z o l a a n a a r d e , een gele tot roodachtige, pulverige stof uit 
de omgeving van Napels e n d a S a n t o r l n a a r d e v a n het grieksche eiland Santorin, 
welke beide ook grondstoffen voor hydraulische mortels zi}n. 

KLEISCHALIE. Verbrijzeling van grof materiaal tot fijn is niet de eenige vorm, 
waarin verwering van gesteente tot uiting komt. Naast deze mechanische ver
wording heeft ook ohemisohe aantasting van bestanddeeien yan het gesteente 
een zeer beiangri]kan invloed. Door chemische processan — daarbij In hooge 
mate gesteund door de mechanische verbrijzeling — veranderen bepaalde mi
neralen in andere en zoo is waterhoudend aluminiumsilicaat het eindproduct 
van de verwering van alle veldspaten. in zuiveren vorm wordt ditwaterhoudende 
aluminiumsilicaat voorgesteld door de chemische formule H* AU Si» O» of, anders 
geschreven: AlgOs. 2SiO s . 2 H 8 0 en heet het k a d i en, waarop wij nog terug^ 
komen. Betrekkelijk zelden evenwel is volkomen zuiver kaolien het eenige bestand
deel van het fijnste slib van verweerd gesteente en meestal i» het niet alleen op 
zich zelf niet zuiver, maar ook vermengd met andere restanten van de vernielde 
gesteenten, overblijfsels van de veldspaten, kwartskorrels en glimmerplaatjee, 
benevens nog verschillende andere harde, moeilijk verwerende mineralen, Dit 
mineralen mengsel, dat langs onze rivieren en beken; is afgezet en ook hier en 
daar door de zee is aangevoerd, noemt men k l e i . 
Daar waar de kiel in dikke banken is afgezet en onder den Invloed van eigen 
gewicht of druk van bovenliggende lagen is samengeperst, ontstaat een dichte, 
soms vrij vaste massa s c h a l l e k l e l („Schleferton") welke door aanwezigheid van 
gllmmerdeeltjes, welke «Ich loodrecht op de drukrichting hebben georiënteerd, 
een meer of minder duidelijke laagstructuur aanneemt. Is de druk zoo groot 
geweest, dat de klelmassa zeer vast In elkaar Is geperst en hard en steenachtig 
is geworden, dan spreekt men van een KLEISCHALIE („Tonschiefer"). Is bet 
gehalte aan glimmer hoog en de vastheid van het nieuw gevormde gesteente 
groot, terwijl bovendien door drukmetamorphose het gesteente eenigermate 
kristallijn Is geworden, dan noemt men hst PHYLLIET (klelgHmmepschalie>, 
welk gesteente men wegens dit kristellljne karakter in sommige handboeken 
onder de krlstailijne schalies (zie verderop) vermeld vindt. 

(Wordt vervolgd). 

Verbetering. 
Door ziekte van den Hoofdredacteur, is In het vorig nummer op de plaat een zeer hinderli jke 
fout gemaakt. Dit ontwerp is n.l. van den Heer G. J . KOOPSEN, Bouwk. te E r m e l o . 
Wi j maken gaarne genoemde heer onze excuses van dit vergissen, maar wijzen er op, dat 
het ook wel een eigenaardige manier is om op een teekening de naam van den ontwerper 
geheel weg te laten, zooals hier het geval was. 
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Gesteenten als bouwstoffen XI (Slot). 
Door J. H. JANSON. 

Het soortelijk gewicht van kleischalie loopt van 2,7 tot 3,5; de drukvastheid 
bedraagt van 600 tot 900 Kg/c.M'; de buigvastheid 300—400 Kg/c.M3. De 
trekvastheid is zeer hoog, n.l. 170—200 Kg/cM3; de hardheid bedraagt 3. De 
wateropneming is niet meer dan gemiddeld 0,60/o. Hetgesteente vertoont een 
laagsgewijze structuur en een ni et-kristallijnen breuk. De kleur is meestal blauw
grijs tot blauw-zwart, soms ook groenachtig, roodachtig of violet. 
Naar gebruiksdoeleinden onderscheidt men: 
a. dak le i , welke moet voldoen aan den eisch, dat de kleur niet door weers
invloeden mag veranderen (wèl veranderen zou wijzen op ongewenschte verwering); 
dat bij hamerslagen het gesteente een heldere klank moet geven (zoo niet, haar-
spleten!) en dat geen schadelijke bijmengingen aanwezig mogen zijn (pyriet = 
zwavelijzer is nog al eens voorhanden en is nadeelig; zoo ookcalciumcarbonaat). 
Vindplaatsen van goede dakleien treft men o. a. aan langs den Rijn (Andernach, 
Rudelsheim), verder in het Moezeldal, de Hunsrück, Thuringen, langs de Lahn, 
in den Taunus, enz. In Engeland vindt men, behalve de gewone blauwzwarte, 
ook rood gekleurde leien, evenalsjin Frankrijk (St. Anneschalie bij Tu may), waar 
voorts ook blauwe leien, als een overgangsvorm naar phylliet, bij Angers worden 
gedolven en waar men bij Deville groene leien ontgint. 
b. t a f e l - of pi a ten se ha l ie, welke door bijgemengde koolstofdeeltjes zwart 
gekleurd is en meestal ook een vrij groot calciumcarbonaatgehalte heeft. Het 
materiaal splijt in meer of minder dikke vlakke platen en wordt gebruikt voor 
de vervaardiging van schoolleien en -borden, dekplaten voor tafels (laboratoria), 
vloertegels, wandbekleeding, enz. Vindplaatsen in Duitschlandzijn o. a. St. Goars-? 
hausen en Rudelsheim aan den Rijn, het Moezeldal, de Harz, enz. 
c. g r i f f e l s c h a l i e , een leigesteente, dat door secundaire laging („Schieferung") 
in den vorm van staven of stiften breekt en tot griffels wordt verwerkt. Vind
plaats o.a, Feldbach bij Steinach in Thuringen. 
d. t e e k e n s c h a l i e , een door koolstof zwart gekleurde, zeer weeke leisteen, 
welke als „zwart krijt" in den handel worden gebracht. Vindplaatsen in Thuringen 
en in de omgeving van Bayreuth. 

MERGEL. De typeerende bestanddeelen van een mergel zijn calciumcarbonaat 
en onzuivere kaolien; het eerste is aanwezig in den vorm van kristallijne korrels, 
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het tweede vormt in amorphen toestand het bindmateriaal en komt voor In 
hoeveelheden, varieerende van 20 tot 6 0 % van het totaal. Naast deze beide 
hoofdbestanddeelen zij nook kwartskorrels, glim merdeeltjes, ijzer-en mangaanoxyde, 
enz. aanwezig, wier hoeveelheid en kleur tot verschillende variëteiten van mergel 
lalden. Meer of minder vaste binding — meestal echter vrij losjes — komt voor 
en geeft dus een meerof minder vast, al of niet ais bouwsteen bruikbaar gesteente. 

Men onderscheidt: 
a. K a l k m e r g e l , waarin het kalkgehalte tot 75%, het kaoliengehalte minder dan 
26% bedraagt. Het gesteente wordt wel voor cementfabrlcage gebruikt. Bij 
duidelijke laagsgewijze structuur spreekt men van mergellel of mergeischalle. 
Het hiervoor reeds vermelde Maastrichtsche tufkrljt komt een kalkmergel nabij, 
doch is om het nóg sterker overwegende calciumcarbonaatgehalte toch nog 
meer met een kalktuf verwant. In Zuld-Llmburg komen in dezelfde formatie af
zettingen voor, welke méér op een kalkmergel gelijken en ais grondstof dienen 
voor cementfabrlcage (o. a. een fabriek te Vijlen). 
b. D o l o m i e t me rge l , komt overeen met de kalkmergel, doch bevat dolomiet-
korrels als kalkbestanddeel en is daardoor meestal vaster en harder. 
c. KI el m e r g e l , welke overwegend — tot 800/o toe — aluminiumsilicaat bevat 
en voor cementfabrlcage wordt gebruikt of als pottebakkersgleis dient. Het materiaal 
smelt gemakkelijk en kan daardoor bij het bakken geen hooge temperatuur 
verdragen, zoodat de uit deze grondstof gebakken producten een geringe vast
heid verkrijgen. 
d. B i t u m l n e u s e m e r g e i s c h a l l e , welke vaak rijk Is aan kopererts en dan 
ook wel koperschalie (Mansfelder bekken) wordt genoemd. De slakken van de 
Mansfelder kopersmelterijen worden In kubusvormen gegoten en komen als 
koperslakkeien voor bestratingsmateriaal In den handel. 

KLEI, LEEM, LOSS, KAOLIEN. In het voorgaande Is reeds vermeld, dat k l e i 
een mengsel Is van waterhoudend aluminiumsilicaat en zandkorrels, met daarnaast 
bovendien andere mineralen, voornamelijk calclumcarbonaat, magnesium- en 
Ijzerverbindingen. De kiel, welke In de uiterwaarden langs onze groote rivieren 
is bezonken en welke tot baksteen wordt verwerkt, bevat 25 tot 47 % onzuivere 
kaolien. Dit mineraal Is In volkomen zuiveren toestand spierwit en vormt de 
grondstof voor de porcelelnfabricage. Het komt In groote hoeveelheden In China 
voor en kreeg daar den naam kao-iin = „witte aarde". 
De klei van onze rivieren behoort tot de soorten, welke men „mager" noemt; 
het criterium tusschen mager en vet Is natuurlijk betrekkelijk vaag - men 
beschouwt een kiel met meer dan 80 % kaolien als vet en klei met minder dan 
4 0 % als mager, daar tusschen In liggen dan overgangsvormen. Het begrip 
mager of vet In dezen hangt samen met het vermogen van kaolien om watervast 
te houden, te adsorbeeren en daarmede een vettig aanvoelende, kneedbare 
plastische massa te vormen. (De wateropneming van een kaollenmassa kan tot 
7 0 % van het eigen gewicht gaanl) De plasticiteit is voor kaolien ais grondstof 
voor gebakken producten van bijzonder belang, omdat aan deze eigenschap de 
vormbaarheid te danken Is. Voor onze hollandsche steenklei is de tweede gunstige 
factor voor het bruikbaar zijn als grondstof voor gebakken producten het gehalte 
aan bljmengselen. 
Gewone k le i , s t e e n k l e i , heeft een soortelijk gewicht, dat natuurlijk afhankelijk 
zal zijn van de samenstellende bestanddeelen van het mengsel: gemiddeld Ie 
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het op 2,2 te stellen en schommelt tusschen de grenzen 1,8 en 2,6. De kleur 
is meestal grijsgrauw tot gelig of bruinachtig; het gehalte aan ijzerverbindingen 
heeft grooten invloed op de kleur. Deze verbindingen bepalen tevens de kleur, 
welke het gebakken product zal vertoonen — de heldergele kleur, o.a. van Holl. 
Uselsteentjes, wordt behalve door ijzer- ook door magnesium-gehalte van de 
steenklei veroorzaakt; helderroode, groenachtige en blauwzwarte kleur zijn gevolg 
van (afhankelijk van stookwijze) ijzergehalte in de grondstof. 
Omtrent het bakproces - - voor zoo ver daarbij de mineralogische samenstelling 
van de grondstof van invloed is — willen wij hier een enkel woord inlasschen. 
Kaolien smelt in zuiveren toestand bij 2050 0C; kiezelzuur (kwarts) bij omstreeks 
16OO0C en toch bakt men porcelein bij een temperatuur van 900—145O0C en 
baksteen bij een van 1000—1200 0C. Dit is mogelijk doordien een innig mengsel 
van twee stoffen smelt bij lagere temperatuur dan de smelttemperaturen van elk 
van de stoffen (men denke o.a. aan alliages); bij steen- en porceleinklei wordt 
van deze omstandigheid partij getrokken en bij steenklei speelt daarbij dan 
bovendien nog de aanwezigheid van bijmengsels een groote rol. Bij het bakproces 
van gewonen steen zijn dan ook drie phasen te onderscheiden: reeds bij be
trekkelijk lage temperatuur smelt een deel van het aanwezige kwarts met bij-
mengels tot een silicaatmassa, welke de onaangetaste kwartsrest en de kaolien-
deeltjes samensintert (sinteringspunt). De korrels zijn slechts losjes gebonden 
— producten: ratel, bleekrood en de zachtste soorten rood. 
Bij hoogere temperatuur werkt de bij desintering ontstane silicaatmassa ook 
in op de kaoliendeeltjes en kan zelfs een zuiver kaolien-kwartsmengsel zonder 
andere bestanddeelen samenklinkeren (klinkeringspunt), d.w.z. de uiterste randen 
van de korrels, welke in het hart onaangetast blijven, smelten samen tot een 
aluminiumsilicaat, dat meer kiezel bevat dan kaolien. Nog hooger temperatuur 
doet de geheele massa in smelting overgaan en er ontstaat een glas, zooals 
men aan het eene uiteinde van mondsteenen kan waarnemen. 
Klinkeringspunt en smeltpunt liggen bij z.g. onhandelbare klei vaak angstig dicht 
bij elkaar en de uiterste zorg is dan noodig om het stoken zoo te regelen, dat 
zonder smelting te verkrijgen toch een goede klinkering wordt bereikt. 
C h a m o t t e noemt men kleisoorten, welke door hoog kaolien-gehalte bij zeer 
hooge temperatuur smelten en daardoor voor de vervaardiging van vuurbestendige 
(basische) steenen bruikbaar zijn. Bekende vindplaatsen van chamotte zijn o.a.: 
Groszalmerode, Passau, omgeving van Coblenzen van Duisburg, Zweden, Engeland, 
Bornholm. 
P o t t e b a k k e r s g l e i s of -aarde is een kleisoort, welke week en taai is en 
daardoor goed vormhoudend; zij bevat fijn verdeeld zand in vrij groote hoeveelheid, 
is daarentegen nagenoeg vrij van calciumcarbonaat. Deze klei bakt gewoonlijk 
rood. (Dakpannen, Keulsch aardewerk). 
Zijn slechts weinig bijmengselen aanwezig en ontbreken met name ijzeroxyde 
en andere ijzerverbindingen, dan heeft men te doen met een goede pi j paa rde , 
welke bij het bakken wit wordt (aardewerk- en pijpenfabricage). 
De zuiverste kao l ien ten slotte dient voor de vervaardiging van porcelein, fayence 
en majolica. Kaolien heeft de hardheid 1 ; het soortelijk gewicht bedraagt ongeveer 
1,2. Kaolien wordt voor de porceleinfabricage tot ongeveer de helft van het 
eigen gewicht, goed gemengd met een mengsel van fijn vermalen kwarts en 
veldspaat. Ook bij dit bakproces ontstaat een kiezelskelet, waardoor de overigens 
onveranderd gebleven kaolien-, veldspaat- en kwartsdeeltjes aaneengekit worden. 
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Dit skelet is in di t geval glasachtig en helder en daardoor is het f i jnste porcelein 
al t i jd eenigszins doorschi jnend. Vindplaatsen van zuivere kaolien zi jn o. a.: Morl 
en Trotha bij Halle a./S., Wegscheid in Neder Beijeren, Seidlitz bij Meiszen 
(Saksisch of Meiszener-porcelein!), Limoges in Frankri jk (Sèvres-porcelein), China. 
Neemt in kleiachtig materiaal het zandgehalte nog meer toe dan in steenklei, 
dan spreekt men van l e e m , terwij l een materiaal, dat nog slechts zeer weinig 
kaolien bevat, doch overwegend uit f i jn zand met 3 0 % en meer calciet(calcium-
carbonaat) bestaat, l o s s heet. Dit loss, dat o.a. in westelijk China in enorme 
afzettingen voorkomt, vermoedeli jk als aeolische (d . i .door de wind aangebrachte) 
formatie, wordt ook bij ons in L imburg aangetroffen en is daar, als elders, een 
zeer vruchtbare akkeraarde. 
Over akkeraarde en t u i n a a r d e zullen wi j overigens niet anders mededeelen, 
dan dat deze meer of minder zandige, dan wel kleiïge materialen z i jn, soms met 
veen, althans met overblijfselen van plantengroei vermengd. Deze resten en die 
van dierl i jke organisme afkomstige stoffen geven aanleiding tot het ontstaan 
van verbindingen tusschen minerale bestanddeelen eenerzijds en humuszuren 
anderzijds, welke verbindingen door de planten kunnen worden geassimileerd, 
naast die, welke als minerale zouten (zooals bijv. vri jwel steeds ka l ium- en 
natr iumchloride) vaak ook in goede teelaarde aanwezig z i jn. 

KRISTALLIJNE SCHALIES. 
De laatste te behandelen groep van gesteenten neemt in het petrografische systeem 
eene bijzondere plaats in ten gevolge van het feit, dat men nog in het onzekere 
is over het ontstaan van deze gesteenten. Zi j komen voor in de alleroudste aard-
lagen en sommige doen heel sterk — door hunne samenstel l ing — aan stoll ings-
gesteenten denken, zooals bijv. gneis, dat uit dezelfde mineralen bestaat als graniet. 
Eene sterke afwi jk ing is in dat geval echter de zeer duidel i jk gelaagde structuur, 
waardoor men geneigd is aan sedimentatie te denken, doch dan kan ook gneis 
geen stollingsgesteente z i jn. Anderzijds zi jn er in deze groep gesteenten, welke 
door hun structuur volkomen op gesedimenteerde schalies l i jken, doch door hun 
kristall i jnen aard daarvan dan toch weer sterk verschillen. 
Men noemt daarom de groep k r i s t a l l i j n e s c h a l i e s en laat in het midden of 
het werkeli jk sedimenten van afbraakproducten van de oerkorst der aarde zi jn, 
welke door druk kristal l i jn zi jn geworden, dan wel of het — zooals in het geval 
gneisgraniet niet zoo onwaarschi jnl i jk is — het oergesteente zelf is, dat door druk 
van bovenliggende lagen tot het aannemen van schaliestructuur is gedwongen. 

GNEIS heeft volkomen dezelfde samenstel l ing als graniet en bestaat dus in 
hoofdzaak uit orthoklaas, kwarts en g l immer ; het verschil met graniet is alleen, 
dat bij di t laatste de korrels van de genoemde mineralen zonder regelmaat 
door elkaar l iggen, terwij l gneis een g r o f — m i n d e r vaak een f i jn — laagsgewijze 
structuur vertoont, welke in overgangsgevallen zelfs tot een volkomen schilferige, 
schalie-achtige bouw wordt. Beide gesteenten komen te samen voor en gaan 
dikwij ls geleideli jk in elkaar over. Evenals bij graniet onderscheidt men tal van 
soorten gneis naar bi jmengselen, welke den naam bepalen; de voornaamste 
onderverdeeling is evenals bij het graniet naar de g l immers : muscovietgneis, 
biotietgneis, tweeglimmergneis en hoornblendegneis. ' 
Het soortelijk gewicht van gneis bedraagt 2 ,4—2,9; de hardheid is ongeveer 
geli jk aan die van graniet. De weerbestendigheid is afhankeli jk van het kwarts-
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gehalte en den bouw van het gesteente, in het bijzonder van de al of niet dikke 
laging. In het algemeen zijn dikgelaagde gneisen met hoog kwartsgehalte de 
beste; het dungelaagde gneis met veel glimmer daarentegen verweert vrij snel. 
De drukvastheid is gemiddeld 1700 Kg/cM3 en loopt tot 2000 Kg. toe; de 
wateropneming is gering. 
De toepassingen van gneis zijn grootendeels afhankelijk van de weerbestendigheid 
van de soort, waarmede men te doen heeft; over het algemeen gebruikt men 
gneis meer voor loopvlakken, als traptreden, trottoirplaten, e. d., dan voor opgaand 
bouwwerk, tenzij als bekleedingsplaten. Als straatkei ziet men in sommige van 
onze steden gneis den laatsten tijd nogal eens toegepast - het heeft voor dit 
doel de bijzonder goede eigenschap steeds ruig te blijven. 

QRANULIET. Dit gesteente is in zijn meest typischen vorm te beschouwen als 
een gneis, waarin de glimmer geheel is vervangen dooreen ijzeraluminiumgranaat 
(=almandien= Fes AU Si8 0 ^ of: 3 Fe O. Al303 . 3 Si O )̂, welke In helderroode, 
vaak zuiver gevormde, kleine kristallen aanwezig is. Het gesteente vertoont als 
geheel overwegend lichte kleuren. 
Naast het hoofdtype bestaan andere, waarin ook biotietglimmer voorkomt; neemt 
dit mineraal de overhand, dan spreekt men van gl lm m e r g r a n u l i e t , terwijl 
ook hier, als bij graniet en gneis verdringing van de glimmer door hoornblende 
voorkomt, in welk geval men het gesteente h o o r n b l e n d e g r a n u l i e t noemt 
Tengevolge van het geringe kwartsgehalte verweert het gesteente gemakkelijker 
dan graniet, zijn s.g. bedraagt gemiddeld 2,6; de hardheid is als die van graniet. 
Het gesteente Is gemakkelijk splijtbaar en kan goed gepolijst worden; het is 
echter bros en.laat dientengevolge evenmin als graniet eeneextra fijne bewerking toe. 
Granuliet wordt — evenals gneis — weinig als bouwsteen gebruikt; meer voor 
traptreden, vloerplaten, e. d. 
Ala vindplaatsen worden vermeld: allereerst het noord-oostelijk deel van het 
Ertsgebergte In Saksen, dat geheel uit dit gesteente bestaat en daarom het 
Granulietgebergte wordt genoemd (groeven Limbach en Roszwein, o.a.); verder 
Bohemen (Budweis), Moravie, Oostelijk Beijeren en de Vogezen. 

HALLEFLINTA is een dicht tot zeer fijnkorrelig gesteente met hoornachtig 
uiterlijk, dat onder het mlscroscoop bezien uit zeer innig gemengde kwarts- en 
veldspaatdeeltjes» met weinig glimmer, blijkt te bestaan. Het is een In midden-
en Zuid-Zweden met de daar aan den dag tredende oude gesteenten te samen 
voorkomende en in gebruik zijnde steensoort. 

QUIMMERSCHALIE. Dit gesteente komt voor in banken, welke met gneisbanken 
afwisselen en la te beschouwen als een gneis zonder veldspaten, ofschoon er 
variëteiten zijn, waarin veldspaat toch niet geheel en al ontbreekt. Het glimmer-
materiaal Is museovlet of biotiet, dan wei beide te samen en naar deze mina-
ralen, of naar andere typeerende bijmengselen noemt men verschillende variëteiten 
van glimmerschalie. 
De kleur van het gesteente wordt bepaald door de aanwezige glimmer, omdat 
deze in overwegende hoeveelheid ia en is dus zilverglanzend wit tot grauw 
(muscovietgllmmerschalie), dan wel bruinachtig tot groenachtig zwart (biotiet-
gllmmerschalla). Het gesteente Is voor het bouwvak van weinig belang, doch 
wordt wegent hooge vuurbestendigheid nog al eens voor het gestel (de schacht) 
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van hoogovens gebruikt. In dunne platen wordt het plaatselijk als dakbedekking 
toegepast. 
Glimmerschalie, waarin het glimmergehalte afneemt tot nihil wordens toe, gaat 
over in k w a r t s i e t s c h a l ie, terwijl omgekeerd glimmerschalie, waaruit alle 
kwarts verdwenen is, tot een zuiver g l i m m e r g e s t e e n t e is geworden. 

Tusschen de gneis- en glimmerschalielagen komen in de kristallijne-schalie-
gebergten in dunne lagen gesteenten voor, welke gekenmerkt worden door — en 
kleuren naam ontleenen aan — bepaalde mineralen, welke daarin in overwegende 
mate, soms uitsluitend, aanwezig zijn. Tot de hier bedoelde en voor ons van 
slechts weinig belang zijnde gesteenten behooren: 
T a l k s c h a l i e , hardheid 1—2; s.g. 2,8—3,0; in gebruik als zeer weerbestendig 
en zeer vuurbestendig materiaal voor allerlei metselwerk en in het bijzonder 
weer voor het gestel van hoogovens. Hoofdbestanddeel is het mineraal talk, een 
magnesiumsilicaat, dat in kleine dunne plaatjes of schubjes kristalliseert en 
daardoor quasi vettig aanvoelt. 
C h l o r i e t s c h a l i e , hardheid 1—1,5; s.g. 2,7; bestaat voornamelijk uit chloriet-
schilfers (chloriet is waterhoudend magnesiumaluminiumsilicaat), met weinig 
kwarts en nog minder veldspaat. Het gesteente wordt o. a. als daklei gebruikt; 
bekend is een mooi groene, kleurbestendige fransche chlorietlei van Rimogne 
(K = 700 Kg/cm2). 
H o o r n b l e n d e s c h a l i e , ook wel a m f i b o o l s c h a l i e genoemd, is een donker
zwart gesteente met laagstructuur, dat echter in dezelfde samenstelling ook 
nlet-gelaagd voorkomt en dan h o o r n b l e n d e s t e e n heet. Het s.g. bedraagt 
2,9—3,15 en de hardheid ligt tusschen 5 en 6; de drukvastheid 18 750 Kg cm-. 
Het gesteente bestaat overwegend uit groene naaldjes van hoorn blende (—amfibool); 
in de typische vormen ontbreekt veldspaat geheel en al. Indien veldspaat wèl 
aanwezig is noemt men het gesteente a m f i b o l i e t en dit gesteente wordt In 
de bouwpractijk toegepast, in het bijzonder als decoratief gesteente indien het 
met kalkspaataderen doortrokken is. 
Voorkomen in het Granulietgebergte, Fichtelgebergte, Sudeten, Thüringer- en 
Bohemerwoud, Alpen. 

SERPENTIJ N Is een dicht, meestal groen, zeldzamer geel, vaak gevlekt of gestreept 
gesteente met een matte wasglans en Van geringe hardheid, dat overwegend 
het mineraal serpentijn (waterhoudend magnesiumsilicaat) bevat, naast resten 
van de mineralen, waaruit het serpentijn door verwering is ontstaan (voornamelijk 
olivijn, doch ook bronziet en hoornblende, e. d.) In de openlucht is het gesteente 
niet bestendig; voor binnenwerk en siervoorwerpen is het een gewild materiaal. 
De hardheid is 2,5, doch deze loopt in verloop van tijd op tot 3 a 4. Het s. g. 
is 2,5 tot 2,9 en gemiddeld 2,6; de drukvastheid bedraagt 700—800 Kg/cms; 
de porositeltscoefficient Is0,56 % Vindplaatsen: Saksen, Fichtelgebergte, Schwarz-
wald, Uilengebergte, Bohemen, St. Gotthard, Opper-ltalie. Uit de Middeleeuwen 
zijn als hooggeschatte serpentijnen bekend: van Italiaansche vindplaatsen het 
Verde di Prato en het Verde dl Pegli, van Corsica het Vert de mer. Mooie was-
gele, eenigszins groenachtige serpentijnsoorten noemt men wel edele serpent i jn; 
in de kunstgeschiedenis duidt men een korrelige kalksteen, welke met terpentijn 
doorgroeid is, aan als verde antico (petrografisch: ophicalciet). 
Eene bijzondere variëteit van serpentijn is chrysotiel of serpentijnasbest, kortweg 
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asbes t genoemd en behalve voor andere bekende doeleinden In gebruik als 
grondstof voor asbest-cementplaten (Martiniet o. a.) Vindplaatsen Canada en 
Zuid-Afrika. 

Evenals het serpentijngestëente komt tusschen de kristallijne schalies de 
m a g n e e t i jzer s teen (FesO^, Zweedsch ijzererts) voor als gesteente. Dit erts
gesteente is voor het bouwvak wel van belang als grondstof voor ijzerbereiding, 
doch niet in den zin als het onderwerp is van deze artikelenreeks. Hetzelfde 
geldt voor a m a r y l s t e e n , welke eveneens een begeleider Is van de oeroude 
schalies. Amaryl Is de kryptokristaliijne vorm van korund ( = gekristalliseerd 
aluminiumoxyde, AlsOj, dat in heldere roode kristallen robijn en in heldere 
blauwe kristallen saffier is) welke door verontreinigingen grauw tot zwart gekleurd 
is en de hardheid 9 heeft. Amarylpoeder —• en dat is voor een artikel, waarin 
herhaaldelijk van polijsting van gesteenten sprake is geweest, toch wel van recht-
streeksch belang — wordt gezift naar korrelgrootte en als slijp- en polijstmiddei 
gebruikt. Vindplaatsen o. a. in Saksen en vooral op het eiland Naxos in den 
Griekschen Archipel. 

Grepen uit de Materialenleer. 
LIJM. 

Wanneer wij in het algemeen over lijm spreken hebben we op het oog kleefstoffen, 
afkomstig uit dierlijken afval. Wij gebruiken namelijk voor de zeer vele lijmsoorten 
in hoofdzaak beenderen en huidenlijm, deze bevatten in hoofdzaak eiwitachtige, 
in water niet oplosbare stoffen, de z.g. collagenen of lijmvormers, hier speciaal 
de glutlne, welke in water gekookt in lijm overgaat. We onderscheiden dan drie 
soorten en wel lijm van vischafval, huidafval en beenderen en lijm gemaakt uit 
kraakbeen. 
De huid- of lederlijm bereidt men uit huidafval van de slachterijen, looierljen en 
de lederbewerking. Het lljmrendament van de meeste afval Is slechts 12 tot 18% 
de bereiding is in groote trekken ongeveer de volgende: De bovengenoemde 
afval, het z.g. Iljmleder wordt gedurende 4—6 weken in slappe kalkmelk geweekt, 
waardoor vleeschresten losgeweekt en het vuil opgelost wordt. Het eventueel 
aanhangende vet zal verzeepen. Hierna wordt het in roertrommels machinaal 
gewasschen en snel gedroogd. Het gedroogde product noemt men ruwe lijm. 
Om de kwaliteit te verbeteren behandeld men voor het drogen de stoffen wel 
met zwaveldioxyde; bovendien wordt hierdoor de oplosbaarheld bevorderd. 
De ruwe lijm wordt nu gekookt in water in goed vertinde ijzeren open vaten of 
wel in koperen ketels. Om het gevaar voor aanbranden te voorkomen heeft het 
verhitten plaats met stoomleidingen of slangen, het koken duurt ongeveer 4 10 
uur. De verkregen warme stof wordt nu geklaard met oxaalzuur en aluin. Toch 
gaat hierdoor de kwaliteit aanmerkelijk achteruit, vandaar dat men wel bleekt 
met zwaveloxyde waarbij men er op dient te letten dat geen sterke zure massa 
achterblijft. 
Na deze bewerking wordt de massa uitgegoten op gekoelde glazen tafels In 
dunne lagen, hierna worden de vellen gedroogd waarbij men er op dient te 
letten, dat de vellen niet gaan rotten of smelten. 

(Wordt vervolgd). 
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Scheikunde voor het bouwyak (I). 
Door J. H. JANSON. 

Het komt mi j verre van onwaarschijnl i jk voor, dat menig In de practïjk van het 
bouwvak werkzaam zi jnd lezer van di t t i jdschrift , zich bij het zien van boven-
staanden titel zal afvragen: „wat moet Ik met scheikunde - ik heb aan mi jn 
bouwkunde genoeg". Evenzeer echter geloof Ik, dat wie al even zoo moght 
denken, reeds aanstonds tot ander inzicht zal komen, wanneer hij zich voor den 
geest haalt hoe hij meer dan eens voor vragen kwam, welke, hoazeer voor de 
hand liggend en hoe eenvoudig schi jnend, toch niet al t i jd dadeli jk beantwoord 
konden worden. Ter verduidel i jk ing enkele voorbeelden van dergelijka, vragen: 
Waarom bli j f t een witte verf voor buitenwerk, bestaande u l tz inkwi t langer zu lvw 
Wit dan een welke uit loodwit is gemaakt? Waarom droogt gekookte li,|no|fc> 
sneller dan ongekookte? Waarom roest niet alle ijzer even gemakkail jk en hoe 
is het ter wereld mogeli jk, dat het allerzuiverste Ijzer (Armco Ijzer) roestvrjj heet, 
terwij l toch - naar men zou denken - - het zuiverste ijzer ook het zuiverste 
Ijzerroest moest opleveren? 

Wi j zouden zoo natuurl i jk heel lang kunnen doorgaan en er mét de antwoorden 
een vragen- en antwoorden-spelletje van kunnen maken. Maar dat is niet de 
bedoel ing; wel om te laten voelen, dat wie wat van scheikunde weet in zeer 
veel gevallen, zooals bij bovenstaande vragen, zelf het antwoord kan geven en 
door zi jn wetenschap niet alleen de vraagal-natuur van den mensch kan bevre
digen, maar ook in staat Is om zich rekenschap te geven van wat wel of niet 
mogelijk, nutt ig, toelaatbaar is In zi jn bouwpracti jk. 

Men zal misschien vragen of er eene bijzondere scheikunde voor het bouwvak 
bestaat, omdat de titel dat zoo schi jnt voor te stellen. Natuur l i jk is dat in den 
letterli jken zin zoo niet. Maar de scheikunde heeft In de laatste vi j f t ig jaren 

- evenals trouwens physica en feiteli jk alie wetenschappen -~ een zoodanige 
vlucht genomen, dat men nu reeds aan een menschenleefti jd niet genoeg heeft 
om het omvangri jke terrein van de chemische wetenschap inderdaad volledig te 
beheerschen. Het kl inkt paradoxaal, doch het is een feit dat des te méér de mensch-
heid gaat weten, des te minder de mensch als enkeling alwetend kan zljiJd 
Daarom wordt meer en meer elke wetenschap gerubriceerd en wat de schei
kunde betreft verschijnen telkens boeken over bepaalde onderdeelen van het 
studievak of over toepassingen in bepaalde bedrijven, welke op chemische 
processen berusten. 
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Nu kan van het bouwvak bezwaarlijk gezegd worden, dat het op toepassing van 
scheikundige werkingen steunt, maar wei komt de bouw-technicus In zijn practijk 
stoffen tegen, waarvan het voor hem van nut Is te weten hoe haar scheikundige 
aard is en hoe zij zich onder bepaalde omstandigheden ten opzichte van andere 
stoffen gedragen. De daartoe noodige chemische kennis kan zich bepalen tot 
de eerste beginselen van deze wetenshap en behoeft zich allerminst uit te 
strekken tot het hebben van inzicht In de methoden en overwegingen, welke nu 
pas weer hebben geleid tot de ontdekking van te voren nog niet aangetoonde 
elementen (hafnium, masurium, rhenium), waarvan men wist hoe en waar men 
ze moest zoeken, omdat niet alleen het bestaan werd vermoed, doch ook zelfs 
de waarschijnlijke eigenschappen reeds bij voorbaat bekend waren. 
Onder scheikunde voor het bouwvak wordt dus In deze artikelenreeks verstaan: 
de elementaire kennis van scheikundige verschijnselen en werkingen, alsmede 
de tot de eenvoudigste proporties teruggebrachte kennis van de scheikundige 
eigenschappen van In het bouwvak gebruikte stoffen, hun herkomst of hunne 
bereiding, Indien daarbij scheikundige processen een rol spelen. 

SCHEIKUNDIGE BEGRIPPEN. Allereerst rijst de vraag: wat wordt onder schel-
kunde verstaan? Ten antwoord dient er op gewezen te worden, dat de naam 
Van deze wetenschap eigenlijk eenigszins misleidend is; de schoonste triomfen 
toch behaalt de scheikundige wetenschap door het o p b o u w e n van samen
gestelde, In de organische natuur voorkomende stoffen, door de zoogenaamde 
syn these . Als voorbeelden zijn hier te noemen het langs omwegen uit koolteer-
producten bereiden van alizarine, dat de roode kleurstof, welke uit de meekrap-
wortel werd verkregen, verving en daarna de kunstmatige Indigo, welke de echte 
uit plantensap bereide dure blauwe verfstof nagenoeg geheel heeft verdrongen. 
Maar toch is die naam scheikunde niet onjuist, want de kennis om stoffen uit 
andere op te bouwen berust op het door en door kennen van die laatste In 
hare samenstelling en haar aard, welke belde alleen goed gekend kunnen 
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worden, indien men de haar samenstellende bestanddeefen van elkander s c h e i d t 
Elke stof, welke niet reeds op zichzelf een enkelvoudige stof is, kunnen wij 
sfcheiden in twee of meer andere, waarvan het ons met de ten dienste staande 
middelen niet mogeli jk is eene nog verder gaande spl i ts ing te verkrijgen 
Dergelijke, met verder ontleedbare stoffen noemen wij e l e m e n t e n ; er moet 
nadruk gelegd worden op da t : ons ten dienste staande middelen, want het is 
niet ondenkbaar, dat wat aanvankelijk voor een element gehouden is, naderhand 
dpor meuwontdekte hulpmiddelen toch nog weer in twee of meer andere l ichamen 
ontleed bl i jkt te kunnen worden. Aldus vindt men in leerboeken van een jaar of 
dert ig terug gewaarschuwd en in onze d a g e n . . . . zi jn wij waarl i jk niet ver meer 
af van de ontdekking van den „steen der wi jzen" der middeleeuwen, waarmede 
nien uit onedele metalen goud dacht te kunnen maken: uit kwikzilver i s goud 
verkregen. Hoe interessant de nieuwste theorieën en ontdekkingen evenwel mogen 
z j n , wi j moeten „e lementair" blijven en daarom zonder meer aan bovenstaande 
element-definit ie vasthouden, zoodat onze lezers kwik toch nog maar als aan 
d$ definit ie voldoend element moeten blijven beschouwen. 
Wanneer wij f i jn poeder van zwavel, salpeter en houtskool goed vermengen 
dan ontstaat een mengsel, een samengestelde stof: buskruit en toch is dat 
géén samengestelde stof in den scheikundigen zin, zooals in de bovengegèven 
definit ie wordt bedoeld; buskruit is een m e n g s e l en niet wat wij eene 
c h e m i s c h e v e r b i n d i n g noemen. Het verschil tusschen een mengsel en 
eéne chemische verbinding wordt het beste duidel i jk gemaakt door het volgende 
vdorbeeld: Fi jn ijzervijlsel en zwavelpoeder in een bepaalde verhouding vermengd 
geeft een geelachtig groen poeder. Verhitten wij een deel daarvan in een reageer-
b j i s je (glazen, eenzijdig gesloten cylindertje) dan wordt onder gloeiverschijnselen 
dit poeder in het buisje tot een - na afkoeling - vaste, harde, zwartgrauwe 
mfcssa. Vergelijken wij nu het overgebleven poeder met de in het buisje ver
kregen massa dan bemerken wi j , da t : 
1 . met een magneet het ijzervijlsel aan het poeder kan worden onttrokken, 

doch, dat de magneet de massa uit het buisje — ook bij Verpulvering van 

die massa — niet aantrekt; 

2°. met zwavelkoolstof zwavel uit het poeder kan worden opgelost, doch, dat 
deze vloeistof van de massa uit het buisje niets oplost ; 

3". de massa uit het buisje, gebracht in een bekerglaasje met verdund zoutzuur 
op heftige wijze gasbellen ontwikkelt, welke naar bedorven eieren rieken' 
te iwi j l het poedermengsel, in een dergeli jk glaasje met verdund zoutzuur 
gebracht, geen gasontwikkeling geeft. 

Deze proefjes hebben dus doen zien, dat bij m e n g i n g de stoffen ijzervijlsel 
erf zwavelpoeder hunne oorspronkeli jke eigenschappen onveranderd hebben 
behouden, doch, dat bij chemische v e r b i n d i n g de eigenschappen van de 
saVnenstellende bestanddeelen verloren zi jn gegaan en een nieuwe stof met 
eigen eigenschappen is ontstaan (zwavelijzer). 
Zwavelpoeder met houtskoolpoeder g e m e n g d geeft een reukeloos poeder van 
gtf iggroene tot zwartgelige kleur, naarmate van de hoeveelheden van elk dier 
stoffen; zwavel met houtskool ( = koolstof) chemisch g e b o n d e n geeft een 
kléurlooze, vluchtige, zeer onwelriekende vloeistof: de zwavelkoolstof, welke wi j 
zooeven als oplosmiddel voor zwavel hebben geftruikt. 
Eeln van. de fundamenteele wetten, waarop alle wetenschap gebouwd is, is dat 
stof met uit niets kan ontstaan en niet vernietigd kan worden. Hieruit volgt. 
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dat WIJ ons eene willekeurige stof wel fijn verdeeld, steeds fijner verdeeld 
kunnen denken door snijden, breken of malen, doch dat de verdeeling nimmer 
tot een totaal verdwijnen kan leiden. Er moet dus een grens zijn aan ons ver
mogen tot steeds fijner verdeelen, er moeten deeltjes van de stof zijn welke 
door de genoemde hulpmiddelen toch niet nóg fijner te maken zijn. Dergelijke 
met p h y s i s c h e hulpmiddelen niet verder te splitsen deeltjes van de stof 
noemen wij m o l e c u l e n . 

Met de studie van deze moleculen, houden zich zoowel natuur- als scheikunde 
bezig; de laatste echter gaat nog verder in het verdeelen van de fijnste deeltjes 
door gebruikmaking van scheikundige hulpmiddelen. Immers het is duidelijk 
dat er nog fijnere deeltjes dan moleculen moeten zijn, wanneer men bedenkt' 
dat WIJ bij een van de proefjes zwavelijzer hebben doen ontstaan, een stof dié 
bestaat uit gelijke deelen zwavel en ijzer. Deze beide elementen zijn aan elkaar 
gebonden en de nieuwe stof heeft eigen eigenschappen, welke dus ook -
grootendeels en chemisch algeheel - de kleinste deeltjes, welke wij bij ver
pulvering verkrijgen, eigen moeten zijn. Maar dan moet ook zoo'n fijnste deeltje 
of molecule uit gelijke deelen zwavel en ijzer bestaan en dus is zoo'n molecule 
nog weer sphtsbaar in een deeltje zwavel en een deeltje ijzer. Deze onderdeelen 
van een molecule, welke alleen door s c h e i k u n d i g e werkingen van elkaar te 
scheiden zi jn, noemen wij a t o m e n . 

Wij kunnen ons afvragen, waaraan het is toe te schrijven, dat in zwavelijzer de 
atomen zwavel en ijzer elkaar vasthouden, zoodat wij door mechanische ver
deeling wel moleculen van deze stof kunnen verkrijgen, doch niet kunnen be
reiken, dat de stof in zijne bestanddeelen zwavel en ijzer uiteenvalt. Dit chemisch 
binden of elkaar vasthouden van de beide samenstellende bestanddeelen schrijven 
WIJ toe aan een natuurkracht, welke wij de a f f 1 n i t e i t noemen. Dit woord drukt 
uit, dat wij er de kracht mede bedoelen, welke de geneigdheid tot elkaar van 
de elementen beheerscht en afmeet. Ook afmeet, want de affiniteit van een 
element is met ten opzichte van alle andere hetzelfde, doch zeer verschillend 
Als voorbeelden van verschil in affiniteit noemen wij de gassen zuurstof en 
stikstof tegenover chloor en ammoniak ')• De.eerstgenoemde twee kunnen samen 
verschillende verbindingen aangaan; doch bij de gewone atmospherlsche tem
peratuur - in onze dampkring samengemengd - - werken zij niet op elkaar in 
d.w.z. hun affiniteit is te gering om een vrij naast elkaar bestaan onmogelijk te 
maken. Daarentegen is de affiniteit tusschen chloor en ammoniak zoo groot 
dat boven een tweetal naast elkaar geplaatste open bakjes, het eene met zout
zuur (dat de verbinding van chloor met waterstofgas is), het andere met ammonia 
(oplossing van ammoniakgas in water) gevuld, zich dikke witte nevels vormen 
welke bestaan uit uiterst fijn verdeelde chloorammonium ( = salmiak), een vaste 
stof. Het is hier dus reeds voldoende, dat de in de atmosfeer opstijgende 
dampen elkaar ontmoeten, om een nieuwe stof te doen onstaan. 
Het in ons voorbeeld gebruikte ammoniakgas zelf is een staaltje van bijzonder 
groote-affiniteit tusschen de twee gassen (waterstof en stikstof in vol.-verh. 3:1) , 
waaruit het bestaat. Want bij inwerking van verschillende stoffen op andere' 
waarin dit samenstel waterstof-stikstof aanwezig is, ontstaan nieuwe stoffen in 

. 

Lf,.T0n iak iS g e e n e l e m e n t ' d o c h d o e t B e h e e l e n a l a l s o f «" kan daarom zonder bezwaar voor dit voor-
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welke het samenstel w.-s. = ammonium1) onveranderd Is overgegaan, m.a. w. 
ammonium heeft zich als element gedragen doordien de hem samenstellende 
waterstof en stikstof elkaar hardnekkig hebben vastgehouden, wat ook overigens 
veranderen mocht. 
Op de affiniteitsverschillen tusschen de elementen (in sommige gevallen nog 
verschillend voor één element naarmate van omstandigheden als bijv. van tem
peratuur) berust feitelijk de geheele scheikunde. Immers, wanneer wij chloor-
waterstof (zoutzuur) laten inwerken op koolzure calcium (krijt) en daardoor 
chloorcalcium doen ontstaan, dan is dat alleen mogelijk omdat de affiniteit 
tusschen chloor en calcium grooter is dan die tusschen chloor en waterstof. 
Zóó is het als wij ons deze chemische werking of r e a c t i e voorstellen als 
bedoeld om chloorcalcium op te bouwen. Wij kunnen deze reactie echter ook 
bezien van den kant van het afbreken of ontleden - - m.a.w. het „schelden" 
in bestanddeelen — van het koolzure calcium. Dan moeten wij dus zeggen, dat 
de ontleding daarvan alleen mogelijk is, omdat de affiniteit van de samenstellende 
elementen niet groot genoeg is om er zich tegen te verzetten, dat het chloor 
zich van het calcium meester maakt. 
Keeren wij nog eens terug tot de proef, waarbij in een reageerbuisje uit 
zwaveipoeder en Ijzervljlsel zwavelijzer werd gemaakt. De verhitting van het 
buisje behoeft slechts te geschieden over een geringe lengte van het gesloten 
einde en is daar eenmaal door die verhitting van buitenaf de massa in gloed 
geraakt, dan kan men het buisje uit de vlam nemen en zal de massa in het 
buisje zien doorgloeien en de gloed zien voortkruipen naar het open einde. Dit 
leert ons twee dingen van belang. In de eerste plaats blijkt er uit, dat de 
verwarming van buitenaf wel noodig is om de reactie te doen beginnen, doch 
verder niet en dus niet op zich zelf de reactie veroorzaakt. De toegevoerde 
warmte begunstigt slechts de omstandigheden, welke noodig zijn om de reactie 
in te leiden. In de tweede plaats bewijst het snel voortschrijden van het gloeien 
der massa, nadat de uitwendige verhitting gestaakt Is — terwijl het vóórhitten 
toch relatief vrij lang duurde — dat bij het tot stand komen van de verbinding 
zwavelijzer eene groote hoeveelheid warmte vrij komt. 
Hetzelfde vrijkomen van warmte nu heeft plaats bij iedere chemische verbinding, 
al zal men dit niet altijd zoo goed kunnen waarnemen als in het geval van ons 
proefje of dat van het in een glas bij elkaar brengen van koud zwavelzuur en 
koud water, waardoor het glas zóó warm wordt, dat men het niet in de hand 
kan houden. In deze voorbeelden toch heeft alleen opbouw van een nieuwe stof, 
verbinding dus, plaats. In het voorbeeld evenwel van koolzure calcium en chloor 
waterstof hebben wij eenerzijds opbouw van chloorcalcium, anderzijds echter 
ontleding van koolzure kalk en evenzeer als verbinding warmte oplevert, eyenzoo 
kost ontleding warmte. En al wegen die belde hoeveelheden stellig niet vol
komen tegen eikaar op, een overschot zal zeer vaak niet of moeilijk kunnen 
werden waargenomen. 
Bij het proefje met Ijzervljlsel en zwaveipoeder, waarbij wij zwavelijzer hebben 
gemaakt, hadden wij er voor gezorgd de beide poeders in de goede verhouding 
(vijlsei 66 : zwavel 32) te mengen. Zouden wij van een van beide meer genomen 
hebben of in het algemeen de onderlinge verhouding anders hebben doen zijn, 

') De verhouding van waterstof tot stikstof Is In a m m o n i u m niet 1:3, doch 1:4 (vol,), hetgeen echter 
van ons betoog niets afdoet. 
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dan zullen wij - - bij geen al te groote afwijking naar de een of andere z i j de -
bij verhitting van het reageerbuisje onze proef net zoo zien verloopen ais hier
voor werd geschetst. Maar toch zou er verschil zijn, zooals wij zouden constateeren 
na verpulvering van het gesmolten product. Of wei: wij kunnen uit het nieuwe 
poeder met zwavelkoolstof zwavel oplossen, df wij kunnen met een magneet 
ijzerdeeltjes uit het mengsel halen; in het eerste geval is zwavel overmatig in 
het mengsel aanwezig geweest, in het tweede is er een te veel aan ijzervijisei 
geweest. Wij zien dus, dat - ook al is van een van de samenstellende bestand-
deelen een overmaat aanwezig - - in zwavelijzer de beide opbouwende stoffen 
in een vaste verhouding aanwezig zijn. Met tal van andere verbindingen nam In 
het begin van de negentiende eeuw Proust proeven, welke een overeenkomstig 
resultaat opleverden, als dat van ons proefje met zwavel.en ijzer. Deze resultaten 
leidden Proust tot het opstellen van de naar hem genoemde wet: i edere 
b e p a a l d e c h e m i s c h e v e r b i n d i n g heeft een constante samens te l l i ng . 
Reeds lang geleden heeft men bevonden, dat twee elementen in meer dan eene 
vaste onderlinge verhouding aan elkaar gebonden kunnen zijn. Zoo bestaat er 
naast zwavelijzer nog eene andere verbinding tusschen de elementen ijzer en 
zwavel, n.l. het mineraal pyriet, waarin de verhouding van zwavel tot ijzer is ais 
64 : 56. Hetzelfde feit komt voor bij andere elementen, doch men heeft reeds 
sedert lang bevonden, dat het aantal chemische verbindingen tusschen twee of 
meer elementen beperkt is. 
Dalton merkte het eerst (1804) op, dat er een zeer eenvoudig verband bestond 
tusschen de gewichtsverhoudingen van de samenstellende elementen van ver
schillende, doch uit dezelfde elementen gevormde, stoffen. Alweer kan ons 
zwavel ijzer-voorbeeld dienen; de verhouding van ijzer tot zwavel is in zwavel
ijzer 5 6 : 3 2 en in pyriet is deze verhouding 6 6 : 6 4 . Wij zien, dat het verband 
heel eenvoudig is, n.l. dat bij eenzelfde hoeveelheid ijzer in beide gevallen in 
het eene geval juist 2 maal zooveel zwavel aanwezig is als in het andere geval. 
Zoo is het ook bij andere verbindingen, zoowel indien dezelfde elementen onderling 
meer dan twee combinaties opleveren, als wanneer meer dan twee elementen 
verschillende verbindingen vermogen aan te gaan. De wet van Dalton - ook 
wel de wet der veelvouden • formuleert de bevinding als volgt: w a n n e e r 
twee e l e m e n t e n meer dan ééne v e r b i n d i n g k u n n e n v o r m e n , zu l len 
z i c h met eene g e l i j k e gew ic h t s h o e v e e l h e i d van het eene e l e m e n t 
in de v e r s c h i l l e n d e c o m b i n a t i e s g e w i c h t s h o e v e e l h e d e n van het 
tweede e l e m e n t v e r b i n d e n , we l ke z i c h o n d e r l i n g a l t i j d verhouden 
in r e d e n van zeer e e n v o u d i g e , gehee le g e t a l l e n . 
Andere fundamenteele scheikundige wetten zijn voorts: 

a. de wet van Gay-Lussac, welke inhoudt, dat de volumens, waarin gasvormige 
lichamen zich met elkaar verbinden, altijd kunnen worden uitgedrukt in 
reden van eenvoudige, geheele getallen en dat er altijd een zeer eenvoudige 
verhouding bestaat tusschen de som van de volumens van de zich ver
bindende gassen en het volume van de gevormde verbinding, deze laatste 
eveneens als gas gedacht. 
Met voorbeelden: 1 vol. chloor + 1 vol. waterstof = 2vol. chloorwaterstof. 

2 vol. water + 1 vol. zuurstof = 2 vol. waterdamp. 
3 vol. waterstof + 1 vol. stikstof = 2 vol. ammoniakgas. 

b. de wet van Avogadro (1811), welke zegt, dat onder gelijke omstandigheden 
van temperatuur en druk, in gelijke volumens van gasvormige lichamen een 
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even groot aantal moleculen aanwezig zijn. Daaruit vloeit natuurlijk voort, dat 
de moleculen van gasvormige stoffen alleeene gelijke ruimte moeten Innemen. 

c. de wet van Van 't Hoff, welke neerkomt op eene uitbreiding van de wet van 
Avogadro, voor verdunde oplossingen van vaste stoffen. 

Wij kunnen op deze wetten niet dieper ingaan en evenmin de nieuwere en 
nieuwste atoomtheorieön behandelen hoe buitengewoon belangrijk en belang
wekkend zij ook zijn. De ontwikkeling van dechemischewetensQhap in de laatste 
dertig jaren is zóó verbluffend geweest en gaat nog zoo intens voorwaarts, dat 
de niet-vakman te nauwernood „b i j " kan blijven, anders dan door gezette studie. 
Wij moeten dus onderwerpen ais dissociatie, ionen en ionisatie, electronen, 
quantentheorie e. d. geheel en al buiten beschouwing laten en dat is voor het 
ons gestelde doel hoegenaamd geen bezwaar, omdat niet de theorie of de ver
klaring van chemische verschijnselen ons zal bezighouden, doch alleen het feit 
van die verschijnselen zelf, dat wat gezien en ervaren wordt, m.a.w. de 
chemische practijk. 

(Wordt vervolgd). 

Grepen uit de Materialenleer. (Slot). 

Beenderenlijm wordt bereid uit versche zoowel als uit oude beenderen. Versche 
beenderen en ook die van jongere dieren zijn de beste; de beenderen worden 
gebroken tot beenderenschroot. Ook hier dienen de beenderen ontvet te worden. 
Het onvette schroot wordt nabehandeld in poetstrommeis en daarna gereinigd 
in water. Verder wordt het schroot gekookt met water tot lijmvrij schrooten een 
slappe lijmoplossing of door de mineralen bestanddeelen op te lossen, zoodat 
alleen lijmweefsels overblijven. De verdere bewerking heeft plaats als boven 
omschreven. In totaal krijgt men van IOC k.g. beenderen slechts 16 k.g. lijm, 
waarbij als nevenproduct 35 k.g. beendermeel en 8 k.g. beendervet. 
Omtrent keuringseischen en het gebruik van lijm mogen hier enkele wenken 
volgen. Aanbevolen wordt om de waarde te beoordeelen hoe lijm zich houdt bij 
het weeken in koud water, wanneer men lijm 24 uur in water legt zal xij zoodanig 
zwellen, door opslurpen van water, dat het gewicht ongeveer vijfmaal zoo groot 
wordt. Hoe grooter nu de veerkracht in dezen toestand is hoe beter de kwaliteit 
en hoe meer water ze kan opslurpen des te dunner laat ze zich uitstrijken. 
Lijm wordt gekookt in een pot met waterbad waardoor aanbranden niet voorkomt 
en de lijm het langst warm blijft. Boven 70 graden G. mag lijm niet verwarmd 
worden, aangezien ze dan een groot gedeelte van haar bindend vermogen verliest. 
Het hout moet voorgewarmd worden, daar lijm in aanraking komend met koude 
voorwerpen, direct stolt. Eveneens is het gewenscht te lijmen in een verwarmd 
vertrek, daar anders eveneens de verbindingen niet naar eisch uitgevoerd kunnen 
worden. Lijm verwerkt in een koud vertrek en op koude voorwerpen, overdekt 
zich met een dun laagje (huidje) en kan dus niet in de poriën dringen. 
De aan elkaar gelijmde stukken worden zoolang in een klem, een serrejoint of 
pers op elkaar gedrukt, dat de lijm is aangetrokken. 
Lijm moet op een drogen plaats bewaard worden : in gereed gemaakten toestand, 
dus reeds eerder verwarmd, verliest het veel van haar kracht, zoodat het gewenscht 
is niet meer te verwarmen dan men denkt te verwerken. Lijmgereedschappen 
moeten regelmatig gewasschen en gereinigd worden. 

O. 
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STUKKEN TER PLAATSING ZENOE MEN RECHTSTREEKS AAN DEN HOOFDREDACTEUR 

CORRESPONDENTIE OVER ABONNEMENTEN EN OVER ADVERTENTIÊN AAN DE UITGEVERS 

Mededeelingen aan onze lezers. 

Het V a d e m e c u m der B o u w v a k k e n , dat gedurende zijn geheele, welhaast 
veertigjarige bestaan op zorgzame wflze is gedrukt en sedert de laatste tien jaren 
bovendien welverzorgd is uitgegeven voor rekening van de firma J. Clausen te 
Amsterdam, is met ingang van 1 Juli j.l. overgenomen door onze firma, 

H, P. DE SWART & ZOON, Oude Molstraat 7, 's-Gravenhage. 
Wy vonden den heer L. Zwiers, architect B. N. A. te Amsterdam, bereid om ook 
in den vervolge als hoofdredacteur van V a d e m e c u m op te treden, waardoor 
op de best denkbare wijze verzekerd is, dat in hoofdzaak het tydschrift zal blijven 
zooals het was. 
De bereidverklaring tot voortzetting van medewerking, welke wij van den hoofd
redacteur verkregen, stellen vrij in het bijzonder op prys, omdat de heer Zwiers 
niet alleen architect is, doch zich ook in de bouwwereld naam heeft verworven 
door tal van boeken op bouwtechnisch gebied, grootendeels van eenzelfden aard 
als wij meenen, dat die van V a d e m e c u m behoort te zijn. 
Letterlijk vertaald toch, beteekent v a d e mecum: ga met mij en met dien naam 
worden daarom kleine handleidingen, gegevens-tabellen, technische gidsen en 
vraagbaken aangeduid. Oordeelende naar dat gedeelte van den naam, mag de lezer 
dus van V a d e m e c u m verwachten, dat het tijdschrift hem tot gids wil zijn en 
wegen wü wijzen of uitzichten wü openen, welke hem van nut kunnen zijn. 
Karakteriseerend is óók, door zijn meervoudsuitgang, het tweede gedeelte van 
den aiouden naam van het tijdschrift. Ware in dien naam sprake van „het bouw
vak", dan zou men kunnen veronderstellen, dat zijn inhoud in hoofdzaak zal be
staan uit onderwerpen betreffende de eigenlijke bouwkunst, dus van architeotoni-
schen aard zal zijn. Zóó als de naam inderdaad luidt, evenwel, is kennelijk het 
doel van het blad om den weg te wijzen aan hen, die werkzaam zijn in de vakken 
— in goed oud-hollandsoh beter: in de ambachten — welke, door onderlinge 
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samenwerking bouwwerken tot standbrengend, aan architectonische gedachten den 
tastbaren vorm geven. Niet het maken van het plan en niet het resultaat is dus 
voor V a d e m e c u m het voornaamste, doch al wat daar tusschen in ligt. 
Architectonische bladen zijn er in ons land en daar buiten te kust en te keur in 
een zoodanig aantal, dat V a d e m e c u m waarlijk niet geroepen kan zijn om te 
trachten die, wellicht reeds te groote, rij nog uit te breiden. 
Uitgevers en hoofdredacteur zjjn dan ook in volkomen overeenstemming over het 
wenschelijke om den aArd van V a d e m e c u m nóg méér dan dit reeds door den 
hoofdredacteur werd nagestreefd, volkomen in overeenstemming te brengen met 
wat de naam van het tijdschrift doet verwachten. 
Niettemin zullen van tyd tot tjjd — evenals voorheen — afbeeldingen en be-
schrijvingen van uitgevoerde bouwwerken worden opgenomen, doch by de beoor
deeling van al of niet plaatsing zal, naast architectonische waarde, dan toch de, 
laat ons het noemen „wegwijzende" kwaliteit zeker niet in de laatste plaats in 
aanmerking worden genomen. 
„Door de verandering van uitgever — schrijft ons de hoofdredacteur — hoopt de 
redactie in staat te worden gesteld, meer dan tot nog toe het geval was, het blad 
geschikt en aantrekkelijk te maken voor practioi en gevestigde bouwkundigen, als
mede voor hen, die in het bouwvak studeeren. Daartoe zal meer aandacht worden 
geschonken aan nieuwe bouwmethoden en materialen, nieuwe uitgaven op bouw
kundig vakgebied en bovendien een rubriek „vragen en inlichtingen" worden ge
opend, waarin beknopt gestelde technische vragen van abonné's zoo goed mogelijk 
zullen worden beantwoord". 
Wij hebben het niet te onpas geacht bij het ingaan van de nieuwe periode van 
V a d em e c u m een soort beginselverklaring te geven; de lezer weet thans wat 
uitgevers en redactie willen. Ten slotte nog slechts een vraag aan onze lezers. 
Vade mecum klinkt gebiedend en strookt in zoo verre niet met onze bedoelingen. 
Wij stellen het liever in vragenden vorm: gaat gij met ons mede? en met die vraag 
bedoelen wjj dan waarlyk niet zelfzuchtig onze abonnés te behouden, doch vragen 
wy hunne medewerking. Een gids in het gebergte moet niet alleen de wegen ken
nen; hij moet weten welken berg de door hem geleiden willen beklimmen, hij moet 
als eerste eisch om zijn werk te kunnen doen, contact hebben. Dat contact aan den 
hoofdredacteur te geven, is wat wij ook van U vragen; laat hem weten welk terrein 
U zoudt willen leeren kennen en gij, andere categorie van lezers steunt hem in zijn 
gidstaak door toezending van Uwe by dragen ter leering van anderen. 
Ga met ons óók door het bevorderen van de uitbreiding van ons abonnementen
en advertentiegebied en wij zullen des te meer en des te heter met U gaanl 

H. F. DE SWART & ZOON. 

Scheikunde voor het bouwvak (II). 
DOOI J. H. JANSON. 

Aangezien alle lichamen in de natuur gewicht hebben, moeten ook de kleinste deel
tjes, de atomen dus, een absoluut gewicht hebben. Inderdaad kent men de wer
kelijke gewichten van de atomen, maar voor de scheikundige wetenschap is de 
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onderlinge gewichtsverhouding van atomen van verschillende elementen van méér 
belang. Dalton heeft als grondslag' voor de verhoudingsschaal w a t e r s t o f geno
men, omdat dit element van alle toenmaals (en ook thans)bekende elementen de 
lichtste atomen heeft. Wanneer ŵ j nu zeggen, dat zuurstof het atoomgewicht 16 
heeft, dan willen wij daarmede uitdrukken, dat een zuurstofatoom zestien maal zoo 
zwaar is als een waterstof atoom en wfl laten daarbij geheel en al in het midden 
hoeveel elk van die atomen werkelijk weegt,1) Het atoomgewicht van alle ele
menten is aanvankelijk op die wijze uitgedrukt ten opzichte van dat van water
stof als eenheid. Bij de toenemende nauwkeurigheid van waarnemingen en metin
gen is naderhand gebleken, dat bij een atoomgewicht 1 van waterstof, dat van 
zuurstof eigenlijk slechts 15,96 is en waar nu veelal voor de bepaling' van atoom
gewichten zuurstofverbindingen der elementen worden gebruikt, heeft men er in 
1904 by de vaststelling van de z.g. internationale atoomgewichtenreeks de voorkeur 
aan gegeven om het atoomgewicht van zuurstof op precies 16 te stellen en alle 
andere te berekenen met zuurstof = = 16 als hasis. De oorspronkelijke 1-heid van 
waterstof wordt daardoor in die reeks tot 1,008. 
Het heeft buitengewoon groot nut om de atomen van de elementen waaruit stof
fen zijn opgebouwd, op eenvoudige wijze voor te stellen — welk nut den lezer 
verderop van zelf zal duidelijk worden. Men stelt daarom een atoom van een ele
ment voor door den eersten letter van den latijnschen naam van dat element, ter
wijl men bij die elementen, welke een zelfde beginletter hebben als andere, een 
andere letter uit den naam aan de eerste letter als symbool toevoegt. De latijnsche 
naam van waterstof is h y d r o g e n i u m ( watervormer) en men stelt dus door 
een H een atoom waterstof voor. Het molecule waterstof, dat uit twee atomen be
staat, geeft men nu allereenvoudigst weer door het symbool H,. Voor kwikzilver 
is de latijnsche naam h y d r a r g y r u m ( waterzilver) en om geen verwarring 
met waterstof te verkrijgen, voegt men nu aan de eerste letter een g toe, zoodat 
het symbool Hg is. (Zie overigens nevensstaande tabel). 
Door dit scheikundig symbolenschrift heeft men nu ook op zeer gemakkelijke 
wijze een eerste inzicht in het wezen van samengestelde lichamen. Nemen wij als 
voorbeeld eens de samengestelde stof „permanent wit", welke in symbolenschrift 
wordt geschreven: BaSO,. Deze schrijfwijze zegt ons, dat permanent wit bestaat 
uit moleculen, die elk voor zich worden gevormd door één atoom Barium, één 
atoom Sulfurum = Zwavel en 4 atomen Oxygenium Zuurstof. Het symbool doet 
ons echter bovendien in absoluten zin de verhouding' kennen van de samenstellende 
deelen en wel door onze kennis van atoomgewichten. 
Immers als het atoomgewicht van bariujfa 137 is, dat van zwavel 32 en van zuur
stof 16, dan moet een molecule permanent- of barytwit 137 -|- 32 -f 4 X 16 233 
maal zoo zwaar zijn als een atoom waterstof. Maar dan weten wij daardoor ook, 
dat wij om x gram barytwit te verkrijgen ^ ' ; x gram zwavel noodig hebben 
of, omgekeerd, dat wij uit x gram zwavel 23a X x gram barytwit kunnen maken, 

!) Voor wion het Interesseert geven vrü op, dat het gewicht van 1 atoom waterstof is bere
kend te ztyn: 4 quadzlUloenste gram! 
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mits wij ook over de verdere bestanddeelen beschikken en de bereidingswijze 
kennen. 
Bij rangschikking van de in het jaar 1868 bekende elementen in een naar de atoom
gewichten opklimmende reeks en wel zoo, dat na een eerste horizontale reeks van 
zeven of acht namen een tweede begonnen werd en zoo vervolgens, vond Men
delejeff, dat dan merkwaardigerwijze de verticale kolommen reeksen van namen 
opleverden van elementen, welke in eigenschappen nauw verwant zijn. Dat klopte 
niet steeds, maar kon in orde gebracht worden door opschuivingen naar rechts en 
door te onderstellen, dat het element voor de niet kloppende plaats nog moest 
worden ontdekt. Het was Mendelejeff dus mogelijk bij voorbaat te zeggen, welk 
ongeveer het atoomgewicht moest zijn van een nog te zoeken element en zelfs was 
uit te maken welke kenmerkende eigenschappen zoo'n ontbrekend element moest 
hebben. Door dit laatste wist men dan ook eenigszins, waar men met groote waar
schijnlijkheid het voorkomen in de natuur van deze nog onbekende elementen 
mocht verwachten en dus waar men zoeken moest. Zoo kondigde Mendelejeff o.a. 
elementen aan, welke in eigenschappen moesten lijken op resp. borium, aluminium 
en silicium en die hij daarom een voorloopige plaats in zijn p e r i o d i e k 
s y s t e e m gaf met de namen eka-borium, eka-aluminium en eka-silicium. Inder
daad vond reeds in 1870 Nilson het uiterst-zeldzame element s c a n d i u m , dat het 
voorspelde eka-borium bleek te zijn. In 1875 vond Lecooq de Boisbaudran het ele
ment dat door Mendelejeff als eka-aluminium was aangekondigd en gaf het, op 
zijn beurt zijn vaderland vernoemende, den naam g a 11 i u m. In 1885 vond Clemens 
Winkler het reeds in 1871 door Mendelejeff eka-silicium genoemde element g e r-
m a n i u m , dat inderdaad de voorspelde eigenschappen bezit. Sindsdien is de ont
dekking van onbekende elementen steeds doorgegaan en op dit moment zijn nog 
slechts drie van de 92 met zekerheid als bestaand aan te nemen elementen onge
vonden. 

Van nog betrekkelijk jongen datum is de voor ontdekking van nieuwe elementen 
zeer vruchtbaar gebleken stelling van den Nederlander van den Broek, dat het 
atoomnummer of plaatsnummer — d.w.z. het nummer in de reeks — van de 
elementen in een bepaald eenvoudig verband met het innerlijk wezen van de 
element-atomen moet staan. Wy kunnen daarop hier niet verder ingaan, doch ver
melden het feit, omdat juist in onze dagen de elementen n0" 43 en 76 zouden zijn 
gevonden en men — niet of niet meer „hjj" in de chemie — daarvan lezende zich 
allicht afvraagt wat die nummtering beduidt. 
Het hoogste plaatsnummer Z == 92 heeft het element uranium en als inderdaad 
masurium (48) en rhenium (75) de gezochte elementen blijken te zijn, dan ont
breken in de geheele reeks tot uranium alleen nog maar de nummers 61, 85 en 87. 
Uit tot dusverre niet bekend zijn van een zwaarder element dan uranium behoeft 
niet te volgen, dat niet te eeniger tijd nieuwe, zwaardere elementen zouden kunnen 
worden ontdekt. De theorieën, welke meer en meer door waarnemingen aanneme
lijk worden, wijzen zelfs op de waarschijnlijkheid van voortzetting van de reeks 
boven n0 92. 
Daar staat tegenover, dat een bepaalde eigenschap van uraan althans de mogelijk
heid, dat het inderdaad dé laatste term uit de reeks is, aannemelijk kan doen zijn. 
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Tabel van de voornaamste elementen. 
De kolommen geven achtereenvolgens: 1°. het atoom- of plaatsnummer in de vol
ledige reeks; 2°. den latijnschen naam; 3°. het symbool voor het atoom; 4°. het 
atoomgewicht; 5°. het jaar van ontdekking (reeds in de oudheid bekend is aan
geduid door « ). 
1. 
2. 
S. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9, 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
22. 
24. 
26. 
26. 
27. 

Hydrogeimun (waterstof; 
Helium 
Lithium 
Borium 
Oarbonium (koolstof) 
Nitrogenium (stikstof) 
Oxygenium (zuurstof) 
Fluorium 
Neon 
Natr ium (of sodium) 
Magnesium 
Aliuninium 
Silicium 
Phosphorus 
Sulphur (zwavel) 
Chloritim 
Argon 
Kalium (Potassium) 
Calcium 
Titanium 
Chromium 
Manganium 
Ferrum (ijzer) 
Oohaltum 

H 
He 
Li 
B 
0 
N 
0 
F 
Ne 
Na 
Mg 
Al 
Si 
P 
S 
Cl 
A 
K 
Ca 
Ti 
Cr 
Mn 
Fe 

Co 

1,008 
3,99 
6,94 

11,00 
12,00 
14,01 
16,00 
19,00 
20,20 
23,00 
24,32 
27,10 
28,30 
31,04 
32,07 
36,46 
39,90 
39,10 
40,09 
48,10 
62,00 
64,93 
55,86 

58,97 

1766 
1895 
1818 
1808 

00 

1772 
1773 
1886 
1898 
1807 
1808 
1827 
1823 
1669 

co 
1774 • 
1895 
1807 
1808 
1826 
1797 
1774 

00 

1733 

28. 
29. 
30. 
S3. 
34. 
35. 
38. 
47. 
48. 
50. 
51. 
53. 
66, 
58. 
74. 
77. 
78. 
79. 
80. 
82. 
83. 
88. 
90. 
92. 

Nicolum (nikkel) 
Cuprum' (koper) 
Zincum 
Arsenicum 
Selenium 
Bromium 
Strontium 
Argontum (zilver) 
Cadmium 

Stannum (t in) 
Stibium (antlmoou) 
Jodlum 
Barium 
Cerium 
Wolframiuni 
Iridium 
Pla t inum 
Aurum (goud) 
Hydrargyrum (kwik) 
Plumbum (lood) 
Bismuthum 
Radiiun 
Tliorium 
Uranium 

Ni 
Cu 
Zn 
As 
Se 
Br 
Sr 
Ag 
Cd 
Sn 
Sb 
J 
Ba 
Ce 
W 
I r 
P t 
Au 
Hg 
Pb 
Bi 

Ba 
Th 
U 

58,68 
63,67 
66,37 
74,96 
79,20 
79,92 
87,63 

107,88 
112,40 
119,00 
120,20 
126,92 
137,37 
140,26 
184,00 
193,10 
196,20 
197,20 
200,00 

207,10 
208,00 
226,40 
232,42 
238,60 

1751 

00 

00 

1694 
1817 
1826 
1808 

co 
1818 

0 0 ' 

1490 
1811 
1808 
1803 
1781 
1804 
1750 

co 

00 

00 

1460 
1898 
1829 
1840 

F u n d e e r i n g e n . Grondsoorten en grondonderzoek. 

Een zeer voorname factor, zoo niet de meest voorname, is zeker de bekendheid 
met den grond, waarop men wenscht te bouwen. Veelal wordt nog te weinig 
waarde gehecht aan een grondig onderzoek, ten minste, dikwijls wordt er niet de 
minste aandacht aan geschonken. 
De gevolgen blijven dan ook niet uit. Het fundament is niet samengesteld naar 
den fundeergrond en het gebouw gaat zakken; scheuren vertoon en zich in binnen-
en buitenmuren; ramen en deuren zijn niet meer sluitbaar, e. d. Rioleeringen blij
ken verstopt, laten zich niet meer ontstoppen, want zijn gebroken, kelders lekken, 
zelfs de daken vertoonen sporen van ondichtheid. Deze fouten herstellen is zeer 
moeilijk, soms zelfs niet meer mogelijk. Het eind is, dat men blijft zitten met een 
scheefgezakt huis, ja dat men enkele malen tot geheele afbraak moet overgaan. 
Bij het ontwerpen van gebouwen, meer in 't bijzonder het vaststellen van de soort 
fundeering, is het dus noodzakelijk eerst een onderzoek in te stellen naar den 
bouwgrond. Voor we de wig ze van onderzoek bespreken, willen we eerst iets over 
de geologie van ons land mededeelen, om daarna alle voorkomende grondsoorten 
nader te bespreken. 
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De oudste gronden, welke wjj in ons land aantreffen, 'behooren tot het t e r t i a i r e 
tijdvak; deze formatie treedt in het Zuidoosten en Zuiden (Limburg) aan den dag 
en wordt elders hij diepe boringen onder jongere formaties gevonden, 
Verreweg het grootste de^l van ons land echter is gevormd of afgezet in het z.g. 
quartaire tijdperk, dat eigenlijk de nog voortdurende jongste afdeeling van het 
tertiaire tijdvak is, doch veelal als afzonderlijke formatie wordt behandeld. 
In dat quartair moet een zeer langdurige periode van abnormaal lage temperatuur 
op het noordelijk halfrond gjjn geweest, waardoor gletschergebieden in het hoog
gebergte (de Alpen o.a.) en in het hooge Noorden (Groenland, Scandinavië) veel 
grootere uitbreiding hadden dan tegenwoordig. Zelfs is er reden om aan te nemen, 
dat het ver zuidwaarts voortgedrongen ijs periodiek teruggang heeft ondervonden 
door klimaatverandering, zoodat de lange periode, welke wjj y s t y d noemen in 
eenige onderperioden kan worden verdeeld, waartusschen dan telkens z.g. inter
glaciale (tusschenijs-) tijdperken hebben gelegen. Den overgang van tertiair op 
quartair vormt wat men noemt de praeglaciaal-tijd, d.w.z. de vóór-ystyd. 
D i l u v i u m . In 't laatst der periode, voorafgaande aan den „IJstyd", was ons 
land en een groot gedeelte van de tegenwoordige Noordzee niet bedekt met water. 
Dit land was hoofdzakelijk gevormd door de groote rivieren, waardoor een uit
gestrekte delta ver in zee vooruitgebracht was. De samenstelling was zand en klei. 
Vry zeker heeft ons land pas in den hoofdystyd last gekregen van het Noordsche 
landys. Hieromtrent volgen we als studiebron de werken van Dr. Beekman en 
Zeeman en Oosthoek's Encyclopsedie. 

In de periode vóór den hoof dij sty d, die weer uit glaciale en interglaciale tijdper
ken bestaat, brachten Rijn, Maas en Schelde groote hoeveelheden puin aan: klei, 
zand, grind en steenen. De door de rivieren gevormde delta breidde zich waar
schijnlijk over geheel ons land uit én komt als Rijn-, Maas- en Scheldediluvium 
nog in het zuiden aan de oppervlakte. In de interglaciale periode, die onmiddel
lijk aan den hoofdystyd voorafging, werd deze delta door het stroomende 
water en door daling van bepaalde gedeelten (slenken) in deelen opgelost. Deze 
deelen vormen het hoogterras. Dit rivierdiluvium is meestal duidelijk geslaagd. 
Doordat de wateren in elkaar overgingen, is er meestal geen duidelijk verschil te 
maken tusschen zuiver Rijn- en zuiver Maas diluvium, hoewel voor beide enkele 
gidsgesteenten bestaan. Deze rivier-vormingen laten zich tot drie groepen 
brengen. Lorié onderscheidt een onderste afdeeling, bestaande uit grof zand en 
waarschijnlijk gevormd in den CHinz-ijstijd; een nüddenafdeeling, bestaande uit 
fijner materiaal, zoowel zand-, klei- als veenlagen, gevormd in den eersten inter
glacialen tijd en een bovenste of derde afdeeling, weer uit grof materiaal be
staande, ontstaan tijdens den tweeden (Mindel) ijstijd. 

Daar, waar deze lagen bedekt geworden zijn met Noordelijk, dus glaciaal, puin, 
wordt de grondmoreene') vaak er van gescheiden door een uit fyn materiaal be-

1) Elke gletscher — ook de nog bestaande — laat 05 zijne bedding een gedeelte van het 
met het ijs meegevoerde steenmateriaal liggen. Bt) algeheel verdwijnen van de ijsmassa's vindt 
men dit puin als „moraine". Daar waar de gletscher zijn eindpunt heeft of had, vindt men 
puinmassa's, welke daar door het smeltende ijs zijn gedeponeerd, de z.g. eindmoreenen. 
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staande laag, hier en daar zeer donker gekleurde polklei en zeer fyne humus-
houdende grond. Tijdens den hoofdijstijd ging de bovengenoemde daling der 
slenken voort. Groote uitspoelings-dalen, waarschynlyk door die slenken aange
wezen, waren het Eemdal, het Useldal, en de Geldersche vallei. Deze liepen vrij
wel loodrecht op het front van het landijs. By het vooruitgaan moest het ys tegen 
de Westelijke kanten dier dalen op. Daar werd de ondergrond opgeschoven en 
vaak met uit het noorden afkomstig puin vermengd; 
De grondmoreene is ofa. in het N.O. van'ons land aanwezig als keileem, leem met 
groote en kleine, vaak gekraste keien. Onder den grondwaterspiegel gelegen, is 
het keileem meest blauwachtig grys gekleurd en bevat het nog wel wat kalk; 
boven het grondwater is het meest stetk verweerd, roodbruin gekleurd en kalki 
arm. Hoe verder naar het N.W., hoe minder echt Noordsch puin en hoe meer het 
keileem overgaat in zand. Van den ondergrond werden soms heel wat Zuidelijke 
gesteenten-meegevoerd. Merkwaardig is de hoogteligging van het moreenepuin; by 
Schoorl 100—140 m —A. P.; in 't Gooi ± 25 m -- A. P.; bij Nykerk 75 m — 
A. P.; op de Veluwe zeker meer dan 70 nu, -f A. P.; by Deventer p.m. 75 m-r-
A. P.; by Markelo meer dan 40 m -f A. P., waaruit het verband met de slen; 

ken en de daling kan blijken. 

In de Geldersche Vallei greep de zee ver landwaarts, hoewel ondiep en werd het 
Eemstelsel gevormd. Spoedig trekt de zee terug en wordt een nieuwe ystyd aan
gekondigd (— Wurm-ystyd —), die zich in Nederland kenmerkt door accumulatie 
van zand; de breede dalen worden gevuld met zand van het laagterras en ook in 
het moreenenlandschap wordt veel zand neergelegd, het z.g.n. zanddiluvium. De 
dikte is soms zeer groot; by Beerta ± 170 m; by Noordlaren ± 180 m; by Eenmes 
± 90 m; by Schoorl ± 200 m; by Geertruidenberg ± 90 m. 
A l l u v i u m . Het alluvium langs de Zeeuwsche- en Zuid-Hollandsche kust wordt 
ingeleid door een mariene transgressie1), waarvan men sporen in den vorm van 
mariene zeezanden terng vindt, welke men op het tertiair, op oud-diluvium of op 
jong fluviatiel düuvium2) een enkelen keer op Eemlagen aantreft. Hoever de zee 
landwaarts indrong langs de huidige Groninger en Priesche kust, is nog niet geheel 
bekend. Wel is aangetoond, dat onder Terschelling zich een dikke laag marien3) 
alluvium bevindt. Tijdens deze onderdompeling in het Westen ving- landwaarts de 
veenvorming aan. Deze zette zich later ook op den voormaligen zeebodem voort, 
zoodra deze een hafbodem geworden was, nadat eerst een schoorwal was gevormd, 
waarop zich duinen ontwikkelden. In de duinen onderscheidt v. d. Sleen van bene
den naar boven, na het Eemstelsel, de haf-formatie: afwisselende blauw-gryze, 
fyne zandlagen of klei. Daartusschen komen veenlagen voor, met houtresten. De 
onderzijde Ugt op 20—25 m — A. P. De zandwal, waarop zich de duinen gevormd 
hebben, is ontstaan door ophooging van den zeebodem met zand, dat door de gol
ven is aangevoerd. Hierop ontwikkelde zich de strand-formatie,' mariene, sterk 
gerolde, witte tot geelachtige zanden. Meestal ligt het duinzand op deze strandfor-

!) d.w.z. een landinwaarts dringen van de zee. 
2) d.w.z. door rivieren afgezet diluvium. 
:<) marlen = door een zee afgezet. 
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matie, maar ook wel op rivierklei, zooals bij Katwijk of op zeeklei, zooals bij Cal-
lantsoog en den Helder. Verder onderscheidt hy de duinformatie. Achter de schoor-
wal van duinen lag het haf, welks water langzamerhand zoeter werd, waardoor zich 
op verschillende plaatsen laagveen vormde. Door daling van den bodem werden deze 
veenlagen weer door de zee overstroomd en vormde zich de blauwe zeeklei. Tegen
woordig ligt dit onder-laagveen in Holland meestal wel 12 m — A. P., soms zelfs 
19 m, b.v. IJmuiden. Door aanslibbing werd de bodem weer hooger en het water 
zoet, zoodat zich opnieuw veen kon vormen, het jongere laagveen. De dikte hiervan 
nam toe met de daling, die thans weer sterker werd en bereikte zoo de maximale 
dikte van wel 6 m. Dan begint de geologische tegenwoordige tijd. De verwoes
tende werkzaamheid van de zee neemt toe, wat waarschynlijk veroorzaakt werd 
door het ontstaan van het Nauw van Calais. Daardoor werd, vooral in het 
Z.W. en N. van ons land, op vele plaatsen het laagveen verwoest of bedekt met 
jonge zeeklei. Ook begint dan de mensch zijn invloed op het landschap uit te 
oefenen. Toch bleef de zee niet alleen afbrekend optreden. Aan den buitenkant 
werden de duinen verhoogd en verplaatst. 

Op de diluviale helft van ons land werden ook alluviale gronden gevormd in den 
vorm van klei of veen, terwijl de wind zijn invloed deed gelden door het doen ont
staan van zandstuivingen (landduinen). Op de geologische kaart worden nog on
derscheiden: moerasveen en beekbezinking, beide langs de stroompjes. Bevatten de 
zandgronden veel leembanken, dan bevat het water veel slib met plantendeelen. 
Dit heet beekbezinking. Is er weinig slib, dan hebben de veenstoffen de overhand 
en spreekt men van moerasveen. Verder hebben we venen, waarbij onderscheiden 
worden laag-, overgangs- en hoogvenen. Laagveen wordt gevormd in stilstaand, 
zoet water door afstervende en op den bodem zinkende plantendeelen. Hoogveen 
ontstaat op hooggelegen vochtige heidegronden of in boschterreinen, door de steeds 
in dikte toenemende laag veenmos (sphagnum), heidekruid of gevallen bladeren, 
welke niet verrot, doch zoetjes aan verturft. 
We meenden voor een goed overzicht van den bouwgrond een uitstapje op 't ge
bied der geologie te moeten maken en hebben dankbaar de encyclopaedic van 
Oosthoek gevolgd. 
De bovenste laag, ter dikte van 25 tot 55 m, is geheel ongeschikt voor bouw
grond en draagt den naam van zwarte grond, teelgrond of humus. Deze laag is 
sterk vermengd met organische stoffen. Deze laag moet dus worden verwijderd, 
omdat ze in erge mate samendrukbaar is en ook inklinkt door het verrotten der 
organische stoffen. Indien de middelen het eenigszins toelaten, is het zeer wen-
schelijk onder het geheele gebouw de teelgrond te verwijderen, omdat in deze laag 
de kiemen voor ontwikkeling van vele nadeelige organismen kunnen verborgen 
zijn. Onder deze laag treffen we den grond aan, die soms zeer, soms minder goed 
en soms geheel ongeschikt is als bouwgrond. Niet alleen de grondsoort zelve geeft 
altyd een wel- of niet-bnükbaarheid aan, maar ook bijkomstige omstandigheden 
als waterdoorlatende lagen, vergravingen, moeilijke waterafvoer, e. d. Op de grond
soorten komen we in een volgend artikel terug. X. 
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V A D E M E C U M 
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'S-GRAVENHAGE. 

STUKKEN TER PLAATSING ZENDE MEN RECHTSTREEKS AAN DEN HOOFDREDACTEUR 

CORRESPONDENTIE OVER ABONNEMENTEN Elf OVER ADVERTENTIËN AAN DE UITGEVERS 

Een nieuwe bouwsteen. 
Een nieuwe en goedkoope bouwsteen woirit in den handel gebracht door de N. V. 
Sintelverwerking Maat̂ chappy „Sin ver my" te 's-Gravenhage, waarvoor een 
eerste fabriek is opgericht te Utrecht aan de nieuwe Industrie-Haven, gelegen 
naast de Electrische Centrale van het Provinciaal en Gemeentelijk Electriciteits-
bedrijf. 
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Het woord „Sinvermy" is een samentrekking van Sintel-Verwerkings-Maatschappy. 
Goed gevonden, doch minder welluidend. 
In genoemde fabriek worden kolensintels en wel locomotiefkolensintels der Neder-
landsche Spoorwegen verwerkt tot kolen en cokes eenerzyds en tot bouwsteenen 
anderzijds. 
Op ingenieuze wijze worden sintels magnetisch gescheiden van de onverbrande 
kolen en cokes, die zich er nog in bevinden. Deze laatste waardevolle brandstof
fen worden weder gescheiden naar korrelgrootte. De zuivere s i n t e l s worden 
ontloogd, gezuiverd van IJzerdeelen, gemengd met scherp rivierzand en Portland-
cement en in zeer krachtige steenpersen tot s i n t e 1-b e t o n-s t e ei n e n gevormd. 
Totnogtoe worden deze steenen vervaardigd in Waal- en Engelsch-formaat, in platen 
en als hoeksteenen. Geleidelijk zal men andere formaten invoeren. 
Deze steenen hebben een mooie, egale, muisgrijze kleur en kunnen, mits door 
bekwame hand toegepast, een fraai architectonisch effect geven. In zooverre zijn 
zij een groote aanwinst bij onze steenkeuze. 
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De steenen zijn scherpkantig met ruwe oppervlakte, waardoor de muurvlakte een 
minder eentonig effect maakt. 
De drukvastheid overschrijdt, naar men ons mededeelt, aanmerkelijk de vereischte 
drukvastheidscijfers en wordt grooter naarmate de steen ouder wordt. Een en 
ander fs geconstateerd en wordt voortdurend gecontroleerd door het Proefstation 
voor Bouwmaterialen der firma Koning & Bienfait te Amsterdam. 
Het gewicht der steenen in Waal-formaat bedraagt per 1000 stuks 1750 kg. Zij ver-
toonen merkwaardig sterke vochtwerende eigenschappen. De wateropname is 
belangrijk lager dan die van den in het algemeen gebruikten baksteen. Bovendien 
bezitten deze steenen sterk warmte-isoleerende eigenschappen en zijn zij in het 
bizonder geluid-isoleerend. Men kan in een muur van deze steenen opgetrokken, 
gemakkelijk spijkers slaan, wat vooral een voordeel is by binnenmuren. 
Ten slotte wordt gezegd, dat de sintelbetonsteen goedkooper is dan goede baksteen. 
De platen en hoek-steenen worden speciaal vervaardigd om er holle muren van 
op te kunnen trekken. 
Enkele toepassingen ook voor buitenmuren zijn reeds gemaakt. Wij geven hierbij 
o.m. een afbeelding van een alleraardigste woning, te Utrecht gebouwd, ontwor
pen door den Ir. Albert H. van Rood c.b.i. en architect der Hoogovens te 's-Qra-
venhage. L. ZWIERS. 

Gedenkteeken te Amsterdam van Generaal J. B. van Heutsz. 
De commissie tot huldiging van de nagedachtenis van generaal J. B. van Heutsz 
deelt mede, dat het totaal der ingekomen bijdragen haar in staat heeft gesteld, 
de reeds bestaande plannen nader te omlijnen. 
Het stoffelijk overschot van den generaal zal in den loop van het volgend jaar 
naar Nederland overgebracht en geljjk bekend te Amsterdam op de Nieuwe Oos
terbegraafplaats ter aarde worden besteld. Daar zal een monument van een een
voudig karakter de laatste rustplaats van den generaal aanwijzen. Bovendien zal 
elders in de hoofdstad een gedenkteeken worden opgericht, dat de herinnering aan 
den grooten Nederlander levendig zal houden, en tegelijk ook als monument een 
sieraad voor de hoofdstad zal zijn. De plaats voor dit gedenkteeken is evenwel nog 
niet aangewezen. 
Voor de uitwerking dezer plannen is een1 jury gevormd. Deze bestaat uit de 
heeren Prof. J. Bronner, Prof. M. J. Qrampré Molière, Ir. J. Oratama, Ir. A. R. 
Hulshof f. Dr. J. Mendes da Costa en namens het uitvoerend comité: de heeren 
F. M. L. Baron van Geen, 0. G. Vattier Kraane en Th. J. Veltman. Secretaresse 
van de jury is Mevrouw Mr. H. van Dam van Isselt, hoofdcommies ter Gemeente
secretarie van Amsterdam. 
Inmiddels zjjn — alleen voor het maken van een ontwerp voor het grafmonument 
— verschillende kunstenaars uitgenoodigd, met het resultaat, dat de beeldhouwers 
H. A. van den Eijnde, B. Ingen Housz en L. Zijl, alsmede de architecten W. Krom
hout Ozn. en H. Th. Wij de veld de uitnoodiging hebben aanvaard. 
De jury zal het uitvoerend Comité van advies dienen over de vraag, welke van de 
ingekomen ontwerpen naar hare meening voor uitvoering moet aangewezen worden. 
De ingekomen ontwerpen zullen ter gelegener tijd worden tentoongesteld. (Tel.). 
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Verdieping behoorende bij Plaat IS. 

Prijsvragen. 
PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN VAN BEHANOSEIiPAPIER. 
De Schlldersvereenlgüig „Sint Lucas" gevestigd-Keizersgracht 648, heeft in overleg met en ten 
behoeve van de firma L. Goudsmit, Amsterdam, een prijsvraag uitgeschreven, waaraan uitslui
tend Nederlanders kunnen deelnemen. De jury bestaat uit de heeren: dr. H. P. Berlage, Den 
Haag; Llon Cachet, Maarssen; Jan Gratama, Arch. Ir., Amsterdam; prof. dr. A. J. der Kin
deren; P. Kramer, arch., Amsterdam; prof. R. N. Roland Holgt, Zundert; L. Goudsmit, Amster
dam; benevens Prltz Peine (behangselfabrikantji, als technicus. 
Voor deze prijsvraag zullen worden disponibel gesteld een eerste prijs van ƒ 300, een tweede 
van ƒ 200, en een derde van ƒ 100, tevens met recht op provisie over den verkoop gedurende 
de twee eerstvolgende jaren. Ook niet-bekroonde ontwerpen kunnen worden aangekocht. 
Teekeningen moeten worden ingezonden vóór 1 September aan het Gebouw van St. Lucas. 
Nadere bijzonderheden vermeldt het prospectus, dat, op aanvrage, gaarne aan ieder belangheb
bende wordt toegezonden. 

PRIJSVRAAG PROPAGANDAPLAAT. 
De vereeniging „Voor Jong Nederland" heeft W het verkrijgen van een ontwerp voor een 
propagandaplaat in overleg met het bestuur der vereeniging „St. Lucas" te Amsterdam, een 
prijsvraag uitgeschreven voor een ontwen) voor een aanplakbiljet op de grootte van 100 cm lang, / 
65 cm breed, ten doel hebbende de aandacht te vragen voor het streven der vereeniging „Voor 
Jong Nederland". 
De ontwerper is geheel vri) in de wüze, waarop de compositie wordt samengesteld en mag ook 
een kleinen text daarbij maken in verband met het doel der vereeniging en tevens aanpassend 
aan de teekening. 
Het ontwerp moet op dezelfde grootte van het biljet worden geteekend en moet in steendruk 
kunnen worden uitgevoerd. Het aantal kleuren zal niet meer dan vier bedragen. 
Voor de inzending, die volgens het oordeel der jury het beste wordt geoordeeld zoowel als 
kunstvol ontwerp als in den zin van geschiktheid voor het doel, zal een prijs van ƒ 200 worden 
beschikbaar gesteld, voor het daaraan • volgende ontwerp eene premie van ƒ 100 en voor het 
volgende goedgekeurde ontwerp eene premie van ƒ 60. Verder heeft het bestuur der vereeniging 
„Voor Jong Nederland" het recht uit de niet bSkroonde ontwerpen eene keuze te doen tegen 
vergoeding van minstens ƒ 60. 
De winnaar van het uit te voeren ontwerp zal gehouden zjjn, wanneer zulks door de veree
niging „Voor Jong Nederland" verlangd wordt, het ontwerp zelve op steen te brengen en ont
vangt daarvoor ƒ 100. 
De jury zal bestaan uit de heeren: prof. dr. A. J. der Kinderen, H. B. Dieperlnk, Ed. Gerdes, 
A. G. Hulshoff Pol, A. M. Krabbé, Martin Monnlckendam, , prof. R. N. Roland Holst, Georg 
Rueter, mevr. A. M. Bührman—Legras, mevr. N. Stolberg—Steenkamp en den heer Leonard 
Minkenhoff. 
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Zijgevel, behoorende bl) Plaat 15. 

De ontwerpen moeten vrachtvrü worden ingezonden tot uiterlijk 16 October a.s. aan de ver-
eeniging „St. Lucas", Keizersgracht 648, Amsterdam, waar ook nadere Inlichtingen omtrent de 
prijsvraag te verkrijgen zijn. 

jrUBrLETJM-PKIJSVKAaEN „BOUWKUNST EN VEIENDSCHAP" TE ROTTERDAM. 
De vereenlging „Bouwkunst en Vriendschap", te Rotterdam, zal dit jaar haar 40-jarig bestaan 
herdenken. Het bestuur heeft hiermee by het uitschrijven der jaarlijksche prijsvraag rekening 
willen houden en daarom aan de hoofdprijsvraag eenige meer dan gewone uitgebreidheid gegeven, 
zoowel wat het onderwerp als wat de bekroningen betreft, ten einde ook meergevorderden tot 
mededinging uit te lokken. 
Als onderwerp voor de eerste prijsvraag is gekozen het ontwerpen van een Concertgebouw en 
Conservatorium met toren, welke gelegenheid geeft tgt carillonspel. 
Als prezen worden uitgeloofd: 
Eerste prijs: Verguld zilveren medaille der Vereeniging en ƒ 260. 
Tweede prijs: Zilveren medaille der Vereeniging en ƒ 160. 
Derde prijs: Bronzen medaille der Vereeniging en ƒ 76. 
De tweede prijsvraag betreft het ontwerpen van een clubhuisje by een viertal tennisbanen, die 
aan één club behooren, benevens de omheining van het terrein. Hiervoor worden uitgeloofd; 
Eerste prijs: Zilveren medaille der Vereeniging en ƒ 100. 
Tweede prijs: Bronzen medaille der Vereeniging en ƒ 60. 
Derde prijs: Eervolle vermelding en ƒ 26. 
De jury bestaat uit de heeren: E. J. Kuypers, architect B. N. A., te Amsterdam; Wouter 
Hutschenruyter, directeur der Muziekschool van de Maatschappij tot bevordering der Toon
kunst, te Rotterdam; J. P. Logemann, architect, voorzitter der vereeniging „Bouwkunst en 
Vriendschap", te Rotterdam; J. C. Meischke en C. N. van Goor, architecten B. N. A., te Rot
terdam. 
Alle stukken ter beantwoording van deze prijsvragen worden vóór of op 16 November 1925 
vrachtvrij Ingewacht aan het adres van den heer J. P. Logemann, Baan 31, te Rotterdam. Inlich
tingen kunnen schriftelijk worden gevraagd tot 20 Juli 1926 aan het adres van den heer C. N. 
van Goor, 's-Gravendijkwal 71, te Rotterdam. 
Het volledig programma is kosteloos verkrijgbaar bjj den secretaris der Vereeniging, Ir. W. O. 
van Goor, Olaes-de-Vrleselaan 27a, te Rotterdam. 

Boekbespreking. 
CONSTRUCTIE VAN GEBOUWEN, door Prof. J. G. Wattjes e i . — Deel 
IL Ramen, deuren en betimmeringen. — Vierde stuk. Uitgave van de 
Uitgeversmaatschappij „Kosmos", te Amsterdam. 

In dit stuk worden uitvoerig de Hang- en Sluitwerken behandeld, benevens de 
binnenbetimmeringen. 
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Het eerste is zeer uitvoerig en hoewel de teekeningetjes hier en daar wel wat al 
te peuterig zftn, over 't algemeen voldoende gejllxistreerd. De besohry ving is nauw
keurig en het doel der verschillende hang- en sluitwerken is meestal goed aange
geven. Bij een dergelijke uitvoerige beschryving zal de ambachtsman evenwel te 
vergeefs zoeken naar een aanduiding, hoe hy de tallooze sloten, sluitingen, enz. 
moet afschrijven en aanbrengen op zoodanige wijze, dat de ramen en deuren, 
waaraan zy aangebracht worden, later niet knellen, doorhangen of scheluw wor
den. Ook de belangrijke vrfl-draaimgskwesties zyn o.i. niet voldoende behandeld. 
De teekeningen zijn, als meestal, keurig en welverzorgd. 

ONZE BOUWMATERIALEN, door Prof. J. A. van der Kloes, oud-hoog-
leeraar aan de T. H. te Delft. Deel IV. HOUT. 3e druk, geheel omgewerlrt. 
Uitgave van L. J. Veen te Amsterdam. Geb. ƒ 10,—. 

Het deel „Hout" van het bekende werk: „Onze bouwmaterialen" is eveneens 
samengesteld met medewerking van de Heeren Ir. E. Jacobs; Ir. M. E. H. Tjaden en 
Dr. Ir. L. R. Wentholt. Het werk is by dezen druk belangryk uitgebreid en een vol
ledige vraagbaak geworden. Vooral belangrijk is het hoofdstuk: „Microscopisch 
onderzoek van hout" door Ir. Tjaden, Directeur van Bouw- en Woningtoezicht te 
Amsterdam. Het bevat tal van microfoto's. Ook voor meubel-ontwerpers schijnt 
ons deze reeks foto's belangrijk, met het oog op de aesthetische waarde van het 
hout. Het onderwerp „Houtvijanden" is mede zeer belangrijk uitgebreid, bewerkt 
door den heer Koning. — De aanschaffing van dit deel achten wy in 't bijzonder 
voor houtbewerkers, zeer gewenscht. i t l 

Dr. H. P. Berlage. ONTWIKKELING DER MODERNE BOUWKUNST 
In Holland. Uitgave van de Wereldbibliotheek. Amsterdam—Sloterdtyk. 
Ing. ƒ 1,25. Oeb. ƒ 1,75. 

Dit boekje, behoorende in de serie handboekjes „Elck 't beste", geeft de voor
dracht .door Berlage gehouden in de Sorbonne te Parijs. 
Er zijn ter illustratie tal van bekende bouwwerken en intérieurs van Hollandsche 
meesters opgenomen. Het werkje geeft daardoor een eenigszins overzichtelijk beeld 
van de ontwikkeling der Nederlandsche moderne bouwkunst, hoewel het werk 
van tal van vooraanstaande architecten ontbreekt. Wellicht is dit feit voor een 
deel veroorzaakt doordat de afbeeldingen van tal van bouwwerken niet zyn of 
worden gepubliceerd. 

HET LEVEN VAN MICHEL ANGELO, door Bomain Bollwid. Uitgave 
van de Mij. voor Goede en Goedkoope lectuur (Wereldbibliotheek) te 
Amsterdam—Sloterdtyk. Pr^js Ingen. ƒ 1,25. Geb. ƒ 2,—„ 

Dit, 190 bladzijden groot, handboekje (uit de serie; Elck 't beste) met bandteeke-
ningetje van Mej. A. 0. Berlage, is uit ^et Fransch vertaald door H. Koffieberg. 
De gedichten van Michel Angelo zyn vertaald door Dr. Nico van Suchtelen, onder
directeur der Wereldbiblotheek. Het werkje is met 34 goede illustraties voorzien. 
Aan hen die belangstellen in de groote historische bouwwerken van Rome, zal dit 
werkje, dat boeiend geschreven is en tal van bijzonderheden over het leven en de 
werken van Michel Angelo bevat, zeer welkom zyn. 
„Er staat in het „Museo Nazionale" te Florenze een marmergroep, die Michel 
Angelo „De Overwinning" genoemd heeft. Het is een naakte jonge man met schoon 
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gevormd lichaam, de haren krullend over het lage voorhoofd. Het bovenlijf ge
strekt, plaatst hij zyn knie op den rug van een baardigen gevangene, die, ineen
gedoken, zijn hoofd als een os vooruitsteekt. Maar de overwinnaar ziet niet naar 
hem. Op het oogenblik, dat hij zal toeslaan, houdt hij het. gebaar in en wendt zijn 
gelaat met een droeven mond en de naar onbekende verten starende oogen af. In 
besluiteloosheid wijkt zijn arm terug naar den schouder. Hij treedt achteruit, hij 
wil de overwinning niet meer; hij walgt ervan. Hij hééft overwonnen. Hij is over
wonnen". — 
Aldus de „inleiding". 
Deze marmeren verbeelding van den heroïschen Twijfel, deze Overwinning met 
gebroken vleugels, dit werk, het eenige van alle scheppingen van Michel Angelo, 
dat hij, tot aan zijn dood, in zijn atelier te Florence achterhield en waarmede 
Daniel de Voltera, deelgenoot van zijn gedachtenleven, zijn graf wilde versieren, 
— het is Michel Angelo zélf; van heel zijn leven het smartelijke symbool. 

Vragen en inlichtingen. 

In deze rubriek zullen kort gestelde technische vragen van onze abonné's 
worden beantwoord. Zij moeten van het volledig adres des Inzenders 
worden voorzien en minstens 10 dagen voor het verschijnen van het 
nummer aan den Hoofdredacteur worden Ingezonden. 

P. G. te S. — Een balconvloer van gewapend beton (onbekleed) begint na een 
paar jaar door te lekken. Op welke wijze kan ik dit euvel verhelpen? 
A n t w o o r d . De goedkoopste manier is wellicht een pleisterlaag van portland-
cement en zand (1 : 2) waaraan toegevoegd een hoeveelheid Pudlo van 3 %. van 
het p.c.-gehalte. (Zie ook vraag W. S. hieronder). 
P. v. d. M. te Heerenveen. — Ik ben gewoon timmerman en neem ook wel eens 
een werkje aan. Nu heb ik aangenomen een vrij groote fabriek, waarin ik een 
vloer van gewapend beton moet leggen. Is het nu mogelijk deze vloer als niet-
vakman toch met goed resultaat te leggen? 
A n t w o o r d . In 't algemeen hebben wij zeer slechte resultaten gezien met het 
leggen van betonvloeren door z.g.n. niet-vakkundig en. Want al bent U aannemer 
en timmerman, dan zal het vak van den gewapend betonconstruoteur U wel geheel 
vreemd zijn. Zoo'n vloer moet zorgvuldig worden berekend, geconstrueerd en uit
gevoerd, anders krijgt U al spoedig allerlei moeilijkheid en groote kosten, als de 
vloer later niet blijkt te voldoen. Wig raden U ten zeerste aan een paar bekende 
beton-firma's prijsopgave met overlegging van teekeningen te vragen en deze door 
een onpartijdig betonconstruoteur te laten beoordeelen. 
W. S. te A'dam. — Door een betonconstruoteur is mij aanbevolen het gebruik van 
Pudlo voor het verkrijgen van waterdicht werk. Ik ben evenwel niet er in geslaagd 
te weten te komen waar dit materiaal verkrijgbaar is, en waar het uit bestaat. 
A n t w o o r d . De samenstelling van Pudlo is ons onbekend. Het is een wit 
poeder, dat droog door de p.c.-specie wordt gemengd. Het is verkrijgbaar b̂ j 
Ramondt & Go's Handelmaatschappij te 's-Qravenhage, Malakkastraat 121. De 
prijs is ons momenteel niet bekend. 
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Scheikunde voor het bouwvak (III). 

Boor J, H. JANSON. 

Het door symbolen weergeven van scheikundige verbindingen stelt ons — zooals 
het voorbeeld van barytwit heeft doen zien — in staat de procentueele verhouding 
van de samenstellende elementen af te leiden. Het chemisch symbolenschrift leert 
evenwel nog meer en wel omtrent den aard van de aangeduide stoffen. Stellen wy 
naast ons voorbeeld van barytwit (BaSO,) bijvoorbeeld de stoffen: gips, CaSO,, 
engelsch- of bitterzout, MgS04; kopervitriool, CuS04; glauberzout, Na2S04; 
aluin, Al^SOJj.KjSO^ dan treft het ons direct, dat in alle de combinatie van 
letters S 04 voorkomt. De hier opzettelijk gekozen benamingen, waaronder deze 
stoffen in het dagelyksch leven overbekend zyn, zeggen ons chemisch niets, daaren
tegen wijst het symbolenschrift duidelijk uit, dat er een zekere verwantschap be
staat, dat zij alle een tweetal elementen in een bepaalde groepeering gemeenschap
pelijk hebben. Diezelfde groepeering vindt men ook in het zwavelzuur, dat H2 S 04 

tot symbool heeft en hoe weinig gevorderd wij op dit punt van onze inleiding 
nog in de chemische wetenschap zijn, het is toch reeds in te zien, dat de genoem
de stoffen met elkaar daarin overeenkomen, dat het alle verbindingen zijn van 
„iets" met zwavelzuur, m. a. w. zwavelzure verbindingen zijn. 
Aangezien wij toch den lezer ook iets, zij het schematisch, over nomenclatuur 
( = stelselmatig benoemen) in de scheikunde zullen moeten mededeelen, loopen wij 
even op ons verdere betoog vooruit en wijzen er hier reeds op, dat de zooeven 
gekozen huishoudelijke benamingen van de vermelde stoffen wetenschappelijk min
der gewenscht zijn, althans, dat vervanging door systematische benamingen, 
welke evenals en naast het symbolenschrift inzicht in de geaardheid geven, veel 
doelmatiger is. Uit het symbolenschrift zien wij, dat gips = Ca S O, het zwavel
zure zout van calcium is. Noemen wij die stof nu ook nog calciumsulfaat en han
delen wij evenzoo voor bitterzout: magnesiumsulfaat; kopervitriool: kopersulfaat; 
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glauberzout: natriumsulfaat; aluin: kaliumaluminiumsulfaat, dan is ook in deze 
benamingen de aard van deze stoffen te zien en te hooren. 
Nog op andere wijze is het symbolenschrift ons van groot nut; wij kunnen name
lijk nu ook eenvoudig weergeven, dat twee op elkaar inwerkende stoffen een of 
meer andere stoffen doen ontstaan. Het op elkaar inwerken stellen wij voor door 
tusschen de naast elkaar geschreven symbolen voor de betreffende stoffen een 
plusteeken te plaatsen. Ontstaat meer dan één nieuwe stof als gevolg van de cjie-
mische werking of reactie, dan zetten wft ook de symbolen voor die nieuwe stoffen 
naast elkaar en verbinden ze door een plusteeken. Waar de op elkaar werkende 
stoffen en de ontstaande stoffen (stof kan immers niet vernietigd worden en niet 
uit niets ontstaan!) eenerzij ds en anderzijds uit dezelfde atomen moeten bestaan 
is het duidelijk, dat wij de beide op zich zelf door plusteekens verbonden groepen 
onderling door een ±= teekeu mogen verbinden. 
Nemen vrij nogmaals barytwit, beter dus bariumsulfaat, tot voorbeeld, dan kun
nen wij het ontstaan van deze in water onoplosbare witte verfstof uit de heldere 
oplossingen van natriumsulf aat en bariumchloride aldus voorstellen: 

Na2 S 0 4 + Ba Cl2 = Ba S0 4 + 2 Na Cl. 
natrtumsulfaat •bariumcliloride 'bariumsulfaat natrituncliloïlde 

Deze c h e m i s c h e v e r g e l i j k i n g doet nu tevens zien, dat naast bariumsulfaat 
nog eene andere verbinding ontstaat, n.l. natriumchloride, d.i. ons gewone keuken
zout, dat in oplossing gaat in het water, waarin te voren bet natriumsulfaat en 
het bariumchloride opgelost waren. 
Het natriumsulfaat, dat.wij voor bovenstaande reactie noodig hebben, zouden wij 
eerst zelf kunnen maken uit zwavelzuur en natriumhydroxyde, als volgt: 

H2 S0 4 + 2 Na OH = Na2 S 04 -f 2 H2 O 
zwavelzuur natriumhydroxyde natriumsulfaat •, water 

De stof natriumhydroxyde is in het dagelijksch leven meer bekend onder de namen 
natronloog of bijtende soda en is chemisch wat men een — in dit geval zeer sterke 
— b a s e noemt; zwavelzuur is overbekend als een z u u r ; natriumsulfaat is, zoo-
als de bybenaming glauberzout reeds aangeeft, een stof, welke door haar bitter-
ziltige smaak doet denken aan z o u t ; water ten slotte is chemisch indifferent. 
In de hier gegeven vergelijking zijn niet slechts eenige chemicaliën gebruikt, waarop 
de drie benamingen, welke men herhaaldelijk in de chemie tegenkomt: z u u r , 
b a s e , z o u t als prototypen van toepassing zijn, maar is ook een geval gekozen, 
dat het mogelijk maakt scherp te definieeren, wat men onder deze drie begrippen 
verstaat. Beginnen wy met het z o u t , dan blijkt uit de vergelijking duidelijk, dat 
men een stof, welke op den naam z o u t ( n i e t ons keukenzout, doch het alge-
meene, chemische begrip) aanspraak mag maken, kan definieeren als het product 
van de inwerking van een zuur op een base, en zelf zonder zure of basische eigen
schappen. 
Wat zuur en base betreft, blijkt uit het voorbeeld, dat ondanks den schijn van den 
naam zuur s to f (latijnsch zelfs: oxygenium = zuurvormer!) voor de definitie van 
een zuur de aanwezigheid van zuurstof niet beheerschend kan zijn. Immers in de 
base natriumhydroxyde — en in andere eveneens - komt óók zuurstof voor. 
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Omgekeerd komt in het toch ook sterke zuur: zoutzuur of chloorwaterstofzüur 
(H Cl) in het geheel geen zuurstof voor! 
Bezien wij de vergelijking nader — vergelijkingen, welke reacties van andere 
zuren op andere basen weergeven, laten precies hetzelfde zien — dan blijkt, dat 
het zout gevormd is, doordat in het zuur de waterstof is vervangen door het 
natrium (in het algemeen: door het metaal) van de base. Nu is in ons voorbeeld 
de omruil een volkomene, omdat wij een sterk zuur lieten inwerken op een sterke 
base; de omwisseling kan evenwel ook slechts ten deele zijn en daarom luiden 
de definities: 
z u r e n zijn waterstofverbindingen, welke in contact met een base, hare waterstof 
geheel of gedeeltelijk door één of meer metalen kunnen doen substitueeren (ver
vangen). 
b a s e n zijn verbindingen van een metaaloxyd en water, welke de eigenschap be
zitten om, in contact met een zuur, haar metaal te verwisselen met de waterstof 
van het zuur. 
Er is in de laatste definitie sprake van een metaaloxyde en, willen w ĵ volledig zyn, 
dan dient er dus in het voorbijgaan even op gewezen, dat men verbindingen van 
elementen met zuurstof aanduidt als o x y d e n . Om deze tweede definitie geheel 
begrijpelijk te maken, dienen wij er dan voorts even bij stü te staan, dat het 
natriumhydroxyde, dat wy als b a s e geven, volgens de definitie daarvan dus moet 
worden opgevat als te ajjn ontstaan door inwerking van water op het oxyde van 
het metaal natrium, dus: 

Na2 O + H2 O = 2 Na O H 
natriumoxyde water natriumhydroxyde 

Het is duidelijk, dat volgens deze definities de zaak met het zuurstoflooze zuur: 
zoutzuur toch oók volkomen in orde is; immers: 

H 01 + Na O H Na Cl -f H2 0 
cMoorwaterstof natriumhydroxyde chloornatrium water 

Ook hier dus een stof, welket* waterstof Wordt vervangen door het metaal uit de 
base, dus volgens de definitie een zuur, terwyl het resultaat van de inwerking van 
het zuur op de base niet alleen e e n zout is, doch zelfs de verbinding, welke het 
begrip zout heeft doen ontstaan: chloornatrium = natriumchloride = keuken-

. zout. 
Indien de omzetting van zuur met base tot zout eene niét volkomene is, ontstaan 
zouten, welke óf nog iets van de eigenschappen van het zuur óf iets van die van 
de base hebben overgehouden. In het eerste geval spreekt men van zure zouten, in 
het tweede van basische zouten. i(?'^ 
Om sterk te laten uitkomen, dat men het chemische begrip zout als product van 
de verbinding van een zuur met een base niet moet vereenzelvigen met het begrip 
zout uit de huishouding en tevens er opmerkzaam op te maken, dat er in de 
chemie méér gevallen zjjn, waarin een karakteristieke verbinding haar eigen naam 
als soortnaam aan een groep geeft, vermelden wy, dat het r u n d v e t chemisch 
een z o u t is, gevormd door de verbinding van zoowel palmitine- als stearinezuur; 
met de b a s e glycerine, welke een . . . . a l c o h o l is. 
De scheikundige heeft in het z.g. lakmoespapier een eenvoudig hulpmiddel om te 
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Rechterzijgevel behoorende bij Plaat 16. 

bepalen of eene oplossing zuur of basisch is. Lakmoes is een plantaardige stof, 
waarvan het extract een diepWauwe kleur heeft. Deze Meur verandert door toe
voeging van een zuur aan het extract in helderrood, doch de blauwe Meur keert 
terug zoodra men door verdere toevoeging van een base de werking van het eerst 
toegevoegde zuur opheft. Men drenkt nu strookjes filtreerpapier (d. i. ongelijmd, 
poreus en zuiver papier) met blauw lakmoesextract, dat reeds op het kantje van 
Meur omslag is gebracht; andere strookjes drenkt men in een door zuurtoe voeging 
roodgemaakt lakmoesextract. Bij indompeling van deze strookjes in een vloeistof 
wijst verandering van de Meur van blauw lakmoespapier in rood er op, dat de 
onderzochte vloeistof een zuur, resp. een zuur zout bevat; omslag in blauw van de 
Meur van rood lakmoespapier daarentegen leert, dat de oplossing die van een base 
of van een basisch zuur is. 
Bij de tot nog toe gegeven voorbeelden zijn o.a. genoemd bariumchloride en 
natriumchloride, het eerste voorgesteld door Ba Cl., het tweede door Na Cl. Dat 
die formules zóó moeten zijn en niet anders, heeft het nauwkeurig onderzoek van 
deze stoffen en van hare ontledingsproducten doen blijken; wij moeten dat hier 
eenvoudig als feit gelooven. De symbolische voorstelling laat ons echter zelf con-
stateeren, dat één atoom barium zich met twee atomen chloor verbindt, doch dat 
één atoom natrium met slechts één atoomi chloor eene verbinding aangaat. Evenals 
in NaCl is ook in zoutzuur = HC1 één atoom chloor aan één atoom waterstof 
gebonden. Nemen wij nu weder waterstof als uitgangspunt en zeggen wij, dat dus 
blijkt, dat waterstof één-waardig of Univalent is, d. w. z. in staat is verbindingen 
met andere atomen aan te gaan in de verhouding 1 : 1 , dan volgt hieruit, dat dus 
ook natrium eenwaardig is, doch dat barium tweewaardig moet zijn. 
Als nu natrium eenwaardig is en ervaring geleerd heeft, dat zijn oxyde moet wor
den voorgesteld door het symbool Na20, dan volgt hieruit, dat zuurstof (O) twee
waardig moet zijn, waaruit weer te concludeeren valt, dat in ijzerroest, dat wij 
voorstellen door het symbool Fe20s, het ijzer driewaardig moet zijn. Wij kennen 
evenwel naast dezen oxydvorm van ijzer, nog een ander oxyde van dat metaal, 
waarvoor het symbool FeO is en waarin het ijzeratoom dus tweewaardig is. Een 
dergelijke verschillende waardigheid in verschillende verbindingen komt ook bij 
andere elementen voor, soms met nog meer dan twee. Beperkt het zich tot twee, dan 
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geeft men in de stelselmatige benamingen voor verbindingen van het betreffende 
element de verschillen in de valentie aan en noemt hijv. verbindingen van twee
waardig ijzer: ferroverbindingen, terwijl die van driewaardig yzer: ferriverbin-
dingen worden genoemd (van den stam van ferrum = ijzer afgeleid). Evenzoo 
kent men bjjv. cupro- en cupriverbindingen (cuprum = koper); auro- en auri-
verbindingen (aurum = .goud); hydrargyro- en hydrargyriverbindingen (hydrar
gyrum = kwik; in dit geval ook wel: mercuro- en mercuriverbindingen naar 
mercurius, den zuiver latijnschen naam van kwik — hydrargyrum is verlatynscht 
grieksch). Steeds is de verbinding met den o-vorm die van de laagste valentie, die 
met den i-vorm van de hoogste valentie, terwijl door deze benamingen n i e t , als 
bij ijzer, steeds een twee- resp. driewaardigheid wordt aangeduid. Zoo is platina 
in de platinoverbindingen wel tweèwaardig, maar in de platiniverbindingen niet 
drie-, doch vierwaardig. (Wordt vervolgd). 

Terrazzowerken. 
C e m e n t v o o r t e r r a z z o v l o e r e n . Hoewel bij alle bouwconstructies waar 
portland-cement verwerkt moet worden, alleen goede cement toegepast mag worden, 
is hier toch vooral te letten op zeer goede kwaliteit. Bij groote vloeren eveneens 
op eenzelfde kleur, om onaangename, uit een andere kleur schijnende gedeelten en 
vlekken te voorkomen. 
Zij moet direct aantrekken en absoluut volume bestendig zijn, want zij mag bij het 
verharden uitzetten, noch krimpen. 
M e n g v e r h o u d i n g v a n T e r r a z z o . De grondstoffen van Terrazzo bestaan 
uit 1 deel naturelien of gekleurde cement, 2—2y2 deelen marmerkorrels, maar 
ook 14 deel cement en y^ deel marmermeel tot 2—2V2 terrazzokorrels, geeft een 
mooi, politoer aannemend materiaal, hetwelk slechts iets langzamer verhardt. 
Door bijvoegen van aardverven kan men verschillende kleurschakeeringen inmen
gen. Tot het kleuren van cement gebruikt men marmermeel waarvan men tot 50 % 
neemt; van de verven neemt men tot 10 %. De meest gewenschte kleuren zijn 
aard- of oxydverven. Goedkoope kleuren bestaan uit anneline, gekleurd gips of 
kiezelguhr, etc, verbleeken gauw en werken schadelijk op het cement. Men volge 
maar eens de artikelen van scheikunde der bouwmaterialen in dit blad! 
Om zeker te zijn, de juiste kleuren te verkrijgen, mengt men een kleine hoeveel
heid aan, laat deze snel drogen en kan pas dan beoordeelen of er meer of minder, 
donkerder of lichter kleuren ingemengd moeten worden. 

Opgemerkt zij hier, dat fijne terrazzokorrels lichter opdrogen en sneller schuren 
dan grove korrels. Voor de band neme men slechts fijne korrels (no. 1), voor den 
middenvloer 1 deel fijn (no. 1) en 2 deelen (no. 2) korrels. 
B e h a n d e l i n g v a n h e t m e n g e n . De korrels worden eerst zonder cement 
gemengd door veelvuldig doorscheppen in een groote, met zink beslagen kist, 
of op een goed schoongemaakte vloer, nooit op spitse, maar op vlakke hoopen, 
vermengd. Bij spitse hoopen rollen de grove korrels naar beneden en wordt de 
vermenging dus minder juist. Indien het cement gekleurd moet worden, schept 
men deze met de verf of marmermeel goed door elkaar, en laat het mengsel door 
een fijne zeef gaan, waardoor eventueele klonten verwijderd worden. 
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Voor het g-ebruik mengt men slechts 2—21/2 marmerkorrels met 1 emmer cement 
droog door elkaar en voegt daar zooveel water bij, dat zich het mengsel tot ballen 
laat kneden. 
Zeer goed is een met «ink beslagen mengbak te nemen, die vrij gemakkelijk gerei
nigd kan worden. Vooral is het aan te raden, slechts kleine hoeveelheden korrels 
met cement en water aan te mengen, omdat men dan zeker is, van begin tot eind 
gelyke mengverhoudingen te kragen, daar met een ^rooter gedeelte steeds de rest 
meer cement behoudt, zoodat het laatste gedeelte niet gelijk is aan het eerste. 
Er kunnen zich echter gevallen voordoen, dat terrazzomengsels dun breiachtig 
aangemaakt moeten worden, maar onder geen voorwaarde mag het cement afloo-
pen, omdat daardoor strepen, oneffenheden en holle ruimten ontstaan. By het men
gen van cement met verf of marmermeel, lette men er op, dat men later hetzelfde 
materiaal voorhanden heeft, door by het aanmengen te zorgen iets apart te leg
gen. Van groot voordeel is het, slechts weinig korrels met cement te mengen, en 
dan nat te maken, maar ook moet men er op letten, dat telkens dezelfde hoeveel
heid gebezigd wordt, daar anders de vlakte ongelykmatig droogt en slecht te rollen 
is. 

B e t o n o n d e r v l o e r e n . Voor terrazzovloeren wordt de in aanmerking komende 
ruimte eerst gebetonneerd en dat wel ter dikte van 5 a 8 cm, al dan niet gewapend. 
Ieder geval dient op zich zelf beschouwd. Als deklaag moet een dunne pel van 
vermenging 1 p. c. -f- 3 zand waterpas afgetrokken worden, ter dikte van p.m. 
IV2 cm. 
B a n d e n v o o r t e r r a z z o v l o e r e n . Deze kunnen uit terrazzokorrels zoowel 
als uit zetsteentjes gemaakt worden. Voor terrazzobanden merkt men de kanten in 
't beton door een Iqnslag en legt men langs den rand yzeren reepen 1 è, 1 ^ m lang, 
13 mm dik en 3 cm breed, goed waterpas en op die hoogte, dat de oppervlakte 
precies op de vloerhoogte is. Men kan hiervoor ook houten latten gebruiken, maar 
deze gaan krimpen of kromtrekken en kunnen dus niet worden aangeraden. 
By groote ruimten markeert men eerst den rand en past met ijzeren reepen of lat
ten deze af, brengt daarachter het terrazzomateriaal, dan kan men na korten tijd 
de voorste latten wegnemen en voor nieuwe opvulling gebruiken. 
Marmeren of ceramique zetsteentjes worden langs de lyn in model in mortel van 
cement en marmerpoeder gezet. De marmeren .zetsteentjes worden gekloofd ver
werkt. Men maakt wyde voegen tusschen de steentjes en zet deze 't eerste in de 
ruimte, waar ze verwerkt moeten worden. Terrazzomengsel wordt dan eerst opge
dragen, als de zetsteentjes aangetrokken zyn. 
Opgemerkt zij hier ook, dat zeer eenvoudige banden uit 1 deel cement, 1—2 deelen 
marmermeel er ook fraai uitzien. Men spaart aan zulke banden veel werkloon, 
daar zich deze goed glad laten opstreken en zeer gemakkelijk te schuren zjjn. 
R o z e t t e n e n h o e k s t u k k e n . Deze worden op verschillende wijze gemaakt. 
Zeer eenvoudige figuren teekent men eerst op 't beton ter plaatse, waar ze moeten 
liggen, hetzij uit zetsteentjes of graniet of uit marmerkorrels, welke tusschen gips-
schablonen (ook kunnen daarvoor buigzame loodstrepen gebruikt worden) gezet 
worden. 
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Voor betere ornamenten is het werk op den vloer niet wenschelijk en dikwyls ook 
niet mogelijk. 
Men vervaardigrt daarvoor een teekening- in natuurlijke grootte, bestrijkt, deze met 
vernis of lak, opdat zij geen water meer aanneemt, spant ze op een volkomen effen' 
vlakte en lijmt van de marmerblokjes de zuivere vlakte op 't papier, totdat de tee
kening in de gewenschte vorm en kleur bedekt is. 
Indien de marmerblokjes niet passend zyn voor hoeken of bochten, moeten deze 
met den hamer passend geslagen worden of nog beter met de machine passend 
gesneden worden. 
Het eenvoudigste is dan, loodstrepen van 2 cm dikte langs de lijnen te buigen en 
de tusschenruimte met de gewenschte kleuren te vullen. Na het hard worden neemt 
men de loodstrepen weer weg en gaat zoo door. Is de geheele teekening ingevuld, 
dan wordt over het geheel nog een cementlaag gelegd en na het verharden, de heele 
plaat op de plaats in de specie gelegd. 
Voor groote ornamenten kan men ook geel koperen reepen op de teekeningen leg
gen en aan elkaar soldeeren. Deze blijven dan in het ornament zitten en worden 
later mede afgeslepen. 
Men krijgt op deze wijze uiterst scherpe lijnen. Het papier wordt na het plakken 
afgeweekt. 

Jm*.t 

(Slot volgt.) 

Vragen en inlichtingen. 
In deze rubriek zullen kort gestelde tecbnische vragen van onze abonné's 
worden beantwoord. Zij moeten van het volledig adies ider inzenders 
worden voorzien en minstens 10 dagen voor bet verschenen vaH het 
nummer aan den Hoofdredacteur worden toegezonden. 

B. K. te Wilp. — Welk honorarium kan ik in rekening brengen voor het ontwer
pen, detaüleeren en doen bouwen onder nujjn leiding als architect, van een woon
huis. Aannemingssom ƒ 4800,—. 
A n t w o o r d . Daarvoor moet U raadplegen de „Algemeene Regelen" betreffende 
de rechtsverhouding tusschen architect en opdrachtgever en de Honoreering van 
van een architect, vastgesteld en uitgegeven door den Bond van Nederl. Architec
ten, Weteringschans 102, Amsterdam en aldaar te koop. Het honorarium zal onge
veer 8 % van de bouwsom zijn. 

P. G. te S. en W. S. te Amsterdam. — De firma Henri Huinck en Alex. Imhofe 
te Rotterdam bericht ons, dat zü sedert jaren met succes in den handel brengt 
„Oeresit" voor het water-dichtmaken van muren, kelders, enz. — Deze firma, die 
sinds jaren in ons blad adverteert, moge voldoende bij onze lezers bekend zijn. 

128 



40ste JAARÖANG. No. 17. 22 AUGUSTUS 1926. 

V A D E M E C U M 
DER BOUWVAKKEN 

HOOFD R E D A C T E D R : 
L. ZWIERS, ARCHITECT B.N.A. 

BUREAU STADHOUDERSKADE 162 

A M S T E R D A M . 

U I T G E V E R S : 
H. P. DE SWART & ZOON 

OUDE MOLSTRAAT 7 (TEL. 12469) 

'S-GRAVENHAGE. 

STUKKEN TER PLAATSING 2ENDE MEN RECHTSTREEKS /CAN DEN H O O F D R E D A C T E U R 

CORRESPONDENTIE OVER ABONNEMENTEN EN OVER ADVERTENTIËN AAN DE U I T G E V E R S 

Ontwerp voor een bergrestaurant, door w. DIJKMAN 

Het hierbjj afgebeelde schetsontwerp beseft den bouw van een klein bergrestau
rant op een der hooge heuveltoppen in Zuid-Limburg, vanwaar men een ongekend 
fraai uitjsjcjit heeft op de prachtige Maasvallei en de stad Maastricht. Vandaar 
dat in het plan de cafézaal en aansluitende terrassen aan deze zyde gehouden zijn, 
terwijl privé- en dien vertrekken, alsmede «kapkamers aan die zyde geprojecteerd 
zyn, waar het terrein aansluit aan den rand van het bosch, hetwelk de Noord
oostzijde van den heuveltop bedekt. Het dichte loof hout beschut de bewoners tegen 
de schrale winden in den voorzomer. Med^ daarom is de bebouwing laag gehouden, 
en zijn de meeste vertrekken, uitgezonderd enkele slaapkamers der verdieping, alle 
op den beganen grond gelegen. Tevens wordt hierdoor een goede aansluiting met 
de omgeving verkregen. Het rieten dak en de zware hoekschoorsteen, alsmede het 
eenvoudige interieur maken het gebouw tot een landelijk geheel en geven er iets 
intiem-huiselijks aan, waardoor de uitrustende, vermoeide bergtoerist zich in dit 
oord als thuis zal gevoelen. 
De gevels worden opgetrokken in Limburgsche baksteen, met zyn wondermooie 
tinten en prachtige nuanceering. Het metselwerk wordt verdiept gevoegd. 
Kozijn en raamhout worden geel, deuren en buitenluiken frisch groen, paneelen 
van luiken licht rood geschilderd. Beplankingen van gevels worden donker gecar-
bolineerd. 
De vorsten op de nokken worden blauw en wit aangestreken. 
De vloeren op terrassen, in cafézaal en gangen worden gemaakt van Limburgsche 
roode plavuizen. De zolderingen worden balkzolderingen, samengesteld uit moer
en kinderbalken, ruw bewerkt. De kleuren hiervan zijn oranje voor de moerbalken, 
ultramarijnblauw voor de kinderbalken, terwijl de vloerdeelen, welke als plafond 
dienst doen, rood gebeitst worden. De kleur voor het overige binnenhoutwerk is 
donker bruinrood, mat afgewerkt. 
De schouwen worden gemetseld van ruw yerglazuurde baksteen in combinatie met 

129 



roode plavuizen. De wanden worden grofgeschuurd en met waterverf gekleurd ia 
harmonie met het overige, Mer en daar eenvoudig geornamenteerd. Het meubilair 
zal nader worden ontworpen in overeenstemming met het geheel. 

De S-K verf en de S-K kleurspecie. 

Door het SK-syndikaat te 's-Gravenhage Dommelstraat 7, wordt een zeer merk
waardige uitvinding in den handel gebracht, n.l. een hydraulische verf- en kleur
specie, welke voor schilder en stucadoor een belangrijk materiaal zullen blijken te 
zijn. 
Onder n o r m a l e omstandigheden zullen verf en specie duurzame resultaten geven; 
om deze duurzaamheid te bereiken is een vereischte, dat verf en specie worden 
aangemaakt en verwerkt precies zooals dit op de gebruiksaanwijzingen is vermeld. 
Zoo verf als specie hebben hydraulische eigenschappen, zij hebben beiden dus 
water en later atmosferisch vocht noodig om te kunnen verharden tot den graad 
van hardheid en weerstand die noodig is. 
Moet een dezer soorten dan wel beiden verwerkt worden op een droge, vocht-
absorbeerende of zuigende ondergrond, dan is het derhalve noodzaak die onder
grond vóór de opbrenging van verf of specie flink te bevochtigen. 
B\j de verwerking van specie moet wel in het oog gehouden worden: 
1. het voorschrift van aanmaking; 
2. dat niet meer zand daaraan wordt toegevoegd dan de maximumhoeveelheid 
aangegeven op de gebruiksaanwijzing; 
3. dat die specie moet opgebracht worden enkel met een stalen plekspaan. 
Naslechten met poeder en water, dan wel opslechten met water middels kwast of 
borstel, iets vrat in de stucadoorspraktijk gebruikelijk is, i s t e n e e n e n m a l e 
v e r b o d e n . 
Met uitzondering van oude kalklagen, (oude verweerde kalklagen moeten worden 
verwijderd), kan elke ondergrond met de S-K producten worden behandeld. 
Het kantoor en de fabriek zijn geheel behandeld met specie tot lambrizeering-
hoogte, de specie is in de was opgewreven, de muren daarboven zijn behandeld met 
S-K verf. 
Op een versch houten vloer is de specie in twee lagen van ieder 1% mm dikte 
opgebracht, die vloer voldoet vrjj goed, waaruit wij nog n i e t de gevolgtrekking 
maken, dat de specie zich eigent voor vloeren — w e l dat, waar de specie gedu
rende nu bijna 1 jaar maandelijks sterker blijkt te worden, diezelfde specielaag als 
lambrizeering op een staande muur aangebracht, een fraaie en z e e r d u u r z a m e 
lambrizeering zal geven. 
Een gevolg van de hydraulische eigenschappen is, dat de verflaag zoo krachtig en 
zooveel mogelijk moet worden uitgestreken, opdat elk verfdeeltje zich zoo goed 
mogelijk kan verbinden met den ondergrond. Een sausen, d.w.z. met een groote 
slappe kwast een dikke laag opbrengen om met één keer verven er af te zijn, is 
dus ten eenenmale te ontraden, men verkrijgt zoodoende slechts een harde schil, 
die, los op den ondergrond aangebracht, voorbestemd is om bij geringe mechani
sche beschadigingen er af te vallen. 
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De producten ẑ jn o.m. toegepast in de Nyverheidsschool te Utrecht, Schoolplein 
28b, op een zoodanig- groot oppervlak, dat zoo over het schuur- als het verfwerk, 
een behoorlijk oordeel kan worden g-evormd door heeren architecten en deskun
digen. 
Belangstellenden kunnen derhalve aan deze Centrale instelling de resultaten be
spreken met den Directeur dier inrichting. 

De heer Ir. Grimberg, kortgeleden naar Indië vertrokken, heeft over bovenge
noemde materialen het volgende geschreven: 
De ve r f s t o f . „Deze wordt op de markt gebracht in poedervorm en moet slechts 
met water worden aangemaakt om voor het gebruik gereed te zjjn. 
Een uur na het aanbrengen is zy droog, terwijl zij na eenige weken, een zoo groot 
weerstandsvermogen heeft verkregen, dat men er de hieronder te beschrijven 
krachtproeven op kan doen. — Overigens is zjj reukloos en geeft niet af. — Op 
nagenoeg eiken ondergrond, zonder deze te onderwerpen aan eenige voorbehande
ling, is zij met succes aan te brengen. — Zij verzeept noch verbladdert, zooals dit 
bij olie- en lakverven wel het geval is en vergaat slechts op den langen duur, na 
een uiterst traag proces van verweering. — In nagenoeg eiken kleur kan zij wor
den geleverd. 
Ik bezichtigde een met verf behandeld proefvlak aan een der buitenmuren van 
een gebouw te Scheveningen, dat zeer aan wind en weer was blootgesteld. — Niet
tegenstaande het feit, dat hier een der mindere kwaliteiten was gebruikt, de verf 
niet machintal was gemalen, de verflaag ongelijk opgebracht en de ondergrond, 
- een oud vergaan verfoppervlak —, onvoordeelig was, was het beschouwde proef

vlak na anderhalf jaar nog in vrij goede conditie. 
Verder zag ik proefvlakken aan binnenmuren, waar de verf in een en in meerdere 
lagen was opgebracht, in verschillende kleuren, gevernist en ongevemist, op ver
schillende ondergronden en geconstateerd moest worden, dat alles zich na 2 a 3 
jaar uitmuntend had gehouden en dat uit een oogpunt van versiering zeer goede 
resultaten waren bereikt. 
Een plankje met de verf behandeld heb ik zien uitkoken, zien wasschen met sterke 
oplossingen van kopervitriool, zoutzuur en loog, waarin ik andere bestaande, zeer 
goede verven w.o. lakverven zag wegsmelten als het ware als sneeuw voor de zon, 
zonder dat aan de „S-K" verflaag de minste schade was waar te nemen. 
Ook tegen wasschingen met desinfectie-middelen als sublimaat en lysol in zeer 
sterke oplossingen, was de verflaag bestand. 
Een stuk zink met de verfstof behandeld, werd in heen en teruggaande richting 
omgebogen, zonder eenig nadeel aan de verflaag. — In een gasvlam gehouden, bleef 
het roodgloeiende zink op de verflaag en koelde later daarop af. 
Een yzeren pijp, behandeld met de verfstof, werd gedompeld in de sterke koper
vitriool-oplossing. — Het gedeelte, dat ongeverfd was gelaten, werd spoedig met 
een koperlaagje bedekt. - - Het geverfde gedeelte werd, nadat het was opgedroogd 
van het kopervitriool-bad, met een mesje afgekrabd en het blanke ijzer kwam in 
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een scherpe scheiding'siyn met het ongeverfde wel verkoperde gedeelte voor den 
dag. — De verfstof op roestig" ijzer aangebracht, neemt de roest geheel op. 
Al deze eigenschappen openen m.i., ook gezien de prijs, die laag is ten opzichte van 
de kwaliteit, een ruim arbeidsveld voor deze nieuwe verfstof. 
Verfstoffen in het algemeen zijn in hun functie als beschermsters van constructie-
deelen, van groot belang. Hoe belangrijker het constructiedeel ten opzichte van de 
geheele constructie en hoe gevoeliger dit constructiedeel voor factoren, die bederf 
en destructie veroorzaken, des te voornamer is de rol van het beschermende 
middel. 
Gezien de eigenschappen der nieuwe verfstof, is zjj m.i. voorbeschikt om als be
schermster een zeer voorname plaats in te nemen in de techniek. 
In verschillende kwaliteiten zal zjj in den handel worden gebracht, die slechts 
weinig in prijs verschillen en waaruit men een keuze zal hebben te doen in verband 
met het belang der functie, waarvoor men het beschermende middel noodig heeft. 
De zooeven beschreven proeven met het stuk zink en de ijzeren p ĵp waren voor
beelden van de beste kwaliteit der verfstof. 
H e t b i n d m i d d e l . Kan men van de verfstoffen met vry groote zekerheid zeg
gen, dat zij zich een belangrijke plaats zal verzekeren in de techniek en wel op 
grond van proeven en toepassingen van langen duur in vergelijking met bestaande 
verfstoffen, — van het bindmiddel is dit nog niet geheel zeker. 
Wil een bindmiddel immers de vergelijking met andere doorstaan, dan moet het 
weerstand kunnen bieden aan den tand des tij ds en om dit aan te toonen zijn proe
ven noodig, die vele jaren duren en die in verband met den betrekkelijk reoenten 
datum der vinding uiteraard nog niet hebben kunnen plaats vinden. - - Men kan 
dus hoogstens spreken van een indruk en vermoeden over de duurzaamheid van 
het bindmiddel als zoodanig. 
Maakt men het speciepoeder, zooals het op de markt wordt gebracht, aan met zand 
en water in de opgegeven hoeveelheden, dan krijgt men na verharding hiervan 
een gesteente, dat den indruk maakt buitengewone eigenschappen van sterkte te 
bezitten. 
Deze specie is zonder zand reeds eenige jaren in beproeving als plamuur en wel in 
lagen van meerdere en mindere dikte, — de dunste laag ongeveer 14 mm dik —, 
en het wil voorkomen, dat men hier waarlijk te doen heeft met een duurzaam kleur-
bindmiddel van grootere toe te laten spanningen dan de bestaande courante bind
middelen. Meerdere proefvlakken heb ik hiervan gezien, waarbij de specie bestond 
uit enkel poeder en water en uit een samenvoeging van poeder en zand aangemaakt 
met water. 
Het is den vinder gelukt een bindmiddel te fabrioeeren, dat in prijs hooger dan 
Portland-cement, van zoodanige eigenschappen van sterkte blijk geeft, dat het in 
vele gevallen economischer zal kunnen worden toegepast, vooropgesteld natuurlijk, 
dat proeven van langen duur den indruk van de enkele reeds genomen kortdurende 
proeven zullen bevestigen, waarbij dan nog komt, dat deze speciepoeder in verschil
lende kleuren is te verkrijgen. 
Dezelfde proeven als op de verfstof toegepast en hiervoor beschreven, kan het 
bindmiddel goed weerstaan. 
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Enkele leekenproeven op trek, druk en weerstand tegen afslijtinp;, heb ik zien doen 
en deze wettigen m.i. het bestaande plan om in een van de bekende laboratoria 
voor de beproeving van bouwmaterialen het bindmiddel te doen onderwerpen aan 
uitgebreide officieele proeven. 
Ook uit een oogpunt van fraaiheid kan van het bindmiddel veel worden verwacht; 
het eigent zich zeer goed tot het immiteeren van marmersoorten. 
Wat betreft de toepassing der kleurspecie als bouwmateriaal, mag men natuurlijk 
op de zaak niet te ver vooruit loopen. — Laboratoriumproeven en resultaten van 
praktijksvoorbeelden, zullen het laatste woord moeten spreken. — Doch alles bij 
elkaar genomen, heb ik den indruk, dat met deze vinding een belangrijke schrede 
voorwaarts is gemaakt in de techniek". 

Naar wij vernemen is dit Materiaal thans bij verschillende Architecten en Inge
nieurs in onderzoek en reeds eenige malen in bestekken voorgeschreven. Het lijkt 
ons bijzonder geschikt voor het behandelen van muren, daar het behalve de duur
zaamheid ook uitmunt door fraaie frissche en felle kleuren. 

L. ZWIERS. 

Nieuwe methode voor het vastzetten van ruiten. 
Door de Dordtsche Qlashandel, Lijnbaan 47, te Dordrecht, wordt in den handel 
gebracht een practisch hulpmiddel om ruiten vast te pennen. Zoo men weet ge
bruikt men daarvoor totnogtoe houten pennetjes, spijkertjes, driehoekjes van 
lood e. d. Al deze middelen doen licht het glas breken. 
Het nieuwe middel is een Fransche vinding, genaamd „Taquet a Vitrer". Het is 
een metalen hoekijzertje met dito pennetje, uit een stuk geslagen. Het aanbrengen 
vereischt geen vakkennis en geschiedt snel en gemakkelijk. 
Bovengenoemde firma staat gaarne met inlichtingen en monsters ten dienste. 
Wij kunnen het zeer practische apparaatje ten zeerste aanbevelen. 

Terrazzo. 
O p b r e n g e n v a n h e t m i d d e n f o n d v a n t e r r a z z o v l o e r e n . Kleine 
vlakken zijn minder moeilijk te vervaardigen, maar voor den leek heeft het toch 
zijn bezwaren. Wij merken op, dat het leggen van het fond groote opmerkzaam
heid vereischt, indien men zich later werk, n.l. slijpen, etc. wil besparen. Men 
zorge dus de hoogte zeer zuiver aan te houden. 
Men drage vooral niet te hoog op, zelfs liever iets lager, neme steeds weinig 
materiaal en verdeele dit eerst goed, voor men weer nieuw néémt. Het beste trekt 
men de specie effen met een kleine hark en strekt met stevige en breede troffels 
na, waarna het met een slagijzer flink ingeslagen wordt. 
Is de opgedragen massa iets aangetrokken, dan bestrooit men ze met droog meng
sel waarbij men eventueel duurdere korrels (paarlmoer, metalen stukjes, etc.) 
bijvoegen kan. 
Nu kan men beginnen te rollen (walsen). Wel is het goed bij dit werk, dat de 
werkman kleine plankjes onder de schoenen of klompen bevestigd om het indruk
ken van hakken en zolen tegen te gaan. 
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Om te voorkomen, dat materiaal aan de rol kleven big ft, maakt men deze dik
wijls nat. Vindt men by het rollen nog: te lage plaatsen, dan strooit men er een 
droog mengsel op. Door eenigen t p te rollen, gaan de steentjes meer naar het 
oppervlak. 

Met het leggen van het fond begint men zoo laat, dat voor den avond de betref
fende vlakte gereed is. Bij het rollen dient men er op te letten, dat de rol 
steeds recht wordt voortgeduwd en dus nief wringt of schuift, daar anders de ter-
razzokorrels verschuiven en openingen in den vloer ontstaan. 
H e t v o o r s l y p e n en s c h u r e n . Met het schuren van terrazzo begint men 
zoodra het mogelyk is en geen korrels loslaten hij het slypen. Een bepaalde tijd 
is moeilgk op te geven en moet naar tijd en plaats telkens worden beproefd. 
Het slypen gaat zeer goed met zandsteen, hoewel dit sterk afslijt, waardoor het 
nadeel ontstaat, dat door het heen en weer bewegen, de zandsteen en het afgeven 
van slik, de weekere cementdeelen uitslypen en zoo de vloeren mottig worden. 
Beter bevalt ons het slijpen met een kunststeen „La Frinlana". Ook al zijn de 
vloeren later in olie gezet, hebben ze steeds een goor aanzien en niet de heldere 
diepe kleur, welke de vloeren vertoonen geslepen met Frinlana. 
Het slypen moet dadelijk goed uitgevoerd worden, aangezien de cement steeds 
harder wordt, waardoor de plaatsen, die niet goed doorgeschuurd zyn, later niet 
gemakkelijk zyn by te schuren. 

Er mogen vooral geen cementplekken blyven bestaan; alle korrels moeten goed 
doorgeschuurd worden en de vlakte zuiver glad zyn. By vloeren spant men de 
slypsteen in den schuurklauw met steel, De banden en hoeken moeten met de 
hand geslepen worden. In verband met de doorgaande verharding moet men in 
groote ruimten met zooveel man slypen, dat dit voorslypen in maximum 2 dagen 
afgeloopen is. 

Bij goedgelegde vloeren slypt 1 man per dag met frinlanasteen p.m. 8 M2 en met 
zandsteen 5 M2. Ook kan men in plaats van slypsteenen met schuurklauw, een 
slypmachine gebruiken. 

R e p a r e e r e n , in de c e m e n t z e t t e n en o v e r s l y p e n . De grofgeslepen 
vloeren hebben dikwyls nog verschillende gebreken, welke gerepareerd en byge-
werkt moeten worden, direct na het voorschuren. Poreuze plaatsen zyn dikwyls 
aanwezig, alsook cementvlekken, wellicht ontstaan door het trappen in de vloer, 
of indien tydens het verwerken tusschen de korrels vuile stukjes zyn gekomen! 
Deze plaatsen moeten tandachtig uitgehakt en met hetzelfde mengsel van den 
vloer volgestampt, gedroogd en by geschuurd. 
Ook moeten hoeken etc. nauwkeurig nagezien worden. Verkeerd geplaatste mar
merblokjes moeten uitgehakt worden en door goede vervangen. Hierna wordt de 
geheele vloer in de cement gezet. Men neemt daarvoor de cement die men by het 
mengen op zy gelegd heeft, maakt deze breiachtig aan en strykt daarmede alle 
poriën dicht. Men kan dit met een houten of stalen plamuurspaan doen. Alle 
overtollige cement wordt met een houten plankje afgestreken, daar anders by het 
hard worden het overslypen te lang duurt. 
Indien de te repareeren plaatsen hard genoeg zyn, worden deze voorzichtig 
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afgeschuurd, totdat ze met den vloer gelijk zijn. Alsdan wordt de geheele vloer 
overgeslepen. 
Zouden zich na het schoonmaken nog poriën voordoen, dan moet de vloer als 
voorheen nogmaals in de cement gezet en geslepen worden zooals eerst, totdat 
alle gebreken zijn hersteld. Bij het fijn slypen is vooral daarop te letten, dat 
geen zandkorrels onder den steen komen, daar deze krassen veroorzaken. 
Men moet vooral er op letten, dat de slijpers altijd pantoffels mede naar het 
werk nemen, welke ze bij het werk aantrekken, opdat geen vuile vlekken in den 
vloer trekken. 
Korrels, die bekrast zyn, hebben een dof aanzien. Daarom lette men er op, dat 
nooit met zand geschuurd wordt. Bij gebruik van frinlanasteen moet zeer veel 
water gebruikt, daar deze anders niet voldoende afneemt. 
P o 1 ij s t e n. Veel begane terrazzovloeren worden slechts fijn geslepen. Daaren
tegen worden enkele vloeren en vervolgens trappen, vensterbanken, pilaren, graf
monumenten etc. gepolijst, gedeeltelijk dof of glanzend. 
Om een doffe tint te verkrijgen, schuurt men eerst met kunstmatige puimsteen 
of Schotlandsche steen, totdat geen krassen meer zichtbaar zijn. Er moet goed op 
gelet worden, dat er geen zand bij komt, anders is alle moeite tevergeefs. 
Als alle krassen af geslepen zijn, maakt men de vlakte schoon, wrijft dan nog
maals met slangensteen over en kan na afdrogen met petroleum en lijnolie 1—1 
geolied, en na eenige uren de nog niet ingetrokken olie afgewreven. 
Voor hoogglanspolitoer moet de vlakte minstens veertien dagen oud zyn. Na het 
fynslijpen wordt ze eerst met politoerfluaat gehard, indien men haar met ver
dunde en daags daarop met onverdunde fluant overstnjkt. Ook latere uitslag 
wordt er door verhinderd. Op de gefluateerde vlakte zet zich een wit laagje af, 
wat met slangensteen af te slijpen is. Gepolijst wordt dan met een linnen bal of 
wollen lap met verschillende polijstmiddelen. 
Over het polijsten met fluant zullen we aanstonds iets mededeelen. Verder kan 
men polijsten met marmoritpolijstcream. Men smeert het zeer dun op en wrijft 
het na het intrekken goed uit. Alsdan wrijft men met een wollen lap na en de 
glans is verzekerd. 
Verder kan men nog polijsten met: 
a. tinanh, aluin, geraspt lood. 
b. tinanh, kleezont in gelijke deelen. 
c. allerfijnst polijstamaril. 
d. 1 deel tinanh, 2 deelen aluin. 
Voor helkleurige terrazzo gebruikt men „trippel" en waar dit niet voldoende is, 
1 deel kalium oxolat en 2 deelen tinanh. Voor donkerkleurige terrazzo neemt 
met fqne amaril, polijst rood en zwavelbloem. 
Men slijpt met een slangensteen tot een doffe glans ontstaat, maar de zich vor
mende slik mag niet verwijderd worden, voordat de vlakte dofglanzend is. 
Daarna bevochtigt men het polijstvilt met een massa bestaande uit fijne amaril-
poeder en polijstrood en polijst tot de vlakte glanzend is. 

(Wordt vervolgd). 
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CORRESPONDENTIE OVER ABONNEMENTEN EN OVER ADVERTENTIÊN AAN DE U I T G E V E R S 

Ontwerp voor Clubgebouwtje door D. Visser te Schoonhoven. 
Dit gebowtje is ontworpen voor een voetbalvereeniging, tevens ten dienste van 
een roeivereeniging ten plattelande. Het' is geheel van hout opgetrokken, staande 
op een roosterwerk, ten einde gemakkelijk het gebouwtje te kunnen verplaatsen 
bg verandering van terrein. De inrichting is zeer eenvoudig, twee kleedkamers 
grenzende aan een terras. Aan elke kleedkamer is een waschlokaal verbonden en 
een privaat naast elk waschlokaal. De Wftnden zijn samengesteld van ongeschaafde 
planken en groen bestreken met Cabotine, het plint zwart. De dakvlakken zijn gedekt 
met Ru-ber-oid met roode panslag. De ramen en goten geel en de zware hoekstijlen 
van de kozijnen en van het terras zwart geverfd. De wanden zijn geisoleerd, dub
bele beschieting, waartusschen slakkenwol, de binnenbeschieting staand met een
voudig rondloopende banden. Het interieur is geschilderd in sterk sprekende 
kleuren. De bouwkosten bedragen ƒ 2000.—. 

Terrazzo. (Slot.) 
Drie soorten steen worden voor polijsten gebruikt. Het gebruik is als volgt. Eerst 
wordt met steen no. 1 onder toevoeging van water geslepen; hierna met steen 
no. 2 zoolang tot de vlakte glad is en daarna slijpt men met steen no. 3 tot de 
vlakte dofglanzend is. Daarna wordt ze zuiver schoongemaakt en strooit men er 
wat tinanh op, voegt een druppel wate? er bij en wrijft tot het droog is. Na nog
maals deze behandeling te hebben toegepast, wordt zij met politoer overgoten en 
deze snel met een lap ingewreven, eer zij verdampt is. Deze politoer wordt ver
kregen door een oplossing' van 3 deelen colophonium en 20 ieelen alcohol. 
F l u a a t o p l o s s i n g e n . Men verkrijgt de voor het gebruik gereed zijnde nor
maal oplossing uit kristal, indien men dit in kleine hoeveelheden in kokend water 
giet en met een houtje omroert tot alles opgelost is. 
Voor het gebruik moet deze oplossing tot op 15° C. afgekoeld zijn. De fluant-
oplossing moet voor het gebruik volkomen helder zijn, mocht dit niet het geval 
zijn, zoo laat men ze 24 uur staan. Men verkrijgt een oplossing van verschillende 
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gehalten, indien men aan 
oplossing 40° sterk 

25° 
20° 
12° 
10° 

8° 
5° 

kg kristal de volgende hoeveelheden water toevoegt: 
1 L. water 
2y2L. 
3 
5 
7 

10 
14 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

Ook laten zich de verschillende sterkten meten door een Areometer. 
A l g e m e e n e b e p a l i n g e n . De fluaatoplossing en ook het fluaat kan slechts 
bewaard worden in bakken van hout, klei of glas, ook goed geëmailleerd blik 
kan gebruikt worden. 
Het mag niet met ijzer in aanraking ko^en, weshalve ook de strykkwasten niet 
met ijzerdraad gebonden mogen zijn. De te polijsten vlakte moet droog zijn, zoo
dat het opgestreken fluaat binnen een minuut opgezogen is. Het fluateeren bui
ten mag dus slechts bij droog weer geschieden. 
Om geen kwaststreken te voorschijn te roepen, mag slechts heldere fluaatoplos
sing opgestreken worden. Gekleurde vlakten moeten na iedere fluateering met 
schoon water, goed nagespeeld worden. 
Nog vóór het drogen moet men de overtollige vloeistof met een lap of spons 
opnemen. Het fluaat is geen vergif, .jyerkt echter op open wonden en oogen 
bijtend, om welke reden voorzichtigheid, is aan te raden. Na elk gebruik moeten 
de kwasten en potten goed sohoongenjiaakt worden. Resten van oplossingen 
mogen niet met versche vermengd worden. 
W e e r v a s t e p o l i t o e r . Men neemt een kunstmatige puimsteen en slijpt zon
der water de vooraf geslepen vlakte geheel effen vlak. 
Alsdan maakt men een deeg, bestaande uit 2 deelen cementpoeder en 1 deel 
stofkalk, onder toevoeging van water. 
Strijkt dat deeg op de volkomen droge vlakte, met een handgroote geribde plaat 
van glas of marmer, anders kleeft de plaat vast en wrijft zoolang daarmee, dat 
de vlakte dofglad is. 
Na voldoende droging neemt men een zwakke oplossing van 2—r30 magnesium-
fluaat en bestrijkt zacht met een fijne kwast de vlakte tot de vloeistof intrekt. 
Daarna laat men de vlakte drogen, herhaalt het fluateeren en neemt het fluaat 
steeds iets sterker, zoolang tot de grootst mogelijke hardheid verkregen wordt. 
Nu is de vlakte tot het polijsten gereed. Voorkomende gebreken kunnen altijd 
gerepareerd worden. De gedroogde en geharde vlakte wordt nu met een 8° alu-
minimum fluaat-oplossing bestreken. 
Nu neemt men direct daarna uit een teeds luchtdicht gekurkte flesch een 
druppel der colloidvloeistof en strijkt dit met een lapje over de nog natte fluaat-
vlakte, zoo, dat zich bij het vereenigen der vloeistof, geen strepen vertoonen. 
Nu let men op het oogenblik, dat de natte glanzende vlakte begint te drogen, de 
glans der vloeistof even verdwijnt en wrijft dan met een bal linnen of pluche, tot 
de glans opkomt, wat in den regel al zeer spoedig het geval is. Dit polijsten kan 
men herhalen. Op deze wijze wordt een zeer hooge glans verkregen. 
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T e r r a a z o v o r m s t u k k e n . Van traptreden, vensterbanken, dorpels, etc. wor
den alle in het oog komende deelen met een laag- van circa 1 è, 2 cm terrazzo-
mengsel bedekt. De andere ruimten worden met beton volgestampt, by zwakke 
stukken is een wapening- zeer wenschelijk. De vormen van hout, jjzer of glas moe
ten telkens zuiver schoon gemaakt worden. De vormen moeten geolied zjjn. 
Mochten, by het uit de vorm nemen, de vormstukken beschadigd worden of zich 
poreuse plaatsen voordoen, dan moeten deze gerepareerd of dichtgesausd worden. 
Ook is het noodzakelijk er op te letten, dat de versche stukken eenige dagen 
door natte doeken, welke dikwijls moeten' besproeid worden, bedekt worden. 

X. 

Cementen . (Vervolg en slot). 

By de behandeling van Hoogovencement heb ik beloofd ook eenige andere cemen
ten, thans meer naar voren dringend, te behandelen. Ik had hier het oog op Alu
miniumcement en Edelportlandcement. BoVendien zal ik tevens iets mededeelen 
over titaancement. 
A l u m i n i u m c e m e n t . Door een zeer hoog gehalte aan aluminium is de, hydrau-
liciteitsfactor zeer hoog. Het aluminium-gehalte is zoo ongeveer zesmaal zoo hoog 
als dat van Portland-cement. 
Gemiddeld is de samenstelling- 40—45 % SMuminiumoxyd, 10—15 % ĵzeroxyd, 
35—40 % calciumoxyd en 10—12 %. kiezfelzuur. 
Het soortelijk gewicht is 3.13; dichtheid ft.©3. Pynheid van maling? meer dan 3 % 
blyft niet liggen op een zeef van 4900 mafcen per cm2. 
Met 25 % water aangemaakt, ontstaat naJ ongeveer 2 uren een zeer langzame bin
ding, eindigend na drie uren. 
By portland-cement verkrijgt men na 2$ dagen een weerstand, die by aluminium 
bereikt wordt reeds in 24 uren. Wel een zeer snelle verharding dus. 
De toe te laten drukspanning is ongeveer tweemaal zoo groot dan by portland-
cement. De drukvastheid is na 24 uren 4 %naal zoo groot, dan van portland-cement. 
Door de snelle verharding is het zeer wéhschelyk de werkstukken in éénmaal af 
te storten, aangezien de aansluitnaden gevaar kunnen opleveren. 
Aluminiumcement is zeer duur, hoewel eeö groot voordeel is, dat het bestand is 
tegen zuren en zeewater. In bepaalde gevallen voorziet deze cement dus in een 
groote behoefte. De verharding begint irf het inwendige, zoodat men zuinig dient 
te zyn met watergebruik. 
E d e 1-P o r 11 a n d-c e m. In de betonkalénder 1925 lezen we hierover het volgende: 
Dezelfde gunstige eigenschappen als het Aluminiumcement heeft, worden in Edel-
Portland-cement verkregen door een meer zorgvuldige en wetenschappelijke ver
vaardiging van gewoon portland-cement en wel in hoofdzaak door een zeer inten
sieve branding en eene uiterst fijne maltóg. De chemische samenstelling van goed 
normaal Portland-cement is in Edel-PorWand-cement behouden. Volgens onderzoe
kingen, verricht door het Proefstation voor Bouwmaterialen, Koning en Bienfait 
te Amsterdam, is de fijnheid van maling zóó groot, dat niets bleef liggen op een 
900-mazen zeef en slechts 4 % op een 4900-mazen zeef. 
Door de fyne maling zijn geen vette mortels noodig, om een groote vastheid te ver-

189 



SCHETSONTWERP CLUBGEBOUWTJE VOOR 
EEN VOETBAL- EN ROEIVEREENIGING, 

door D. VISSER, Architect B. N, A te Schoonhoven. 

Schaal 1 & 100 

BHBBBB 
£ 

ïï 

aBBfflH 

MMMIIIMIMMWTO^^ 
VOOHAANZICHT. 

PLATTEHSROND. 

140 PLAAT 18. 



BBBB 

iuiiiiiiÉiiiiiiiiuiiiiiuiiiiuiiyiiiiuiiiiiimiuiiiniiiiiii mm mmÉm 
Zijaanzicht, behoorend* bil Plaat 18 

krijgen. Bovendien geschiedt daardoor de verharding' zeer snel en wordt reeds na 
2 ii 3 dagen de vastheid verkregen, welke i)y mortels van normaal-Portland-cement 
eerst na een verharding van 28 dagen wordt bereikt. Voor de grootte van de druk-
vastheid kan worden aangenomen na een verharding van 1 dag in vochtige lucht 
en 1 dag onder water, 250—300 kg per om2, en na een verharding van 1 dag in 
vochtige lucht en 27 dagen onder water, 500—600 kg per cm2. 
Gevolg hiervan is, dat spoedige ontlasting van edel-betouwerken mogelijk is, m.a.w. 
een snelle uitvoering en beperkte bouwkosten. Dit vooral, aangezien Edel-Port
land-cement slechts weinig duurder is dan normaal Portland-cement. In dit opzicht 
heeft Edel-Portland-cement een groot voofdeel boven aluminiumcement, waarvan 
de kosten ruim 27 maal die van Edel-Portland-cement bedragen. 
T i t a a n c e m e n t . Hiervan laten we volgen wat „Bouwstoffen" ons mededeelt: 
Nog ligt over het aluminium-cement en het veredelde Portland-cement de gloed 
der nieuwheid, maar reeds komen van de overzijde van den Atlantischen Oceaan 
berichten van alweer een nieuwe cementsoort, die bij de verharding snel een groote 
sterkte verkrijgt. Het titaan-ijzererts is er de grondstof voor. 
Ijzererts met titaan-oxyde is voor de bereiding van ijzer niet economisch te ge
bruiken, omdat het uitsmelten te veel brandstof kost. Dit erts heeft echter weinig 
zwavel en phosphorus, hetgeen een prikkel is om te trachten, die grondstof voor 
de ijzerbereiding' te bezigen. 

Door dat erts te gebruiken voor de bereiding van cement, gelukt dit, omdat een 
cement wordt verkregen, dat geen buitensporige hoeveelheid silicium bevat, het
welk voor aluminiumcement slecht is.'Het samenbrengen van kalksteen met titaan-
ijzererts by 1400—1500° P. geeft een zeer zuiver ijzer en een nieuw 'soort slak voor 
de cementfabricage. Deze slak bevat al de kalk van het mengsel, alsmede bet 
aluminium, dat aanwezig mocht zijn, en verder 2—10 % ijzeroxyde. Door fijnmaling 
van de slak wordt het nieuwe titaan-cement verkregen. Volgens den vinder Echel, 
die er octrooi op heeft verkregen, heeft het cement uitnemende eigenschappen. 
Wanneer de kalk minder dan 50 % bedraagt, en meestal blijft dat percentage 
beneden 30—40, dan verhardt het cement na een normale bereiding zeer vlug en 

bereikt na 24—28 uur een groote sterkte. 
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De verdere toenemmg* der sterkte-oiyfers is veel gering-èr, doch de sterkte bljjft in 
elk geval ver boven die van Portland-cement. Invloed op de binding schijnt te 
hebben de wjjze van afkoeling en het percentage titaan-yzeroxyde, dat in het 
cement achterblijft. Het soortelijk gewiöht is grooter dan dat van aluminium-cement 
en ligt tusschen 3.35 en 3.55, zoodat het een beton van grootere dichtheid geeft. 
Het moet ook meer weerstand tegen chemische aantasting hebben, dan gewoon 
Portland-cement of aluminium-cement. O. 

Differdinger Greybalken, 
Voor overspanningen, ondersteuningen f. d. is gewapend beton een zeer geschikt 
materiaal, doordat naast geringe afmetingen een zeer groote zekerheid valt te 
bereiken. Een bezwaar is evenwel, dat eenigen tyd moet beschikbaar zjjn ter ver
harding, vooraleer men de balken zal kunnen belasten. Waar de tyd hiervoor niet 
beschikbaar is, vervalt men aan ijzeren balken. De N.P. (normaal-profielbalken) 
hebben echter smalle flensen, zoodat naast een geringer draagvermogen, een gerin
ger draagvlak staat, wat voorkomen kan worden door de balken te koppelen, dus 
een dubbel N.P. profiel te nemen. 
Beter is in dergelijke gevallen Greybalken te gebruiken. In onderstaande willen 
we hieromtrent eens iets mededeelen. 
Voor het walsen van balken, die door hun vorm, traagheids- en weerstands
moment grootere voordeelen bieden boven de gewone (N.P.) balken, bezit het 
walswerk in Differdingen een speciaal örey-walswerk. 
Dit walswerk bestaande uit een blokwalswerk en een voor- en nawalswerk, onder
scheidt zich van de gewone walswerken daardoor, dat het profiel niet door kaliber
walzen gevormd wordt, doch door drie paar onafhankelijk van elkander werkende 
walzen, die de afmetingen der balkijzers bepalen. 
Om deze drie paar walzen doelmatig te kunnen aanbrengen, staan twee paar 
walsstandaards achter elkander, waarvan in de eene twee horizontale en twee ver
ticale walzen, in de andere zich alleen twee horizontale walzen bevinden. In den 
eersten standaard wordt door de horizontale walzen de binnenste profielhoogte en 
de dikte van het lijf, door de verticale walzen de flens dikte verkregen; in den 
tweeden standaard wordt de flensbreedte gemaakt. Het walswerk is een z.g. „keer-
walswerk" én is in zekere mate geiyk aan een üniverseelwalswerk. 
Door het speciale blokwalswerk worden de ingots eerst tot een ruw balkijzer-
profiel verwerkt, alvorens zij in het eigenlijke üniverseelwalswerk komen. Door 
het gelijktijdig walsen van lijf en flenzen, verkrijgt men een homogeen materiaal 
over het geheele profiel. De groote walssnelheid verhindert een onregelmatige 
afkoeling, zelfs hij de kleinste profielen, terwijl de constructie van de walsstraat 
elke vormverandering buitensluit. Dit is ook de oorzaak, waarom de balken, 
gewalst volgens het systeem Grey, in verhouding zoo recht uit de walzen komen 
en daardoor het richten tot een minimum beperkt kan blijven. 

(Wordt vervolgd). 
Boekbespreking. 

CONSTRUCTIE VAN GffiBOTJWEN, door Prof. J. Q. Waittjes b.l. Vflfde 
stuk van het deel: Baaien, Deuren en betlnuuerlngeu. tlltgave van de Uit
geversmaatschappij „Kosmos" te Amsterdam, ƒ 5.—, geh. ƒ 6.80. 

Met dit vijfde stuk is het deel II: „Ramen, deuren en betimmeringen" van het 
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groote handboek van Prof. Wattjes gereed. Thans ontbreekt nog Deel III, getiteld: 
„Vloeren, Plafonds, Gewelven en Trappen", welk deel in 4 stukken (k f 5.— of 
öeb. ƒ 22.50) zal verschenen. 
Wjj repeteeren hier even dat gereed wareB: 
D e e l I. M u r e n , S c h o o r s t e e n e n , K e l d e r s , P u n d e e r i n g e n en 
B i o l e e r i n g e n . 
Met 1230 afbeeldingen naar foto's en teekeningen en 3 uitslaande, gebonden ƒ 35.-. 
D e e l IV. K a p p e n . ( D a k c o n s t r u c t i e s en D a k b e d e k k i n g e n ) . 
Met 1036 foto's, teekeningen en 4 uitvouwbare platen. Gebonden ƒ 32.50 
en vestigen er de aandacht op, dat elk deel een afgerond geheel vormt en afzon-
derlijk verkrijgbaar is. 
Deel II, dat thans gereed is gekomen, bevat de volgende hoofdstukken: Houtver
bindingen; Deur- en raamkozijnen; Binlfendeurkozynen en deuren; Eenvoudige 
buitenkoz^jn-construoties van een woonhuis; Normale buitenkozijnen; Byzondere 
kozynconstruoties; Luiken, stores, en afslièthekken; Hang- en sluitwerken; Binnen-
betimmeringen; Buitenbetimmeringen en (lvinkelbetimmeringen. 
Het laatste stuk is voor een deel gewijd aan winkelbetimmeringen. Dit uitteraard 
zeer belangrijk en interessant onderwerp is vry uitvoerig behandeld en bevat 
enkele zeer goede voorbeelden van bekende architecten. Jammer, dat de prachtige 
puien in groeten stijl van den architect Piet Kramer (Plan West), benevens die 
van De Klerk en Bietveld niet zijn opgekomen. 
Ten aanzien van de liohteischen van wmRelpuièn zegt Prof. Wattjep het volgende: 
„Voor een goede verlichting van de etalage is het gewenscht het glas zoo hoog 
„mogelijk op te voeren en vooral ook het bovengedeelte van de pui niet met 
„minder licht doorlatend glas te bezetten. Deze laatste eisch, klemt des te meer, 
„des te dieper de etalage is. Kan wegens den aard der te etaleeren artikelen de 
„etalage ondiep worden, dan geeft het geen bezwaar om de pui boven deurhoogte 
„met glas in lood, kathedraal glas, muffted glas of gekleurd glas te bezetten of 
„het glas van de winkelpui minder hoog te doen opgaan. In het algemeen echter 
„vordert een doelmatige etalage hoog-opgaande onderramen van spiegelglas en 
„slechte lage bovenlichten met minder liohtdoorlatend glas of met veel glasroeden". 
Aan deze praktische eischen, meent Prof. Wattjes, kan ook op architectonisch be
vredigende wijze worden voldaan. 
Ook dit laatste stuk is op bizonder nauwkeurige en zakelijke wijze bewerkt. De 
teekeningen zijn goed, doelmatig, overzichtelijk en prettig vlot geteekend, zoodat 
het een genoegen is, de illustraties te bekaken. 
De paragraaf „Houten hekwerken" is w'el wat stiefmoederlijk behandeld. Er zjjn 
in de moderne bouwkunst zulke prachtige hekjes gemaakt, dat een meer volledige, 
ook fotografische, vertegenwoordiging zeker niet misplaatst ware geweest. 
In 't algemeen kan evenwel van de thans verschenen deelen van dit handboek 
worden gezegd de afgezaagde, doch niettemin zeer ware uitspraak: „het voorziet 
in een lang bestaande behoefte". Het is een werk, dat geruimen tijd als vraag
baak voor moderne bouwkunstconstruct^urs zal kunnen dienen. 
Wy wenschen auteur en uitgeefster „een ruim debiet". Z. 
Nieuwe Catalogi. 

N.V. OOSTHOEK & ZOOJfT. Bouwmaterialen. Den Haag—Alphen a/d Efln. 
Opgericht 1823. 

Van deze bekende, ruim honderd jaren bestaande, bouwmaterialenhandel ont-
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vingéiï wij een geïllustreerde goed verdbrgde catalogus van allerlei materialen voor 
den burgerlijken bouw. 
Deze firma fabriceert voornamelijk: dakpannen, vloer- en wandtegels. De in 
kleuren uitgevoerde teekeningen geven een goed beeld van de fabrikaten. 
In deze catalogus treffen wy aan: gepatroneerde ceramiek vloertegels; metaal
harde cementvloertegels; hardgebakken vloertegels; zuur- en vetvrije ceramiek-
tegels; zuur- en vetvrije krakelingen; de verbeterde Hollandsche pan; de tuile du 
Nord; de kruispan; de romaansche paS; de koele pan; de Muldenpan, de platte 
Friesche pan; vorsten en eindvorsten;"pirons en broekstukken; leipannen; muur-
vorsten; gresbuizen; schoorsteenpotten; holle gebakken bouwsteenen; holle gaten-
steen; verband- en profielsteen; plavuizen en bakken; betonmolen; basaltine- en 
quenastegels; trottoirbanden, septie-tanks; beerputten; regenwaterputten; beton-
kolken; bimskasetteplaten; bimscementplaten; schoorsteenmantels in tegels; Majo
lica- en kunstglazuurtegels (met kleurtnkaart); randen; bedrukte en relieftegels. 
Zoo men ziet: „Èlck wat wils". De prijzen lyken ons bülijk. Belangstellenden 
kunnen deze catalogus gratis bekomen. 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP „PICtTS", voorheen J. Bnming & Zoon 
te Emdlioven. Holland.] 

Van het hij uitstek Nederlandsch fabrikaat „Picus" ontvingen wij een fraaie, zeer 
verzorgde en keurig geïllustreerde catalogus. 
Ieder bouwvakman en ieder meubelvakman kent Picug. „Deze industrie", zoo zegt 
de catalogus: „in 1883 daar in het nijverheidscentrum van Brabant gesticht door 
een ondernemend jong man, die, als welgesteld fabrikantenzoon, toen juist uit 
Amerika, 't land der onbegrensde mogelijkheden, teruggekeerd was, waar hij zijn 
zin naar avontuur, zijn dringend jonge energie den vrijen teugel had gelaten, -
en er, zwervend van noord naar zuid, een tijdlang farmer ... sigarenkigtfabrikant 
... was geweest. Tót zijn vader hem naar Europa terugriep, om in Eindhoven zijn 
geoefende schouders te zetten onder de taak van een dergelijke fabriek te stichten 
en groot te maken in ons kleine Holland". 
In Januari 1884 draaide de fabriek. Thans werkt deze fabriek met 600 werk
lieden en 242 machines, welke rusteloojs voortwerken in de werkplaatsen die te 
zamen thans 18000 vierkante meter oppervlakte beslaan. 
De picusplaten bestaan uit drie, vijf, zeven of negen dunne lagen op elkander 
gelymd hout van diverse soorten. Zij zijn te krijgen in natura, geverfd, gelakt, op
gelegd met edel fineer, eiken- en mahonjïehout, in de volgende maten: 
Ongevoegde platen: 122, 162 en 183 cM lang. 

122, 100 en 90 cM breed. 
Gevoegde platen: 120 X 315 cM; 152 X 315 cM. 

120 X 4 B 0 c M ; 1 B 2 X 450 cM. 
terwijl ook speciale maten kunnen geleverd worden. 
Het als bizonderheid van den catalogus — w a a r u i t d e g r o o t e w a a r d e 
h l i j k t d i e o o k d e h a n d e l s m a n g a a t h e c h t e n a a n a e s t h e -
t i s c h v e r z o r g d d r u k w e r k - - dient vermeld, dat hij wordt uitgegeven 
door de bekende uitgeversmaatschappij W. L. en J. Brusse te Rotterdam, met ver
sieringen van de hand van den sierkunstenaar J. B. Heukelom. 
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V A D E M E C U M 
DER BOUWVAKKEN 

HOOFDREDACTEUR: 
L. ZWIERS, ARCHITECT B.N.A. 

BUREAU STADHOUDERSKADE 152 
AMSTERDAM. 

UITGEVERS: 
H. P. DE SWART & Z O O N 

OUDE MOLSTRAAT 7 (TEL. 12469) 
'S-GRAVENHAGE. 

STUKKEN TER PLAATSING ZENDE MEN RECHTSTREEKS AAN DEN HOOFDREDACTEUR 
CORRESPONDENTIE OVER ABONNEMENTEN EN OVER ADVERTENTIËN AAN DE UITGEVERS 

Het werk der Adviescommissie voor bouwontwerpen en 
uitbreidingsplannen in Noord-Holland, door L. ZWIERS. 

Alle rampen hebben een goeden kant. Zoo brengt de stormramp van Borculo een 
verbetering van wegen en woningen mede, een verbeterd stadsplan, dat zeker ge
zondheid en schoonheid ten goede zal komen. Het bouwbureau aldaar is diligent. 
Zoo ontstond bovengenoemde advies-commissie uit de „adviescommissie voor den 
herbouw in de overstroomde streken van Noord-Holland". 
De watersnood van 13 Januari 1916, welke een gedeelte van Noord-Holland teis
terde door overstrooming van landerijen en gebouwen, deed in bevoegde kringen 
de vrees ontstaan, dat wellicht de — vermoedelyk geforceerde — wederopbouw 
van de verwoeste huizen, boerderijen enz. een ernstige ontsiering van de lande
lijke schoonheid zou kunnen worden, indien niet tijdig werd ingegrepen. 
De „Sociaal technische Vereeniging van Democratische ingenieurs én architecten" 
nam het initiatief tot stichting van een Commissie, welke zich ten doel stelde by 
de voorgenomen herbouw van advies te dienen. 
Deze commissie ontving al dadelijk den moreelen en daadwerkelijken steun, in de 
eerste plaats van de gewestelijke overheid en in de tweede plaats dien van den Com
missaris der Koningin in Noord-Holland, gewezen burgemeester van Amsterdam. 
Toen deze commissie haar taak goeddeels en met behoorlijk succes had ten einde 
gebracht, bleek de wenschelijkheid de bevordering van het uiterlijk aanzien van de 
in Noord-Holland te stichten bouwwerken, naast de bestaande Schoonheidscommis
sies, krachtig na te streven. — Hoewel met een zacht lijntje de bouwlustigen tot 
de overtuiging moesten worden gebracht, dat velen wel leelijk kunnen bouwen, 
maar slechts weinigen goed en mooi, meende de commissie dat er voldoende mieê-
gaandheid werd aangetroffen, om de tijdelijke commissie in een blijvende om te 
zetten. En zoo ontstond de tegenwoordige adviescommissie, welke van het Provin
ciaal bestuur in de eerste jaren van haar bestaan een belangrijk provinciaal sub
sidie mocht ontvangen. 
Zij is thans samengesteld door: Mr. Dr. J. Versteeg-, Secretaris van den Amsterdam-
schen Woningdienst en oud-burgemeester van Nieuwendam, Voorzitter; Ir. A. Kep-
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lAer, Dir. Woningdienst Amsterdam, Secretaris. Verder als leden: W. H. Dudok, 
Arch Directeur P. W. Hilvemim; Jb. Faber, Oem.-arch. te Hoorn; Jhr. G. de 
Graeff ei insp. Volksgezondheid te 's-Gravenhage; Maurits Plate en A. J. Seven-
huysen, te Haarlem; J. F. Staal Jr. en G. Versteeg, te Amsterdam, alle arohitec-
ten B. N. A-. en D. E. Wentink, arch. insp. der Volksgezondheid te Utrecht. — 
Het bureau, waarvan leider is de heer B. T. Boeijenga, gem.-arch. B. N. A., is ge
vestigd te Amsterdam, Sarphatistraat 92. Eiken Maandag van 9-5 uur is dit 
bureau voor belanghebbenden geopend, terwijl ook op andere d^gen, na schrifte
lijke aanvrage, aldaar advies kan worden ingewonnen. 

Fie. 2. Dubbel woonhuis te WeesperTcarspel. B o v e n : I n g e d i e n d o n t w e r p . E e n 
p l a t d a k m e t d a k s c h i l d j e s . V e r h o u d i n g e n d e r k o z ^ n e n z e e r s l e c h t . 
Onder: Eet verbeterde ontwerp. 
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Tot voor enkele jaren hadden de g-emeentebesturen niets te aeggen over het uiter
lijk der hen ter goedkeuring1 en aanvrage om bouwvergunning: voorgelegde plan
nen, aangezien de bouwverordeningen geen „welstands" clausule bevatten. De 
commissie, gesteund door den bond van Nederlandsche architeaten, heeft er steeds 
in de eerste plaats krachtig naar gestreefd aan dezen wantoestand een einde te 
maken. 
Allerwege werd de volgende „welstandsbepaling" ter opname in de bouwverorde
ningen aanbevolen: 
„Het u i t e r l i j k van een n i e u w te m a k e n gebouw met al wa t 
„ d a a r t o e b e h o o r t , hekken , muren en de rge l i j ke , moe t zoo-
„dan ig z ij n, d a t h e t noch op zichzelf , noch in v e r b a n d m e t de 
„ o m g e v i n g u i t e e n o o g p u n t v a n w e l s t a n d a a n s t o o t k a n g e v e n . 
„ B u r g e m e e s t e r en W e t h o u d e r s zyn b e v o e g d te d i e n a a n z i e n 
„ n a d e r e e i s c h e n t e s t e l l e n " . 
Verscheidene Noord-HoUandsche gemeenten deden deze welstandsbepaling in hunne 
bouwverordening opnemen. Het jaarverslag van 1923 spreekt er echter van, dat 
van 89 gemeenten in Noord-Holland niet bekend was of een dergelijke bepaling 
van kracht is, en noemt 35 gemeenten waarbij zulks wel het geval is. Het resultaat 
is dus nog lang niet wat het wezen moet. De propaganda dient dus vooreerst nog 
scherp te worden doorgezet en het is een verheugend verschijnsel dat — volgens 
de commissie — geconstateerd kan worden, d a t de b e l a n g s t e l l i n g gere
g e l d g r o e i t . 
In verschillende gemeenten wordt het gemeentebestuur ten aanzien van de nako
ming der verplichtingen voor de bouwers voortvloeiende uit de j,welstandsbepa
ling" geadviseerd door een Schoonheidscommissie, bestaande, in den regel, geheel 
uit architecten. Amsterdam maakt in dit geval een uitzondering, daar hier in de 
Schoonheidscommissie ook andere kunstenaars (beeldhouwer, schilder) en kunst
gevoelige leeken zijn opgenomen. 
Deze Schoonheidscommissies hebben evenwel geen voeling met. de Noord-Holland-
sche adviescommissie. Deze lichamen werken geheel zelfstandig. 

Interessant is het te weten hoe de advies-commissie in Noord-Holland haar taak 
opvat. 
Zjj stelde zich daartoe de volgende a l g e m e e n e r e g e l e n : 
a. Alleen plannen, die niet voor verwijzing naar een architect in aanmerking kun
nen worden gebracht, worden door de commissie of door hare bemiddeling ge
wijzigd. 
b. De verwijzing beperkt zich tot het corrigeeren der verhoudingen en het ver
beteren van de details. 
De totale opzet tracht men dus zooveel mogelijk te behouden en de bouwkosten 
worden, indien eenigszins mogelijk, niet verhoogd. Vooral met dit laatste zeer be
langrijke punt, wordt door de commissie ernstig rekening gehouden. 
In het meergenoemde jaarverslag 1923 deelt de commissie am. het volgende mede 
over hare werkwijze: Indien een ingekomen plan niet aan eischen van welstand 
voldoet, is principieel de beste oplossing te verwijzen naar een architect. Immers, 
een werkelijk goed bouwwerk ontstaat alleen dan, wanneer een bevoegde kracht 
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zich daaraan geheel kan geven, zoowel bü het maken van het ontwerp als bij het 
geven van leiding tijdens de uitvoering. Wel kan door wijziging veel worden ver--
beterd en fouten worden verwijderd, doch een architectonisch belangrijk ontwerp 
kan op die wijze niet ontstaan. Toch gelukt het slechts een enkele maal, dat aan 
een architect opdracht wordt verleend in de plaats vaa een afgekeurd ontwerp 
een geheel nieuw te maken. 
Dit is voornamelijk daaraan toe te schrijven, dat de commissie in het algemeen nog 
te weinig op krachtigen steun van de gemeentebesturen kan rekenen, omdat deze 
nog te weinig overtuigd zijn van het groote belang, dat een gemeente heeft bij 
een goede architectonische verzorging van de nieuw te stichten bouwwerken. 
Bouwwerken van grooteren omvang en van groot belang zooals b.v. scholen, stich
tingen, groepen van woningen e.d. behooren volgens de meening van de commissie 
aan bekwame ontwerpers te worden opgedragen. Blijkt by de beoordeeling, dat het 
geleverde werk onvoldoende is, dan behoort de ontwerper, evengoed als indien hij 
technisch niet bekwaam was gebleken, door een aesthetisch bevoegde kracht te 
worden vervangen. 
Eeeds van den beginne af heeft de commissie gevoeld, dat deze stelregel echter 
in geen geval consequent kan worden doorgevoerd. 
Bij werken van geringen omvang, waarop de kosten van een behoorlijk ontwerp 
te zwaar zouden drukken en ook in afgelegen plaatsen, blijkt deze eisch niet uit
voerbaar. . 
In dergelijke gevallen verleent de commissie, wanneer zij een ontwerp onvoldoende 
acht, hulp ter verbetering- daarvan. 
Elk ontwerp, dat voor wijziging door de commissie in aanmerking komt, wordt 
zoo mogelijk vooraf met den bouwkundige, die het plan zal uitvoeren of met be
langhebbenden besproken. Bij deze bespreking worden zooveel mogelijk inlichtin
gen gevraagd over de omgeving waarin het bouwwerk zal komen. Een enkele maal 
nemen een of meer commissieleden die omgeving ter plaatse op. Dit moet helaas, 
om finantiëele redenen, dikwijls nagelaten worden. 
Bij mondeling overleg kan de detailleering uitvoeriger en sneller worden behandeld 
dan bij correspondentie alleen; bovendien kunnen eventuëele bezwaren tegen eenige 
oplossing of cohstruotie meestal gemakkelyk worden ondervangen. Deze bespre
kingen zijn meer en meer het belangrijkste gedeelte van het werk der commissie 
geworden. Met genoegen mag geconstateerd worden, dat, dank zij dit persoonlijk 
contact, steeds meer medewerking van de verschillende vaklieden ontstaat. Ook 
wordt het werk der Adviescommissie beter begrepen en daardoor meer gewaardeerd. 
Vooral in den laatsten tijd gaat deze bespreking gepaard met het maken van 
eenige schetsmatige aanwijzingen op het ingezonden bouwplan, welke voor den 
ontwerper voldoende zijn om zelf verbeterde teekeningen te maken, welke dan 
later weder ter goedkeuring worden ingezonden. 
In andere gevallen wordt als gevolg van de bespreking een wijziging van de(n) 
gevel(8) verstrekt op schaal 1 èt 100 of 1 i 50. Op deze teekening zijn de voor
naamste maten reeds aangegeven en ook de kleuren bepaald. Dikwijls worden op 

-hetzelfde blad enkele toelichtende details op schaal 1 è, 10 gegeven. De commisêie 
dringt er vervolgens op aan om deze teekening, alvorens tot de uitvoering wordt 
overgegaan, op haar bureau met den architect van de commissie te komen bespre
ken. Voor zoover dit in een bepaald geval noodzakelijk is, worden ook verstrekt 
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gevelteekehingen op grooter schaal (1 êi 20), welke bovendien met bqschriften 
zooveel mogelyk worden verduidelykt. 
Aan het teekenwerk wordt door de commissie niet meer tijd besteed, dan strikt 
noodzakelijk is. In den regel is dit voldoende; er zijn echter ook gevallen, waarin 
uitvoeriger behandeling noodig ware geweest. 

* * * 
Ten slotte geeft de commissie nog eenige beschouwingen over veelvuldig voor
komende algemeene details, voornamelijk wat betreft vorm en wijze van afdekking: 
Met platbouw is in onze dagen bij de beste scheppingen van onze moderne bouw
meesters veel bereikt. Bij platbouw is, nog meer dan bij anderen bouw, een eerste 
vereischte, dat een zeer bekwaam ontwerper daarbij betrokken is. In de kringen 
van technici wordt algemeen aangenomen, d a t h e t m a k e n v a n e e n on t 
w e r p v o o r p l a t b o u w v e e l g r o o t e r e b e k w a a m h e i d v e r e i s c h t 
d a n h e t v e r v a a r d i g e n v a n e e n o n t w e r p v a n e e n h u i s m e t e e n 
k a p b e k r o o n d . 
Op het platte land ontbreekte dit vereischte. De lange rijen platdakhuisjes met een 
of twee verdiepingen, die men tegenwoordig aan den buitenkant van bijna alle zich 
belangrijk uitbreidende plaatsen ziet verschijnen, hebben de toegangswegen van 
deze plaatsen geheel bedorven. Het silhouet van het alleenstaande huis met plat 
dak in het open veld, kan de geheele omgeving verstoren. De oplossingen om de 
eentonigheid weg- te nemen, hebben veelal het kwaad nog verergerd. 
De groote voorliefde voor dezen bouwvorm is toe te schrijven aan de meening, dat 
deze huizenvorm, economischer is dan de bouw van een kap. 
De commissie is van meening, dat dit voordeel overdreven wordt voorgesteld. Zij 
schrijft de voorkeur voor platbouw eer toe aan een zekere gemakzucht of onkunde 
bij den bouwer. 
Het is opmerkelijk, dat de commissie bij de bestrijding van dezen vorm den mees
ten tegenstand ondervindt van de minder vakkundige bouwers. 
Goede vaklieden, die niet tegen eenige technische of constructieve zorg opzien, 
zijn meestal te overtuigen, dat ook met kapbouw een economische oplossing te ver
krijgen is. 
In de gevallen, waarin de platbouw onvermijdelijk is, verleent de commissie even
wel toch hare medewerking om, te redden wat te redden valt. Zij is er van overtuigd 
dikwijls een verbeterd, maar geen goed ontwerp te hebben gemaakt. 
De veel voorkomende en door enkele bouwverordeningen gesanctioneerde dak
schildjes met schijnkapjes, die slechts dienen om een plat dak te camoufleeren, zon
der er eenigen karakteristieken vorm aan te verleenen, worden door de commissie 
stelselmatig geweerd. Zij geeft dan dikwijls de voorkeur aan den opgaanden gevel 
met het platte dak, tenzij met verhoogde kapgedeelten het plat geheel aan het oog 
onttrokken wordt. 
Eveneens wordt dikwijls opgetreden tegen de ontwerpen voor verdiepingshuisjes 
met gewone of gebroken kap, waarvoor de gevel vierkant is opgetrokken. Hierbij 
wordt een eenvoudig gegeven, waarvoor steeds een goede oplossing kan gevonden 
worden, vervangen door een bijna onoplosbaar probleem om van een nagenoeg 
vierkant geveltje van ongeveer 6 X 6 M- e e n behoorlijk ontwerp te maken. Boven 
dien is een dergelijke gevel af te keuren, omdat hij slechts een bedriegelijken schijn 
wekt. 
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Sedert'een twintigtal jaren worden de meeste vrijstaande plattelandswoningen met 
•gebroken kap gemaakt. De Regeering heeft indertijd bij de premieverleening, dezen 
gebroken kapvonn zelfs aanbevolen. Hjj geeft ook inderdaad het voordeel, dat op 
den zolder meer ruimte is te verkrygen. 
Hoewel deze vorm op uitsluitend aesthetische gronden niet aan te bevelen is, heeft 
de commissie gemeend aan dezen kap vorm in het bijzonder hare aandacht te moe
ten wijden, omdat de vomr van de gebroken kap, tot dusverre in het geheele land 
gebruikt, een leelijk beeld geeft. Uniform wordt de knik van het dak op de hoogte 
van den kapbalk gebracht. De verhouding van onder- en bovenkap is dan zeer 
slecht. De kap is gedrukt en plomp van voorkomen. 
Door verlaging van den knik, waardoor verkorting van het onderste deel en ver
hooging van het bovendeel ontstaat, meent de commissie daarin een belangrijke 
verbetering te hebben aangebracht. 
Door den bureauleider der adviescommissie, den architect Boeijenga, werden ons 
welwillend enkele cliché's afgestaan, vervaardigd naar teekeningen van ingediende 
en verbeterde ontwerpen, welke wij hierbij afdrukken. 
Fig. 1 en 2 betreffen de plannen van een dubbel woonhuis te Weesperkarspel. Fig. 
1 'Stelt het ingekomen gevelontwerp voor, Fig. 2 het gewijzigd en verbeterd ont
werp. De oplossing van een platdak met dakschildjes en de verhoudingen der 
kozijnen zijn zeer slecht, zegt de commissie. Het platte dak bleef, doch een ge
deelte kap gaat boven het plat uit. Dit is iets kostbaarder, maar moeilijk anders 
op te lossen. 
Uit dit frappante voorbeeld blijkt, hoe wèl de commissie in haar verbeterd ontwerp 
geslaagd is. 
Het onooglijke, ja leelijke ontwerp is geworden tot een weloverwogen, rustig en 
smaakvol stukje architectuur. 
Fig. 3 en 4 geven te zien voorgevel en doorsnede van een blok van drie huizen te 
den Helder. 
Het ingediende ontwerp (fig. 3), zegt de oommissie, behoort niet tot de slechtste. 
De kozijnen zyn van goeden vorm en behoorlijke verhouding. Het ontwerp is vrij 
van noodelooze versiering. Toch is het geheel onbevredigend. Door vergelyking met 
het gewijzigd ontwerp, blijkt duidelijk wat aan het ingekomen e ontbreekt en hoe 
zoo'n ontwerp in veler oog tot de toelaatbare te rekenen, toch door geringe 
middelen (vergelyk ook de doorsneden), veel verbeterd kan worden. Deze wijziging 
veroorzaakt absoluut geen verhooging van bouwkosten. — Het nieuwe ontwerp is 
bijzonder goed geslaagd. 

* * * 
Wat de medewerking van architecten betreft, hiervan maakt men in 't algemeen 
een dankbaar gebruik by de wijziging der projecten. Bij uitbreiding van het werk # 

zal de adviescommissie in sterker mate deze medewerking behoeven en zij ver
trouwt zeker op aller steun te mogen rekenen. 
De commissie doet voorbereidend werk, pionierswerk, naar zij meent, ook in het 
belang van den architect. Dit belang komt o.i. slechts in de laatste plaats op den 
voorgrond, en wel nolens-volens. 
Dat hier evenwel door de adviescommissie belangrijke resultaten zijn bereikt, waar
door de schoonheid van ons prachtige Hollandsche landschap wordt gediend en 
behouden, lijdt geen twijfel. 
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Het is alleen jammer, dat alleen Noord-Holland een derg-elijke adviescommissie 
heeft. Ook in vele andere provincies zouden zy geen kwaad figuur maken, want. 
nog steeds ontbreekt in ettelijke gemeenten de „welstandsbepaling" in de bouw
verordening. Ja, in tal van gem,e€nten is zelfs nog geen uitvoering gegeven aan art. 
9 der Woningwet, zoodat een behoorlek bouw- en woningtoezicht ontbreekt. — 
Aan mooie voorschriften welke niet worden uitgevoerd, hebben wy niets. Het wordt 
meer dan tijd, dat de woningwet eens krachtig en naar zijn ideale bedoeling 
wordt uitgevoerd, waarbij het aesthetische deel der bouwkunst volkomen tot zijn 
recht behoort te komen. — En dè,t kan. Wy hebben er de menschen voor! 

Differdinger Greybalken. csiot). üiS 
De Greybalken, welke op het oogenblik gewalst worden, zijn van het type met 
breede parallelflensen, zonder afronding aan de uiteinden der flenzen en met cir
kelvormige afronding tusschen lijf 'èn flens. 
Differdinger parallelflensbalken worden in twee typen geleverd, n.l. normaal „Din" 
(afkort, van Differdange Normal) en dunlijf „Dil" (afkort, van Differdange Léger), 
De Differdinger Greybalken worden yervaardigd in profielhoogten van 140 miM 
tot 1000 mM met flensbreedten van 140 tot 300 mM. Voor de profielen tot 300 mM 
is de flensbreedte gelijk aan de hoogte^ bij de profielen 300 mM en hooger is de 
flensbreedte steeds 300 mM. 
De balken kunnen in lengten tot 28 meter geleverd worden. Deze lengte zou wel 
grooter kunnen zijn, ware het niet dat met 't oog op vervoer dit niet. doenlijk is. 
Differdinger Greybalken vinden veelzijdige toepassing, bijvoorbeeld: 
1°. Voor brugconstructies van kleinere afmetingen. Bij groote brugconstruoties als 
hoofd- en dwarsliggers, alsmede als, stutten, steunen, gordingen in groote vak
werkconstructies. 
2°. Als zuilen, kolommen in gebouweUf bij viaducten, schachttorens en ijzercon
structie. Hier komen Greybalken in directe concurrentie met geconstrueerde pro
fielen, welke uit platen en hoekijzers of andere profielijzers zijn samengesteld. 
Hier is het groote traagheidsmoment berekend over de kleine as, van bijzonder 
voordeel; de flens- en lij f vlakken bieden goede verbin dings vlakken. 
3°. Voor steunen van de schotten van zeeschepen. 
4°. Voor geleidingsmasten van electrische lynen, e. d. 
De toepassing van Greybalken in plaats van de gewone normaalprofielen, geeft 
een groote besparing, zooals onderstaande vergelijkende tabel duidelijk aantoont. 
Ter vergelijking is hiervoor Greyprofiel no. 36 tegenover N.P. 36 gekozen. 

FlfiTisbreftdt.ft 

Gewicht per M in 
Weerstandsmoment 

kg 

1 Greybalk no. 36 

300 mM 
150.3 

2507 cM3 

2 Normaalprofielen 
no. 86 

2X143 = 286 mM 
2X76.2 = 152.4 

2 X1088 = 2176 cM8 

De cijfers in dit staatje spreken voor zich zelf. De Greybalk heeft een grootere 
zqdelingsche stabiliteit, een meer gunstige verdeeling van het materiaal en groo
tere stevigheid aan de uiteinden. X. 
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Nieuwe Hollandsche Behangselpapieren. Door L. ZWIERS. 

Het is altijd een groote en jarenlange grief geweest van moderne architecten en 
intérieurkunstenaars, dat wij Nederlanders Ivoor de versiering- en aankleeding van 
de wanden van onze woningen en andere locaüteiten waren aangewezen op uit
sluitend buitenlandsche behangselpapieren, niet alleen wat het fabrikaat, doch ook 
wat het dessin — het ontwerp, de teekenlng — betrof. 
Er schgnt nimmer een voldoend energieke nederlander of combinatie van neder-
landers te zijn geweest, die het oprichten van een zuiver Hollandsche behangsel-
papierfabricatie heeft aangedurft of althans heeft dóórgezet. 
Het is ons bekend, dat er tal van pogingen zijn geweest, doch zij schynen alle 
doodgeloopen te zijn op den onwil van het Nederlandsche kapitaal, om zich deze 
nieuwe industrie aan te trekken. 
En toch moet een zuiver Nederlandsche onderneming, in Holland gevestigd en wer
kend naar Hollandsche ontwerpen, een goede toekomst hebben, gezien de enorme 
bedragen aan ingevoerde behangselpapieren, welke de statistiek ons aantoont. 
Men vinde hieronder een staatje van „invoer in het vrije verkeer" van behangsel 
in ons land over de naoorlogsohe jaren 1917—1923: 

===-

INVOER IN HET VRIJE VERKEER VAN BEHANÖSEL. 

JAAR. 

1917 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

BRUTO GEWICHT IN K.G. 

1.839.036 
1.939.869 
5.869.764 
2.763.145 
4.816.808 

• 4.303.771 

WAARDE IN GUIiDENS. 

1.099.017 
1.861.995 
4.630.926 
1.605.657 
2.148.901 
1.706.711 

Hoe dit zy, in afwachting van een zuiver Hollandsche fabricatie binnen onze 
eigen grenzen, met kleurstellingen en motieven naar eigen smaak, kunnen we 
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Ontwerper: JAAP (ilUDING. Ontwerper: JAAP GIDDING. 

thans wijzen op eenige verbetering, door het feit, dat de Naamlooze Vennootschap 
Bath & Doodeheefver's Behangselpapierhandel te Amsterdam sedert een jaar onge
veer, behangsels laat vervaardigen in het buitenland, naar ontwerpen van Neder-
landsche kunstenaars. Dat is, al is het niet alles, een stapje in de goede richting. 
Het is, blijkens de goede greep die de firma - - over 't algemeen — in de ont
werpende kunstenaars heeft gedaan, een niet onbelangrijke stap voorwaarts, doch 
naar onze overtuiging zal men alléén een volkomen bevredigend Hollandsch karak
ter van behangselpapier kunnen verkregen, indien alle factoren der fabricatie in 
Nederlandsche handen zijn. — Want 't is voor een rustig beschouwer en onbevoor
oordeeld criticus duidelijk, dat, hoewel de bereikte resultaten reeds vrij dragelijk 
zijn, de kleurstellingen der nieuwe ontwerpers nog geen specifiek Nederlandsch 
karakter dragen. 
Natuurlijk zijn bier tal van moeilijkheden te overwinnen. Daar is ten eerste bet 
logge lichaam dat „publiek" genoemd wordt. Dit lichaam is zeer moeilyk in bewe
ging te krijgen om zich aan te passen aan veranderde inzichten en smaken. 
Het smaakbederf, door de buitenlandsche produkten veroorzaakt, is zeer diep 
ingeroest en het zal nog jaren duren alvorens men bet Nederlandsche motief en 
de specifiek HoUandsche kleurstellingen naar de juiste waarde zal weten te schat
ten en te waardeeren. 
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Ontworpor: A. J. J. DE WINTER. Ontwerper: A. J. J. DE WINTER 

Want het is zeer opmerkelijk, dat de buitenlandsche fabrikanten over 't algemeen 
geen of weinig' behangsel in den handel brengen van eigen karakter d.w.z. typisch 
voortgekomen uit de eigenaardigheden van het bedrijf, maar zich toeleggen op aller
lei dwaze nabootsingen. Nabootsingen van zijde-, fluweelen-, pluche-, rieten-, leder-, 
enz. enz. bespanniagsstof, ja zelfs van wondbekleedingen in hout, marmer en 
tegels. Verder worden nog gTOote kwantüras behangsels met historische-stijl-motie-
ven vervaardigd. 
Kan het dwazer? En toch worden deze behangselen by wagonladingen in Neder
land ingevoerd en gretig gekocht! — Het zal nog een lange weg zijn om te komen 
tot de waardeering van het juiste begrip „wandbekleeding" in de moderne kunst
richting. De architectuur is hier te lande vrijwel over het stylnamaakgeval heen. 
Maar bij de meubileering en stoffeering onzer woningen is nog nauwelijks, ondanks 
een strijd van 30 jaren, de moderne idéé doorgedrongen. 
Intusschen mogen wij het feit, dat de genoemde heeren Doodeheefver het aange
durfd hebben om den nederlandsche kunstenaars een kans te geven hun opvattin
gen en bekwaamheden aan het publiek te toonen, niet aanslaan als zijnde van 
geringe beteekenis. 
Een zaak als deze, met zeer groeten omzet in het artikel, kan zeker voor de ver
spreiding van nederlandsche ontwerpen van zeer groote beteekenis zijn. En dat de 
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Ontwerper: A. KLI.TN. Ontwerper: Arch. A. RUTGERS. 

eerste pogingen van haar succes heeft gehad, stemt verblijdend. — Zelfs heeft het 
goede voorbeeld een andere Amsterdamsche firma (Goudsmit & Oo.) doen besluiten 
het geval eveneens aan te pakken. Zij heeft een prijsvraag uitgeschreven voor ont
werpen, onder een behoorlijk competente jury. 
Toch kan de uitslag van de pogingen van de heeren Doodeheefver nog niet in elk 
opzicht bevredigen. Het blijkt, dat sommige ontwerpers — en het zijn in den regel 
zij, die nog geen routine hebben van het ontwerpen van behangselpapier of zich 
geen rekenschap geven van het juiste effect (wat intusschen uiterst moeilijk is) 
— het goede en alleszins steekhoudende beginsel, dat de wand een vlakke relieflooze 
versiering eischt, die door kleur en inhoud niet vervelend wordt, maar rustig en 
blijvend aangenaam aandoet, hebben uit het oog verloren. 
Van de hier afgebeelde ontwerpen, die in den loop van dtt jaar door de heeren 
Doodeheefver in den handel zijn gebracht, zijn het best geslaagd die van de heeren 
Van Praag, Gidding en Klijn. Zy voldoen aan de eischen, die men aan een wand-
bekleeding mag stellen, ook uit kunstnijverheids oogpunt. — Het behangsel van 
Rutgers voldoet op betrekkelijk klein vlak, als van een woonkamer, absoluuut niet. 
Het is te sterk sprekend en wordt na korten tijd hopeloos vervelend, hoewel een 
staal er van bijzonder prettig en kleurrijk aandoet. Voor zeer groote wanden is het 
daarentegen weer zeer bevredigend. 
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De Winter's zinlooze en los doorheen geworpen motieven, zijn eigenlijk niet 
modem. Ze beantwoorden aan een modegril, en wel van een mode, die wat kleur 
en motief aangaat, absoluut on-hollandsch is, d.w.z. het Hollandsche karakter niet 
kan bevredigen. Dergelijke ontwerpen ^ijn bij honderdtallen en veel aantrekkelijker 
in de collecties van Duitsche en Oosterfrijksche fabrieken te vinden. Het ontwerpen 
van behangselpapier is trouwens niet de taak van den schilder, maar van den 
kunstnijverheidsontwerper en speciaal dien van den binnenhuisarchitect. 
Alle hier afgebeelde ontwerpen zijn uitgevoerd in de duurdere kwaliteiten en in 
verschillende kleurstellingen, waarvan een •beschrijvrng' te geven ondoenlijk is. 
Voor het nieuwe seizoen heeft de N. V. Rath & Doodeheefver het voornemen, een 
serie in den handel te brengen in goedkoopere prijzen, (van 30—60 cent per rol), 
naar ontwerpen van de heeren Retera, Wilmink, Lejeune, Hamaker en Zwiers. Het 
spreekt van zelf, dat het aantal dure kleuren in de goedkoopere soorten beperk
ter is en ook de kwaliteit van het papier minder is. Toch is door deze ontwerpers 
een collectie vervaardigd, die in elk opzicht boven het buitenlandsche fabrikaat 
te verkiezen is. 
Speciaal voor woningbouwvereenigingen, waarvan vele zich voor het vraagstuk der 
goede meubileering en stoffeering interesseeren, is deze collectie van belang. 

Scheikunde voor het bouwvak (IV). 
Door J. H. JANSON. 

Het is dikwijls van groot nut om de lettersymbolen voor scheikundige verbindin
gen nog eenigszins anders te schrijven en er de valentie en dus tevens de verbin
dingswij ze van de atomen in aan te gpven. Men doet dit door de atomen stuk voor 
stuk neer te schrijven en elk lettersymbool té voorzien van even veel streepjes, bij 
wijze van grijparmen, als het element valenties heeft, Het eenwaardige chloor stelt 
men dus voor door Cl—, het eveneens eenwaardige natrium door Na— en hunne 
verbinding natriumchloride wordt dan; in s t r u c t u u r f o r m u l e Na Cl of 
vereenvoudigd Na—Cl, d, w. z. de beifle vrije valenties hebben elkaar gegrepen. 
Op dezelfde wijze stelt men dan bijv. bariumoxyde voor door Ba^=0 (beide twee-

Na 
waardig); natriumoxyde wordt: N O en natriumhydroxyde Na—O—H; ferro-

Fe-=o 
oxyde wordt Fe = = O, en ferrioxyde _ > O. Nu is er nog een zeer bekend derde 

r e = 0 
ijzeroxyde, het z.g. ijzerhamerslag, dat bij het smeden in schilfers van het ijzer 
afbladdert en dat in de natuur als het zeer belangrijke ijzererts magneetijzersteen 
voorkomt. Het symbool daarvoor is Fe3 O,. Waar nu zuurstof alléén tweewaardig 
bekend is, zou men zonder verder nadenken en zonder verder onderzoek, tot de ge
dachte kunnen komen, dat ijzer hier éene valentie van l zou moeten hebben, het
geen absoluut onmogelijk is. Wat dan? De eenige logische oplossing, welke bij 
onderzoek door de feiten gestaafd wordt, is dit oxyd te beschouwen als de verbinding 
van de beide andere oxyden, dus als ferroferrioxyd, welke mogelijk is door een 
zich wijzigende rangschikking — doch'onveranderd aantal — van de valenties en 
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wel in structuurformule: Fe 0—Fe = 0. 
0—Fe = O. 

Komen wij ten slotte nog even op de sulfaten, welke wij genoemd hebben, terug, 
dan zien wij, dat de groep S Oé, welke in zwavelzuur zelf gebonden is aan 2 water-
btofatomen, in bariumsulfaat slechts één tweewaardig bariumatoom bindt en dus 
precies zóó doet als een tweewaardig element. Een dergelijke groep atomen, welke 
in haar geheel van de eene verbinding overgaat in eene andere, noemt men een 
r a d i c a a l en beschouwt men in dien vorm als een element voor zoover betreft 
verhuisvermogen en valentie. Dergelijke radicalen spelen vooral in de organische 
chemie een belangrijke rol en worden daar veelal met een naam voor het radicaal 
op zich zelf aangeduid. 

Hiervoor hebben wij de affiniteit genoemd als de kracht, welke de tot standkoming 
van scheikundige verbindingen beheerscht door de meerdere of mindere mate van 
„geneigdheid" van elk element om zich met ieder van de overige elementen te ver
binden. Toch is het zelden voldoende om twee samengestelde stoffen, welke elk 
één van twee elementen met een zeer groote affiniteit tot elkaar bevatten, eenvou
dig samen te brengen om daaruit de verbinding van die elementen te doen ont
staan. 

Meestal zijn hulpmiddelen noodig om de affiniteit. op zich zelf (bij enkelvoudige 
stoffen) of de verschillen in affiniteit (bij samengestelde verbindingen en dus die 
waarbij vorming van nieuwe stoffen samengaat met ontleding van bestaande) tot 

(Wordt vervolgd). werkzaamheid te brengen 

Een nieuwe schoorsteenkap. 

Om van de rookplaag, veroorzaakt door een slecht of niet trekkenden schoorsteen, 
te worden bevrijd, zijn tal van schooröteenkappen als middel aangeboden. 
De meeste dezer zijn wel zoo geconstrueerd, dat ze de zuigkracht van den 
wind bevorderen, doch tegen invloed van valwinden in geen enkel opzicht be
scherming bieden. Alles wat echter gedaan wordt om een slecht trekkenden 
schoorsteen te genezen van zijn onhebbelijke kwaal verdient onze belangstelling 
en dus ook de schoorsteenkap, die hierbij is afgebeeld en waarmede volgens mede-
deelingen in de buitenlandsche vakpers practische proeven zijn genomen, die een 
gunstig resultaat hadden. 

Om het functioneeren van de kap vast te stellen heeft men proeven genomen in 
een fabrieksruimte. Men maakte daarin een schoorsteen met een diameter van 
0.20 M van op elkaar geplaatste aarden buizen ter gezamenlijke hoogte van 2.50 M, 
waarop een eveneens van aardewerk vervaardigde hieî bij afgebeelde schoorsteen
kap. De schoorsteen had nabij den bodem een rechthoekig kniestuk, waarin een 
vuur werd aangelegd. 

Na ontsteking daarvan werd door het inwerpen van asfaltpapier zooveel mogelijk 
rook ontwikkeld, zoodat rondom de schoorsteenkap uit elke opening dikke zwarte 
rook naar buiten trad. 

Door middel van een wanmolen werd nu een sterke, tegen de schoorsteenkap ge
richte luchtstroom ontwikkeld, waarbij bleek, dat de rook aftrok zonder dat bij de 
verbrandingsplaats eenige storing of afwijking werd waargenomen. Hiermede 
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achtte men bewezen, dat geen wind in den schoorsteen was gedrongen en dat op 
den trek op geen enkele wijze een nadeelige invloed was geoefend. Ook het ver
anderen van de richting had geen nadeeligen invloed. De trek bleef ook dan nog 
goed, wanneer achter de schoorsteenk^p een groote ijzeren plaat loodrecht werd 
opgesteld tot op een afstand van 0.30 M. 

Op welke wijze, hetgeen uiterlyk waargenomen werd, zich in het inwendige van 
den schoorsteen heeft afgespeeld is in de doorsnedeteekening door pijltjes aange
geven. Zooals uit deze teekening blijkt, bestaat het geheel uit een opengewerkt 
gedeelte b, een hierin reikende voortzetting van het schoorsteenkanaal c e, een 
opengewerkten koepel f, een overstekende af dekplaat h, alsmede een op den 
koepel rustend deel g. 
Volgens den samensteller ligt het voor de hand, dat de uit den schoorsteen komende 
rook allereerst in de richting van het ifciddelste loodrecht staande pijltje opstijgen 
moet om. dan, zooals uit de proeven is gebleken, ten deele te ontwijken achter het 
deel g en ten deele onder het deel c e. De wind tegen de kap wordt in de richting 
van de pijltjes 1, 2 of 3 en wel steeds rechts en links voorbij het bovenste of 
onderste deel naar buiten geleid. Van onder indringende wind zal den weg volgen, 
aangegeven door pijltje 4 of pijltje 5. Dp dezelfde wijze als de wind van het rook
kanaal wordt gehouden, geschiedt zulks met regen, waarvan de samensteller zegt 
zich eveneens door proeven te hebben overtuigd. 
De kwaadste storingen in den trek zijn het gevolg van windinvloeden nabij den 
mond van den schoorsteen. Als de wind vrij daarover heen strijkt, werkt hij 
zuigend, daar evenveel luchtdeeltjes, als de windstroom medeneemt, aan de onder
zijde van het kanaal binnenstroomen. Hoe harder het waait, hoe sterker dus de trek. 
Steekt echter boven den schoorsteenmond een hooger verticaal of schuin gedeelte 
uit, dan wordt een gedeelte van den daartegen stuitenden windstroom in den 
schoorsteen geworpen en bij de kacheldeur in de kamer gestuwd. 
Dit, n.l. de valwind, is wel de meest voorkomende oorzaak van rockende kachels 
en indien de nieuwe schoorsteenkap hiertegen bescherming biedt, hetgeen men zou 
opmaken uit het resultaat van de proef met de op 0.30 M afstand verticaal ge
stelde ijzeren plaat, dan is met deze inrichting een belangrijke uitvinding gedaan. 

(N. Rott. Cour.). 
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Voorloopig plan van een landhuisje te Groningen. 
J. en H. ZONDAG, architecten (Groningen—Kollum). 

Voor dit plan is een hoekterrein aangewezen en wel aan den Rijksstraatweg Gro
ningen—Haren en als zijstraat een nieuw geprojecteerde straat, welke in het uit
breidingsplan der Gemeente Groningen is opgenomen. Er zal dankbaar van het 
hooggelegen terrein (de Hondsrug) bij dezen bouw gebruik worden gemaakt. 
De woon- en slaapkamers zijn op de zonzijde geprojecteerd, waardoor tevens een 
mooi uitzicht op de verkeerswegen wordt verkregen, terwijl dus de dienstvertrek-
ken op het noorden komen. De indeeling in den platte grond is eenvoudig, doch zoo 
geriefeljjk mtogelijk, ook van het kapplan is alles benut. Zij nog opgemerkt, dat 
onder de trap hij de entree, de meters van gas- en lichtleidingen worden aange
bracht, alsook de hoofdkranen der waterleiding e.d. De buitenmaterialen zullen 
als volgt worden verwerkt: Het plint van donker blauwe Groninger steen (klin
ker) en de opgaande muren van beste grauwe (Friesche) drieling steen. In de 
hoekschoorsteen en onder de goten worden, als versiering, banden aangebracht van 
gele handvorm klinkersteen. De kap jvordt gedekt met zwart vergl. verb. Holl. 
pannen. De goten worden gemaakt van zink (halfrond) op gesmede hangijzers en 
komen pl.m. 0.80 M buiten het muurwerk. De afdekking der topgevels geschiedt 
door de pannen zonder verdere versiering. 

Op de hoekschoorsteen komt met gesmede "sierletters een passende naam „De 
Hoek". 
Het buitenverfwerk als volgt: de kozijnen in een paarsch-blauwe tint, daarbij de 
ramen wijnrood. De deuren donker groen met roode paneelen. 
In de deuren, ook die der garage en tevens in de hal-lichten, komt passend glas 
in lood. De binnen-betimmering zal zoo eenvoudig mogelyk worden afgewerkt. 

Scheikunde voor het bouwvak (V). 
Door J. H. JANSON. 

Wy hebben van het eerste een voorbeeld gezien in het geval van de vorming van 
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zwavelijzer (beter ferrosulfide) uit metallisch ijzer en zwavelpoeder, waarbij verhit
ting van het poedermenpel de chemische werking moest inleiden en de by het ont
staan van de verbinding vrijkomende warmte voor het verdere verloop van de 
reactie zorgde. Een van de bovenbedoelde hulpmiddelen is dus de w a r m t e . 
Warmte is evenals electriciteit, geluid en licht een trUlingsversohijnsel, hetzij tril
ling van de moleculen van een lichaam, hetzij trilling van den wereldsether. Des te 
warmer een lichaam is, des te sterker trillen zijn deeltjes, m.a.w. des te heftiger 
bewegen zich de kleinste deeltjes, de atoiien, door elkaar en dus des te grooter is 
de kans, dat zij, wanneer deeltjes van eên andere stof aanwezig zijn, deze laatste 
deeltjes door affiniteit vastgrijpen, in plaats van door cohaesie (de kracht, waar
door moleculen van een stof elkaar vastiouden) zich aan deeltjes van hun ^igen 
soort te hechten. 
Een ander hulpmiddel is het in o p 1 o s s'i ng brengen van de stoffen, welke men 
op elkaar wil doen r e a g e e r e n (inwerken), waarvoor wij als voorbeeld het 
bruispoeder uit de apotheek kiezen. Dit poeder bestaat uit een mengsel van 3 
gewichtsdeelen wijnsteenzuur, 3 gew. dlft. natriumhydrocarbonaat ( = dubbel-
koolzure soda of ook wel „zuiveringszouf) en 4 gew. dln. suiker (dit laatste 
alleen voor den smaak). Deze stoffen worden in poedervorm met elkaar gemengd 
en hoe fijn men ze ook maakt en hoe innig men ook mengt, zoolang zij droog zijn 
gebeurt er niets bijzonders. Stort men echter het poedermengsel in een glas water, 
dan ontstaat onmiddellijk eene overvloedige ontwikkeling van koolzuurgas. Oud
tijds nam men aan, dat het hulpmiddel van in oplossing brengen werkte door ver
mindering van de cohsesie, m.a.w. eene grootere aantastingsmogelijkheid van de 
moleculen. De voortgang van de wetenschap heeft deze gedachte nog zeer veel 
verruimd en men is tot de conclusie gekofnen, dat veel verder gaande processen 
(dissociatie en ionisatie) hier een groote 'rol spelen. Zonder hierop diep in te gaan, 
willen wij toch wegens de groot belangrijkheid trachten althans eenig begrip te 
geven van wat in ons voorbeeldgeval gebeurt. 
Een molecule natriumhydrocarbonaat - Na HC03 - in den drogen vorm kunnen wij 
beschouwen als samengesteld uit een gedeelte Na en een gedeelte HOO3; deze beide 
molecuulgedeelten zitten vrij v a s t a a n elkaar gebonden en elke Na heeft zijn eigen 
groep HCOs vast. Hebben wij met eene oplossing te doen, dan hebben wij allereerst 
de vermindering van de cohsesie; immers de deeltjes van de stof zijn volkomen 
regelmatig en gelijkmatig door de vloeistof verdeeld en liggen dus al dadelijk meer 
uit elkaar, hetgeen ongetwijfeld de mogelijkheid van aantasting van elk deeltje gun
stiger maakt. Er is echter meer: ook in de oplossing kunnen wy elke molecule 
Na HOO3 beschouwen als uit een deeltje Na en een groep HOO, te bestaan, 
welke nu echter door het aanwezig zijn van het vloeistofmedium zich vrij kunnen 
bewegen en dit, naar bewezen is, ook inderdaad doen. Verdampen wij het water, 
waarin het zout werd opgelost, dan krystalliseert echter onveranderd natrium^ 
hydrocarbonaat uit; elk Na deeltje pakt weer een HOOs groep om tot vaste stof 
te worden. 
Dit losmaken van den band tusschen gedeelten van moleculen, welke in oplossing 
zijn gebracht, noemt men d i s s o c i a t i e en in meerdere of mindere mate verkeert 
elke oplossing van eene samengestelde stof in gedisspcieerden toestand; het is 
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duideyjk, dat des te grooter het dissociaitievennogen is, ook de reactiemogelqkheid 
des te gemakkelijker zal zijn. 
Ook het w^nsteenzuur — ( 0 ^ 0 , , ) . H2 -p- van ons voorbeeld zal, opgelost, in gedisi 
socieerden staat in de vloeistof aanwezig zjjn; b\j eene oplossing van die stof alléén 
zullen er dus zich vrij door het vloeistof medium bewegende deeltjes H2 zijn, naast 
eveneens vrije deeltjes 04H40e, welke bij indamping van de vloeistof wederom 
onveranderd droog wijnsteenzuur zullen opleveren. 
Anders wordt het evenwel zoodra wy twee oplossingen bü elkaar voegen, waarin 
in de eene een gedissodeerde stof aanwezig met een bestanddeel, dat tot een 
bestanddeel van de in de andere oplossing gedissodeerde stof een grootere affini
teit heeft dan de affiniteiten zijn, welker.'de beide opgeloste stoffen zoolang zij 
afzonderlijk worden gehouden, doen in stand blyven. 
In ons voorbeeld zwemmen, om het zoo te noemen, na de samenvoeging de vier 
losse groepen Na, H (H2 = 2 X H ) , H003 en C4H406 dooreen, maar lang duurt 
dat niet, omdat de affiniteit van de groepen H en H003 tot elkaar voldoende is 
om het dissociatie-evenwicht te verstoren, te meer omdat het product van het 
elkaar grijpen van deze beide groepen koolzuurgas is, dat onmiddellijk de vloeir 
stof verlaat. Hét evenwicht wordt dus dadelijk en voor goed verstoord en er blijftj 
nadat alle koolzuur ontwikkeld is, een nieuwe — gedissodeerde — stof in de oplos
sing over, welke bestaat uit ratriumtartraat (wijnsteenzure soda), dat men door 
indam]ping van de oplossing als gekristajliseerde vaste stof verkrygt. 
Hetgeen gebeurt is dus als volgt in chemische vergelijking te brengen: 
(04H406).H2 + 2 Na.(HOOs) = O.H.O^.N^ + [H^HOC^J *) 
Het gedeelte van deze vergelijking, dat itusschen [ ] is geplaatst, zou feitelijk ge
schreven moeten worden 2 H2 COj, d.i. het dgenlijke koolzuur, dat echter onmidr 
dellijk uiteenvalt in H20 == water en G02 koolzuuranhydride, hetwelk ge^ 

woonlijk kortweg koolzuur wordt genoemd en de gasvormige verbinding is, welke 
de oplossing van bruispoeder doet „bruisen". 
Een derde hulpmiddel, waardoor chemische reacties tot stand kunnen worden get 
bracht, is het 1 i c h t. Eene overbekende toepassing daarvan in de practijk is een 
goed deel vail de photógraphié, waarvoor wij als voorbeeld slechts het eenvoudig
ste positief-procédé vermelden. Daarbij yordt een laagje wit chloorzilver op papier 
onder een negatief aan de inwerking van het licht blootgesteld, waardoor een 
violet positief beeld wordt verkregen, doordien het zilverchloride ( = chloorzil
ver) door de lichtstralen wordt ontleed (tot züverchloruur (ook wel: zilversubchlo-
ride) en chloor. Neemt men dit papier onder het negatief vandaan en laat men 
het licht verder inwerken, dan wordt het geheele blad violet; er is dus meer 
noodig om een blijvend beeld te verkrijgen, doch dat blijve hier rusten. 
In vergelijking gebeurt alzoo, als eerstcjstadium bij het maken van een photo-
graphisch positief beeld, het volgende: 

2 Ag 01 = Agi2 01 + 01 
zilverchloride- zilverchlorunr chloor 

Als vierde hulpmiddel om de affiniteit .in de gelegenheid te stellen haar kracht te 
*) In de chemlsclie vergelgklngen wordt door het plaatsen vaai- een stof of een gedeelte van de 
reactie tusschen vierkante haakjes er op attent, gemaakt, dat die stof direct uiteenvalt of dat 
deel van de reactie onmiddellijk tot een andere reactie leidt. 
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ZUUXaEVEL 
Zuidgevel, behoorende bl] plaat 21. 

doen gelden, noemen wjj het gebruik ma^en van het oogenblik of den t o e s t a n d 
v a n w o r d i n g van een of meer elementen, welke wy eene verbinding willen doen 
aangaan met andere. Met lat^nsche uitdrukkingen spreekt men van elementen in 
den: s t a t u s n a s c e n s of van elementen in: s t a t u n a s c e n d i . Tal van che
mische verbindingen kunnen niet direct worden opgebouwd door de benoodigde 
elementen met elkander in den fijnst mojelijken toestand te vermengen, of ze op 
te lossen, of aan de werking van warmte of licht bloot te stellen. In vele gevallen 
gelukt het dan echter toch eene vertnnding tot stand te brengen door een of meer 
elementen uit een andere verbinding vrifte maken in de onmidellijke nabijheid (in 
dezelfde oplossing bijvoorbeeld) van de stof, waarmede men dat element of die 
elementen zou willen verbinden. Het beginsel, waarop het op deze wijze tot stand-
brengen van eene verbinding berust, kunnen wy duidelijk maken door in herinne
ring te brengen, dat wij de valenties van een element door streepjes, welke in zeke
ren zin grijparmen voorstellen, hebben aangegeven. Hebben wij nu het geval van 
twee samengestelde stoffen, welke zich met elkaar moeten verbinden, dan moeten 
óver en weer grijparmen worden losgewerkt, hetgeen moeilijk kan blijken, omi 
d aama door een totaal gewijzigd vastgrüpen van valenties de nieuwe stof of stof
fen te doen ontstaan, By het door ontleding uit een van z\jn verbindingen vrij
maken van een element daarentegen is dit als een jonge wereldburger, die bij de 
geboorte (status nasQens) met de armen 'nog in het wilde om zich heen slaat en nog 
vrij is in het grijpen. En bij het gebruik maken van den status nascens van een 
element is het wel zeer in het bijzonder het oogenblik van „geboren worden" in 
den meest letterleken en preciesen zin. De moleculen van alle elementen moeten 
minstens tweeatomig zyn, omdat elk element minstens één valentie heeft, die niet 
als de armen van een jongen wereldburger vr|j zijn en vrij moeten blijven, doch 
integendeel noodzakelijk een andere valentie moeten grijpen, al is het er een van 
een ander atoom van dezelfde stof. Een waterstofmolecule, dat er aldus zou uitzien" 
H— of een zuurstofmolecule, dat zou moeten worden voorgesteld door 0 = zijn 
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onbestaanbaar; direct na het vrjj worden uit een of andere verbinding zal elke 
H en andere —H grijpen en zoo het inolecule waterstof H—H of H8 opleveren; 
evenzoo zuurstof: O—O of 02 enz. Wij nieten dus bjj het gebruik maken van den 
status nascens wel precies het oogenblil̂  van het ontstaan zelf, van het „geboren 
worden" gebruiken, indien wij werkelijlf atomen zuurstof, waterstof, chloor en 
dergelijke aan eene andere verbindindg willen toevoegen, want zouden wij maar 
iets te laat zijn, dan zijn reeds de gasmoleculen zuurstof, waterstof, chloor, enz. ge
vormd en is het goede oogenbUk voorbij. Het spreekt van zelf, dat het geval denk-
baar is, dat de affiniteit van bijv. een atoom zuurstof voor een ander atoom zuurstof 
grooter is dan die van zuurstof tot eene of andere stof, in welker onmiddellijke nabij-
heid wij zuurstof laten ontstaan; er is dan wel zuurstof in statu nascendi, doch 
wti bereiken — hier dus ook ondanks het precies uitzoeken van het juiste oogen
bUk — niet anders dan dat zuurstofgas wordt ontwikkeld. 
Ook hier geven wij een voorbeeld en wel een bereidingswijze van chloorgas. Wij 
maken dat gas uit keukenzout, omdat dit de goedkoopste chloorverbinding is en 
Wij gebruiken daarbij zwavelzuur voor de ontleding. Maar door de enkele samen
voeging van keukenzout (=natrlumchlorid€) en zwavelzuur krijgen wij geen 
«hloorgas doch öhloorwaterstofgas ( zoutzuur) en wel volgens: 

2 Na 01 + Hj SO, = 2 H 01 - j - ' Na2 S04 
natrtumchlorlde zwavelzuur zoutzuur 'natrlumsulfaat 
Dat zoutzuur geeft aan de atmospherische lucht wel scherpe dampen af, doch bij 
onderzoek blaken dit eenvoudig dampen van het zuur zelf te zijn; eene verbinding 
met de zuurstof en evenmin met de stikstof uit de lucht wordt zonder meer niet 
gevormd. Eene reactie als bijv. 

4 HOI + 02 2 012 + H2 O welke ons chloorgas zou leveren, heeft 
chloorwaterstof zuurstof- chloor- •water 

molecule moleculen 
166 



n i e t plaats. Wanneer evenwel dit zoutzuur pas ontstaan is en in gedissocieerden 
toestand in het medium, waarin het ontstaat, aanwezig is en wy ontleden in het
zelfde medium eene zuurstof verbinding, zoodat zuurstof a t o m e n beschikbaar zyn 
om door waterstof a t o m e n van het zoutzuur gepakt te worden vóór ze gelegen
heid hebben gehad om zich twee aan twee tot m o l e c u l e n zuurstof te verbinden, 
dan zal wèl water gevormd kunnen worden en dan zal wèl chloorgas vrijkomen. 
Deze laatste voorwaarde wordt bereikt door niet slechts zwavelzuur en natrium-
chloride, doch bovendien ook mangaansuperoxyde (bruinsteen) te samen te bren
gen en te verhitten. De werking van zwavelzuur op bruinsteen (op het oogenblik 
van de „geboorte" van zuurstof) wordt weergegeven door: 
H2 S04 -f Mn 02 «= Mn S04 t + O | H2 O 
zwavelzuur mangaanoxyde mangaansulfa&t zuurstof- water 

atoom 

en de reactie van zuurstof in statu nascendi op zoutzuur ,welke reactie n u w e l 
bestaanbaar is, is aldus: 
2 HOI + O = 012 + H2 0 

zoutzuur zuurstof- chloor- water 
atoom molecule 

De aandachtige lezer zal zich wellicht afvragen of ook het zoutzuur niet, evenals 
het zwavelzuur, op den bruinsteen kan inwerken en stellig is dat, ook al is zoutzuur 
een minder sterk zuur dan zwavelzuur, wel het geval. Zelfs gebruikt men in de 
practijk voor de chloorbereiding alleen zoutzuur, dat betrekkelijk goedkoop in den 
handel is, en bruinsteen; wij komen daarop bij chloor terug en merken op, dat wy 
hier een geval van gebruikmaking van den status nascens wilden toelichten en de 
fabriekmatige bereiding van chloorgas van later zorg is. . 
Een vijfde hulpmiddel voor het tot standbrengen van reacties is de e l e c t r i c i -
t e i t, zoowel door middel van ontlading svonken als door middel van de z.g. elec
trolyse. Hoewel ook dan slechts matig ver op de verklaring zal kunnen worden 
ingegaan, komen wij bij de behandeling van de metalen op dit hulpmiddel terug. 
Ten slotte moet nog een zesde hulpmiddel worden genoemd, dat hoe langer hoe 
meer aan belangrijkheid heeft gewonnen en nog steeds wint en waarvan men niet
temin nog altijd geen volmaakt helder inzicht heeft in het eigenlijke wezen van de 
zaak. Dat hulpmiddel is de z.g. k a t a l y s e , of reactie door contactwerkingen: het 
gebruik maken van eene of andere stof, katalysator genoemd, bij het op elkaar doen 
reageeren van twee stoffen, waarbij merkwaardigerwijze deze katalysator beslist 
noodig is en toch zelf hoegenaamd niet aan de eigenlijke reactie deelneemt en abso
luut onveranderd blijft. Wanneer wij in de juiste verhouding zuurstofgas met 
waterstof gas mengen, dan blijft dit mengsel onveranderd uit de beide gassen be
staan, zoolang wij er niet met een vlam, of vonk bijkomen. Doen wij dit laatste 
wel, dan ontploft het mengsel (knalgas) en gaat over in water (damp). Maar ook 
als wij een stukje z.g. platinaspons (poreus metallisch platina) in de buis met 
mengsel brengen, gebeurt er wel wat; geleidelijk gaat het platina al heftiger aan 
het gloeien en daarbij ontstaat uit de gemengde gassen wederom water. Is de gloed 
intens geworden vóór al het mengsel in water is overgegaan, dan ontploft de rest. 
Het platinaspons je echter ondergaat niet de minste verandering. 
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Voor dit nog betrekkelyk eenvoudige geVal van katalyse heeft men althans nog 
een verklaring in het feit, dat poreuse stoffen in hunne poriën de moleculen van 
gassen dichter bij elkaar brengen - verdichten - waarby verwarming optreedt. Water-
stofgas, over platinaspons gevoerd; verdtoht zich, doet daardoor de sponsmassa 
gloeien en ontsteekt zich aan dien gloed' Dit speelt natuurlijk ook zqn rol bij het 
beschreven katalytisch vormen van water uit een knalgasmengsel. Maar er zijn tal 
van gevallen waarbij men zich eigenlijk niet goed den toch onmisbaren invloed 
van de aanwezigheid van een katalysator kan verklaren. Er dient even op gewezen, 
dat zich gevallen voordoen, waarbij schifabaar een katalysator optreedt, doch 
inderdaad van katalyse geen sprake is. He stof, welke vry bekend is onder den 
naam van zwavelaether bijvoorbeeld, bevat geen spoor zwavel, doch kreeg dien on-
jtüsten naam, omdat bij de bereiding zwavelzuur wordt gebruikt. Uit een mengsel 
van den gewonen alcohol en zwavelzuur destilleert men aether en vindt na afloop 
van de destillatie al het zwavelzuur (theoretisch althans) onveranderd terug. En 
toch is dat geen katalysator, omdat wel degelijk eerst eene verbinding van alcohol 
en zwavelzuur wordt gevormd, waaruif l)ij destillatie aether wordt afgespheiden en 
tevens dezelfde hoeveelheid zwavelzuur als waarmede men begon, opnieuw wordt 
gevormd. Alzoo in plaats van katalyse, achtereenvolgens: binding, ontleding en 
nieuwe vorming van zwavelzuur, dus pure chemische reactie. 
Wij kunnen na deze vluchtige inleiding jln de grondbeg-rippen van de scheikunde 
overgaan tot de behandeling van de voor ons onüynde onderwerp belangrijke ele
menten; de stelselmatige namengeving, welke het inzicht in hooge mate vergemak
kelijkt, zullen wij gedeeltelijk van zelf ontmoeten en overigens pas verderop resu-
meeren. 

(Wordt vervolgd). 

Boekbespreking. 
BURGERLIJKE BOUWKUNDE door M. SIBAG Jzn. Deel II. Uitgave 
van H. ten Brink, Arnhem. 

Dit deeltje behandelt in den tekst voornamelijk de kapconstructies en hare 
details en bevat teekeningen van natuursteenen trappen, waarvan enkele typen 
zelden of nooit meer worden toegepast; verder vele teekeningen en details van 
daken, topgevels, kappen, dakbedekkingen, kapspanten, schoorsteenen, enz. 
De platen bevatten een zee van details, die alle min of meer op conventioneele 
wijze zijn geteekend. Waar architectonische vormgeving om den hoek komt kjjken, 
blijkt deze vrij middelmatig te zijn. 
Over 't algemeen 'n geschikt werk. Evenwel niet te beschouwen als een verbetering 
der reeds bestaande leerboeken. 
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Dubbele Middenstandswoning . Door D. SMIT Jr. te Groningen. 

De uitvoering' is als volgt gedacht: het plint van donkere klinker met verdiept 
liggende voegen zwart afgevoegd, het overige metselwerk van gele Priesche steen, 
met verdiept liggende voegen, geel afgevoegd. De band onder de goot van donkere 
klinker en zwart afgevoegd. Het dak gedekt met blauwe pannen. Het schilderwerk 
in lichte vroolijke kleuren. 

De ruines en de opbouw van Borcuio. l) 
Een cycloon, als Borcuio teisterde, komt In ons land gelukkig heel zelden voor. Het zou op 
materiaal-verspilling lijken, als men hij ' t ontwerpen der bouwconstructies rekening ging hou
den met de geweldig groote krachten, die onlangs een deel van Borcuio in een puinhoop 
deden veranderen. Deze overweging mag echter evenmin leiden tot een wijze van houwen 
zooals deze in Borcuio — en overal elders op ' t platte land — gevolgd wordt. Ben oppervlak
kige heschouwtng der vernielde gehouwen doet zien dat op ongelooflijke domme, onverantwoor
delijke en onkundige manier gebouwd is, niet alleen in den laatsten tijd, doch ook in den zoo* 
genaamden goeden ouden tijd. 
Deze feiten zijn echter allang bekend; alleen heeft de ramp van Borcuio ze In herinnering 
gebracht op een gewelddadige en voor de direct betrokkenen op een zeer onaangename manier. 
Volgen wij bij de beschouwing der Borculosche rulnes de historische lijn, dan komt allereerst 
de Protestantsche Kerk aan de beurt: 
Ie. Ben gebouw uit 't begin van de 16e eeuw, oorspronkelijk uit baksteen van groot formaat 
opgetrokken en In latere eeuwen met baksteen van thans nog gebruikelijke vorm aangebouwd. 
Hier werd bewaarheid de opmerking, die Arch. Kok voor eenlge maanden maakte omtrent ' t 
middeleeivwsche metselwerk van een door hem gerestaureerd kerkje. Be dikke muren en het 
vrij goed doorgevoerde verband der steenen heeft het gebouw door de eeuwen heengeholpen, 
n i e t de samenbindende specie, want deze is niet versteend, op eon korstje van het voegwerk 
na. Uit de ruïne kan men tientallen heele steenen, vaak zonder een spoor van mortelaanhech
ting oprapen. Oorzaak: mortel van verkeerde samenstelling en zeer waarschijnlijk onvoldoende 
zorg hij de uitvoering van het metselwerk. 

i) trit de vele ons toegezonden artikelen over de waarde van baksteen contra kalksteen in 
den cycloon van Borcuio, meenen wij alleen plaatsing te moeten verleenen aan dit artikel van, 
naar het ons toeschijnt, onpartijdige deskundige waarnemers. Red. 
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2e. Een type uit later tyd, 2de helft der 18de eeuw, een huls aan de Westzijde van de Hoofd
straat. Het was uit ruime beurs gebouwd; grootendeels 1% steensmuren, zware zandsteenen 
raamkozijndorpels; de kap, zooals In dien tijd gebruikelijk, niet beschoten. Van het metselwerk, 
bestaande uit kleine baksteen in een mortel van vette kalk en klapzand, kan hetzelfde als 
hiervoor opgemerkt worden. Er deugde niets van! Voor zoover het gebouw was blijven staan 
— slechts een klein gedeelte — kon men van de muren de steenen zonder eenlge moeite 
afrapen. Van samenhang geen Spoor. Tikte men de harde voeg, die wellicht van lateren datum 
was, weg, dan ging een mes grif tot aan ' t heft in de specie. Verder kon worden opgemerkt, 
dat wegens ' t ontbreken van een deugdelijke verankering van kozijnen met ' t muurwerk, het 
eenvoudige verband heeft ontbroken, tengevolge waarvan op deze zwakke plaats de „con
structie" bezweek. 
Het Qnbeschoten sparrendak is er natuurlek ook slecht afgekomen. Zoodra de wind een gat ia 
' t pannedak had gemaakt, ging de kap omhoDg en daarna geheel in elkaar, een verschijnsel, 
dat bij dezelfde bekappingen op andere gebouwen uit later tijd ook voorkwam. 
Uit de 19de eeuw en den laatsten tijd zijn er zooveel beschadigde gebouwen, dat het niet doen
lijk is, deze alle te noemen. 
Bepalen we ons tot een paar typen: 

3e. Verschillende oudere huizen en boerderijtjes van b a k s t e e n , soms van een zwaar houten 
s t i j l - en r e g e l w e r k met b a k s t e e n v u l l i n g . Ingedrukte muren, op de v o e g e n afge
broken metselwerk, geheele afkomende steenen zonder mortelaanhechting, ingewaaide spanen-
daken, lelden tot dezelfde conclusie als hierboven. Opmerkelijk was, dat sommige schoorsteenen 
terug werden gevonden als vlerkante pijpen van eenlge lagen, die nog een goeden samenhang 
vertoonden. Dit moet worden toegeschreven aan de tijdens het metselen meerder bestede zorg, 
misschien ook aan een schepje cement, dat bij een herstelling in de mortel is verzeild geraakt. 
Typisch was, dat drflfsteenmetselwerk van een enkele binnenmuur geen heele dxtyfsteen ver
toonde en goede aanhechting tusschen steen en specie liet zien. Be aan het geheele werk 
gebruikte vettige mortel, welke alleen aan de fl u c h t verharden kon, bleek bfl dezen luchtigen 
steen het minst ongeschikt te zijn. 

4e. Grootere en kleinere hulzen, fabriekjes, schuren van b a k s t e e n uit de laatste jaren, 
royaler en minder royaal gebouwd. 
In de Hoofdstraat ongeveer tegenover het huis sub 2 beschreven staan bflv. dicht bt) een 
groot heerenhuls, bewoond door den notaris, een huls bewoond door een houthandelaar en een 
flinke winkel met woonhuis en slachterij en even verder een groot koffiehuis. Zfl hebben 
ernstig geleden. Gevels werden ingedrukt, topgevels gansch afgerukt, binnenmuren ontzet, 
sterk beschadigd en zelfs gansch neergeslagen; zoo in de slachterij boven alle binnenmuren en 
zelfs beneden een tusschen de keuken en de slachtplaats. Breuk van het metselwerk op de voe
gen. Deze gebouwen zfln van goeden waalsteen, de mortel en mortelhechting zfln slecht. 
Ook by nieuwere gebouwen in baksteen werd dezelfde slechte mortel aangetroffen als bfl 
oude gebouwen, een mes Steekt men gemakk'elflk er in. 

5e. Kleinere huizen, fabriekjes, loodsen en schuren van k a l k z a n d s t e e n , uit den aard der 
zaak uit de laatste 20 jaren. 
De sub 3 gemaakte opmerkingen gelden ook hier. Het in slechte mortel uitgevoerde muurwerk 
van kalkzandsteen heeft e v e n m i n a l s d a t v a n b a k s t e e n weerstand kunnen bieden. 
Het eene huis is ook hier als bfl baksteen erger dan het andere beschadigd, wat aan toevallige 
omstandigheden geweten moet worden, zooals i 'gewaaide of openstaande ramen en deuren. 
6e. Deugdeiyk, in ' t algemeen met zorg gebouwde perceelen van b a k s t e e n van recenten 
datum. Als voorbeelden kiezen we de O. L. school No. 2 en de E. K. kerk. 
Eerstgenoemd gebouw is wel verwoest, doch h'eraan is 't metselwerk niet debet. Dat was, 
behoudens enkele zwakke plekken, In orde. Dl; bleek uit de stukken muurwerk, afgebroken 
dwars door de steenen en uit de steenharde h y d r a u l i s c h e specie. Het muurwerk van de 
E. K. kerk bleef grootendeels ongeschonden. Da school werd een puinhoop, toen de groote 
ramen ingedrukt werden en de smalle muurdammen daartusschen met de vallende kozijnen 
werden meegesleept. 
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7e. Serieus, onder deskundig toezicht uitgevoerde bouwwerken van k a l k z a n d s t e e n . 
Hiertoe behoort villa „Dorcia", (en trouwens o.a. verscheidene hulzen aan de Bloemersstraat) 
twee verdiepingen hoog, welke ' t zwaar te verantwoorden gehad moet hebben. Het uitsTekende 
metselwerk, van n a t g e m a a k t e s t e e n e n i n ©en h y d r a u l i s c h e Specie heeft hier erger 
voorkomen. De goed verankerde beschoten bekapping heeft weerstand kunnen bieden. Zelfs de 
toren bleef, ondanks een uit ' t lood gerukt pfluëbje van ' t bovenste opengewerkte gedeelte, 
behoudens enkele scheuren in de bogen. Intact; bovendien waren ettelflke splegelruiten Inge
waaid. 

Hiermede zfln de voornaamste s o o r t e n van gebouwen de revue gepasseerd. TJlt de Borculo-
sche ramp valt dit te leeren: 
a. Bfl het meerendeel der gebouwen heeft aan de uitvoering van ' t metselwerk vrtJwel alles 
ontbroken. De mortel was doorgaans niet versteend wegens de foutieve samenstelling en verder 
moet veel met d r o g e steenen gemetseld zfln. ' 
b. Indien het metselwerk oordeelkundig en goed was uitgevoerd, had de storm op het muurwerk 
zelf geen vat gehad, o n g e a c h t of h e t b e s t o n d u i t b a k s t e e n of k a l k z a n d s t e e n . 
Metselwerk van alle steensoorten is als regel op de voegen afgescheurd zooals vanzelf spreekt; 
bij a l l e steensoorten vindt men daarnaast scheuren door steen en voegen en mortellooze 
steenen, naast steenen met eenige mortel er aan en stukken metselwerk. 
Een fabrieksschoorsteen van de bekende radiale steenen met gaten, ligt dicht bfl ' t Station 
neergeveld. De steenen vertoonen nauwelijks en bjj vele zelfs gansch geen aangehechten mortel, 
c. Hulzen met beschoten en goed verankerde daken hebben meer weerstand geboden dan die 
met een open sparrendak, vooral wanneer dit laatste van zoo'n lichte samenstelling is, als 
in Borculo gemaakt werd en wordt. 
d. Voor den opbouw is noodig: deugdelijk metselwerk, dus specie van de juiste samenstelling, 
s o o r t s t e e n o n v e r s c h i l l i g ; eenvoudige kappen op de juiste manier geconstrueerd en 
behoorlijk verankerd aan het muurwerk, welke beschoten moeten zijn. Deze laatste is geen 
klemmende eisch, omdat een storm dan hoogstens de kap a l l e e n zal kunnen vernielen of dat 
a l l e e n de pannen worden afgerukt. 

J. O. SLAGTER, Arch. 
24 September 1925. j . A i posTEMA, c. 1. 

Beton in zeewater. 

In Engeland, dat geheel door de zee is omgeven, heeft men evenals in ons land 
uit den aard der zaak groot belang bij de hoedanigheid van het materiaal, dat 
gebruikt wordt voor werken, die met zeewater in aanraking komen. Het Committee 
of the Institution of Civil Engineers verzamelt alle gegevens en ervaringen betref
fende den invloed van zeewater op beton, hout en metaal. Onlangs heeft de com
missie haar vierde verslag uitgegeven, waarin ook zyn opgenomen de ervaringen, 
die men heeft opgedaan bij de betonwerken der Engelsche marine. 
Als gevolg van waargenomen aantastingen bij een met zeewater in aanraking 
komend betonwerk heeft men in Engeland alle dergelyke werken aan een onder
zoek onderworpen en daarbij vastgesteld, dat ook elders reeds aantastingen hadden 
plaats gevonden. 
De aantastingen bleken de volgende oorzaken te hebben: 
Ie. Beschadiging door stooten van schepen en dergelyke. 
2e. Onvoldoende bedekking van de bewapening in het oorspronkelijke ontwerp. 
3e. Onvoldoende bedekking van de bewapening, doordat deze niet voldoende stevig 
gevlochten was en daardoor bij het inbrengen van het beton naar de oppervlakte 
werd gedreven. 
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Architect D. SMIT Jr. te Groningen. 

Voorgevel. 

Begane grond. 

Verdieping. 
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4e. Het beton om de bewapening was te poreus. 
5e. Moeilijkheden by het storten van voorspringende gedeelten. 
6e. Moeilijk storten van het beton in te dicht gewapende gedeelten. 
7e. Slechte aansluiting van de werkvoegen tusschen de dagelijks gestorte gedeel
ten; het oppervlak was voor het verder storten niet voldoende gereinigd en ruw 
gemaakt. 
8e. Het gebruik van zouthoudend water voor het aanmaken van het beton. 
9e. Vagebondeerende electrische stroomen. 
10e. Gebruik van bekistingen, die niet voldoende gereinigd waren, toen het beton 
werd gestort, d.w.z. nagels, koppelijzers, spaanders of klossen, enz. waren daarin 
gebleven. 
11e. Slechte uitvoering. 
De volgende maatregelen worden ter voorkoming van de gebreken aangegeven: 
Ie. Een grootere dikte van de betonbedekking der bewapening dan tot heden ge-
brüikelyk was en wel ten minste 6 tot 7 cM bij belangrijke dragende constructies. 
2e. Goede samenstelling van het betonmengsel om de grootst mogelijke dichtheid 
te verkrijgen. 
Se. De toeslagstoffen mogen geen grooter korrelgrootte hebben dan 2 cM. 
4e. Het toepassen van vlak ijzer voor beugels moet worden verboden en te dichte 
wapening vermeden. 
5e. Bestrijken met een beschermende laag van het betonoppervlak teneinde lucht 
en water het toetreden tot het inwendige ivan het beton te beletten. 
6e. Het gebruik van zoutwater voor het aanmaken van het "beton moet worden 
vermeden. 

(N. Rott. Cour.). 

Cornell Wood Board. 

Naast triplex en Etemit, beide een veelvuldig toegepast materiaal voor paneelen, 
vraagt in den laatsten tijd voor hetzelfde doel ook Cornell Wood Board de 
aandacht. 
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Het is een product, dat op de volgende wqze gemaakt wordt. Blokken hout worden 
vermalen tot een vezelachtige pulp. Nadat deze pulp door verschillende zeven ge
voerd is, die de kwasten en dikkere stukken tegenhouden, komt zaj in meng-toe-
stellen. Hier wordt iedere vezel doortrokken met een vochtwerende substantie, 
patent van de Cornell fabrieken. 
Deze zuivere en chemisch bewerkte pulp wordt dan verwerkt tot bladen, die door 
stoom-verwarmde walsen loepen en welke daarna, door en door droog, op elkaar 
gelijmd en op maat gesneden worden. 
De beide buitenste vlakken van de platen zijn met een gepatenteerde soort planeer-
lijm behandeld en krqgen bovendien de z.g. „Cornell Finish", d.w.z. de gekorrelde 
oppervlakte. 
De afmetingen der platen gaan tot 4.90 X 1-25 M. 

(N. Rott. Cour.). 

Nieuwe Catalogi. 
DE HAABD MET CENTKALE VERWARMING. Teclmlach Bureau 
Th. A. de Koster, Amsterdam. 

In de naoorlogsche jaren is een groote groep van ingenieurs en technici bezig 
speciale studie van het verwarmings- en koel-vraagstuk te maken. De eene groep 
wil ons groepsgewijze verwarmen — er is al een steden-verwarmingsvereeniging 
opgericht —; de andere wil ons daarentegen afkoelen - - centrale koelinstallaties 
schijnen in aantocht te zijn. — Wy vergeten nog een derde groep, die ons n.l. cen
traal het stof wil afzuigen. 
De eerste groep vraagt momenteel onze aandacht naar aanleiding van een cir
culaire van het Techn. Bureau Th. A. de Koster te Amsterdam', die de aandacht 
vraagt voor de h a a r d m e t c e n t r a l e v e r w a r m i n g , als het nieuwste op 
het gebied der centrale verwarming. 
Nieuw is het geval overigens niet, want tal van pogingen in deze richting zijn ge
daan. Wij kennen allen de verwarming van het huis door middel van het keuken
fornuis. — Maar nieuw is de haard als warmte-generator, - - op de wijze als dit 
hier is opgelost. Door een nederlandsche vinding is het thans mogelijk elke woning 
van middelmatige grootte, vanuit den haard, hetzij een open of gesloten vul-
haard, centraal te verwarmen. 
Twee systemen gecombineerd tot één, ziedaar de oplossing die menigeen met ge
noegen zal vernemen. In samenwerking met de Haardenfabriek E. M. Jaarsma, is 
een haard geconstrueerd, waarin een korf van dunwandige stalen buizen is ge
plaatst, waardoor water circuleert. Dit water, op hooge temperatuur gebracht, 
wordt verder door een buizenstelsel en radiatoren door het geheele huis gevoerd. 
Deze oplossing is zeker een proefneming waard, en bovendien steunt men een hol-
landsch fabrikaat. 

H. J. REESINK & Co., ZUTFEN. Radiatoren. 

Deze firma is alleenvertegenwoordiger van de ijzergieterij en radiatorenfabriek 
„Wilhelmshütte" in Duitschland. Deze fabriek is, na tallooze proefnemingen, 
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er in geslaagd een model radiator te vervaardigen, dat aan de nieuwere principes 
der centrale verwarmings-industrie voldoet en tevens beter van vorm is dan de 
oude modellen. Hier is bereikt een grootst nuttig effect door geringen waterinhoud, 
gepaard met 'n groot verwarmend oppervlak. De nieuwe radiator is „Thauma" 
gedoopt; 'n leelyke naam voor 'n mooie radiator! 

VAN DEN DOEL EN FBAY. Verf- en Vemisfatrieken, Den Haag. 

Bovengenoemde firma brengt een speciaal roestwerende verf „Norustine" in den 
handel. Dit is een zware bitumineuse rubberverf met hoogen glans, welke niet 
schadelijk is voor de gezondheid. Zy vormt een sneldroogende elastische deklaag, 
die speciaal het yzer tegen roesten beschermd, terwijl deze verf steen-, beton- en 
houtconstructies heet absoluut waterdicht te maken. 

TEOHNISOH ADVIES- EN INaENIETJRSBXmEAU D. HOUTMAN Jr., 
te 's-Oravenhage. 

Dit bureau heeft de vertegenwoordiging der Bergische Stahl-Industrie te Rem-
scheid en belast zich o.a. met de Duesenfittings- en Radiatoren-aansluitingen van 
genoemd fabrikaat. 
De heer Houtman deed de ervaring op, dat met genoemde Düsenstukken het spoe
dig aanwarmen der verwarmingstoestellefl, een snelle circulatie en een gelijkmatige 
verdeeling van het warm water uit de voorloopleiding zeer bevorderd werden en 
dat het achterblijven in temperatuur, van de verst verwijderde verwarmingstoe
stellen geheel uitgesloten was. — Reeds werden deze fittings door hem met goed 
gevolg bij diverse installaties toegepast 

O. H. BENZIEN. Speciaal fabriek van velllgheldsllften, kranen en lieren, 
te Amsterdam. 

Deze reeds 40 jaren werkende speciaal-fabriek gaat, door vergrooting der fabriek, 
haar fabrikaat meer perfectioneeren. De catalogus bevat afbeeldingen van electri-
sche personenliften, goederenliften, liftcoupés, goederen liftbakken, ziekenhuislif-
ten, platforms, electrische spijzenliften, consóleliften, loop- en draaikranen, en een 
electrische zekerheidslier, met centrifugaalrem en automatische uitschakelaar 
(draagvermogen 150—2000 kg, zeer geschikt voor bouwwerk-liften). 

L. VAN PUFFELEN, DEN HAAO. Amerlkaansche deuren. 

De heer van Puffelen brengt als importeur de Amerlkaansche Buffalo-deuren in 
den handel. Deze deuren worden gemaakt van prima grenen hout (Yellow fier) en 
in de voor Holland vrywel gebruikelijke maten, als paneeldeuren (paneel van 
grenen-triplex gelijmd met Caseïn Waterproof Glue), glasdeuren, garage deuren, 
enz. De prys is concurreerend met Nederlandsch fabrikaat. De afwerking is prima. 

FIRMA Or. F. A. BEYÊ & Co., te Rotterdam. Vochtwerende middelen. 

Genoemde firma brengt een Hollandsch fabrikaat in den handel, genaamd „Ordal". 
Deze vloeistof wordt gemengd door de pleisterspecie en geeft dan, volgens de dr-
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culaire, vocbtviije en niet doorslaande muren. — Het dient voor waterdicht op
trekken en herstellen van muren, betonvloeren, voor voegspecie, vloeren en wan
den. Tevens brengt deze firma in den handel een vloeistof genaamd „Ordaline", 
dat voor dezelfde doeleinden gebezigd wordt. Dit is een kleurloos vochtwerend 
middel, dat op de muren gestreken wordt. Op verzoek van Bouw- en Woningtoe
zicht te Amsterdam, werd met dit middel een welgeslaagde proef genomen op 
een muur van 360 m2 oppervlakte te Amsterdam. 

N. V. WED. J. AHEEND & ZOON, te Amsterdam. Vermenigvuldigen 
van technische teekenlngen en kaarten. 

Door deze zeer bekende en overal goed ingevoerde vennootschap wordt een nieuw 
soort lichtdrukken, genaamd „Ozalid", iti den handel gebracht, welke langs den 
drogen weg wqrden vervaardigd in kastanjebruine Ijjnen op helderen ondergrond. 
Daar deze afdrukken niet met water in. fianraking komen, is „krimpen", zegt men, 
„uitgesloten". 
De afdrukken zijn maathoudend en dus gelijk aan het origineel, men kan er dus 
op meten. De papieroppervlakte blijft volkomen glad. De lichte achtergrond ver
oorlooft bijteekenen en beschrijven met potlood en iedere soort inkt of verf. 
Ozalid afdrukken zijn betrekkelijk weinig duurder dan blauwdrukken. — Proeven 
worden gaarne op aanvraag toegezonden door de firma voornoemd. 

NAAMLOOZB VENNOOTSCHAP DEESTEB P A N N E N F A B E I E K , te 
Deest bjj Njjmegen. 

Deze fabriek zendt ons eerst heden hare catalogus 1925. Zij levert blijkens haar 
goed verzorgd en keurig gefllustreerd boekje, de verbeterde Hollandsche pan met 
knikpannen, windveerpannen en luchtpannen, kruisvorsten, schubvorsten, broek
stukken, enz. Voorts: de Muldenpan, Tuiles du Nord, en rechthoekige plus half
ronde leipannen en de kleine verbeterde Hollandsche pan. Ook levert de fabriek 
passende Jjzeren dakramen bij deze pannen. 
Verder worden broekstukken, pirons, eindvorsten en andere hulpstukken naar tee-
kening geleverd. 
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STUKKEN TER PLAATSING ZENDE MEN RECHTSTREEKS AAN DEN H O O F D R E D A C T E U R 

CORRESPONDENTIE OVER ABONNEMENTEN EN OVER ADVERTENTIÉN AAN DE U I T G E V E R S 

Ontwerp van een Landhuisje. 
Door D. VISSER, Architect B.N.A. te Schoonhoven. 

Dit huisje is bestemd voor een klein gezin en te bouwen in een landelijke omgeving. 
Wat voor velen het ideale wonen is: alleen, in eigen huis en op eigen erf. 
Het vrije woonhuis voor den burgerstand heeft, naar gelang van plaatselijke om
standigheden, verschillende vormen: 
Ie. het in eigen tuin aan alle zijden vrij gelegen landhuis; 
2e. de villa van den welgestelden burger in buitenwijk of voorstad; 
3e. het vrije woonhuis in de stad. 
By den bouw van het landhuis bepaalt men zich tot de noodzakelyke vertrekken 
voor dagehjkBch gebruik en een eenvoudige, bij de landelijke omgeving passende 
buiten-architectuur. 
Kostbare versiering kan gemist worden; de vrije ligging dwingt evenwel, bijzon
der rekening te houden met de weersgesteldheid en met de omringende natuur. 
De denkbeelden, wat nu wel n o o d z a k e 1 ij k e vertrekken in een goed woonhuis 
zyn, hebhen zich in den laatsten tijd sterk gewijzigd. 
Vroeger werd algemeen als voornaamsten eisch gesteld, dat er een s a l o n of 
althans e e n m o o i e k a m e r moest zijn, die, meer of minder kostbaar gemeubeld, 
uitsluitend gebruikt werd om er bezoek te ontvangen. Voor dagelyksch gebruik 
bleef dan de huiskamer. 
De salon, hoewel stiefkind in het gebruik, werd toch als volstrekt onmisbaar 
beschouwd. 
Tegenwoordig, nu minder getracht wordt de uiterlijkheden van een hoogeren stand 
na te bootsen, ziet men in een eenvoudige burgerhuishouding gaarne van dien salon 
af. 

Daarentegen openbaart zich thans de voorliefde voor een afzonderlijke eetkamer, 
die zoo al niet beslist noodig. Men kan ook de huiskamer voor dat doel benutten, 
maar waarvoor toch om practische redenen aanbevelenswaardig is. 
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Waar vele gezinnen gewoon zyn niet alleen de maaltijden in de keuken te gebrui
ken, maar vooral ook in den winter om brandstof te besparen, er geheel te huizen, 
wordt vaak de "keuken tot w o o n k e lik e n ingericht en geeft men haar tot dat 
doel een grooter oppervlakte dan anders het geval zou zijn. 
Naast zulk een woonkeuken moet nog een afzonderlijk spoelhok aanwezig zijn om 
niet door het gezicht van vuil vaatwerk enz. de gezelligheid van het interieur te 

# 
bederven. 
Ook moet men dan rekening houden m€t het plaatselijk klimaat. De inrichting van 
neven afgebeeld landhuisje, is uit het plan gemakkelijk te overzien. 
Wat de architectuur betreft, is er naar gestreefd deze rustig en landelijk te 
houden. 
De uitvoering is gedacht als volgt: 
Het cementraam (plint) tot onderkant kozijnen van mondsteenklinkers, de op
gaande gevelmuren van genuanceerde geel-grijze steen, alles verdiept platvol ge
voegd. Het schilderwerk in sterk sprekende kleuren, als geel, oranje, blauw en 
zwart, enz. 
De dakvlakken te bedekken met roode genuanceerde verbeterde Hollandsche pan
nen. De bouwkosten hiervan bedragen ƒ 6000.— exclusief honorarium. 

Studie-Commissie voor Rubbervloeren. 
De meer algemeene toepassing van rubbervloerbedekking in Holland wordt thans 
zeer belemmerd door de moeilijkheden, die in sommige gevallen met het vastleg
gen of plakken der rubber worden ondervonden. Het gevolg van die moeilijkheden 
is toch, dat vele architecten, hoewel rubbervloerbedekking zeker hunne belang
stelling heeft, huiverig zijn dit materiaal toe te passen uit vrees voor teleurstel
lingen en dat een belangryk afzetgebied voor rubber zeer wordt beperkt. 
Teneinde de oorzaken dier moeilijkheden, waaromtrent men thans nog vrijwel in 
het duister tast, op te sporen en indien mogelijk daarvoor een practische oplos
sing te vinden, heeft zich een Studie-Commissie gevormd, waarin niet alleen de 
verschillende groepen van belanghebbenden, maar ook zij, die zich voornamelijk 
uit een technisch-wetenschappelijk standpunt voor deze aangelegenheid interes-
seeren, vertegenwoordigd zijn. De Oommissie is als volgt samengesteld: 
Dr. A. van Kossem, Directeur van den Rijksrubberdienst, te Delft, Voorzitter. 
J. de Bruijn, Technisch Adviseur van de Nederlandsche Handel Maatschappij, te 

Amsterdam. 
M. A. van Nieukerken, Architect, te 's,Gravenhage. 
Ir. E. L. 0. Schiff Jr., Directeur der Rubberfabriek „Vredestein", Loosduinen. 
Ir. W. van der Tak, Hoofd van de Technische Advies-Afdeeling van de Neder
landsche Bank, te Amsterdam. 
Prof. Ir. Ohr. K. Visser, Hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool, te Delft. 
Ir. A. A. de Vries, Directeur der N. V. Nofa Eboniet- en Rubberfabrieken, Am
sterdam. 
Ir. J. G. Pol, Secretaris der Propaganda-Afdeeling van de Internationale Vereem-
ging voor Rubber- en andere Cultures in Nederlandsch-Indië, 's-Oravenhage, 
Secretaris. 
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De Studie-Commissie zal voorloopig in hoofdzaak haar aandacht wijden aan de 
bevestigfingsmethode van verschillende typen (harde en zachte) rubbervloeren op 
de thans gebruikelijke soorten van ondervloeren (Bijv. beton, estrich, hout, enz.). 
Hoewel daarmee het onderwerp volstrekt niet is uitgeput, meent de Commissie 
toch haar taak op bovenaangeduide wijze te moeten begrenzen en het onderzoek 
van andere vraagstukken op het gebied van rubbervloerbedekking voorloopig te 
moeten laten rusten. 
De Commissie stelt zich op het standpunt) dat zoo haar werk praktische resultaten 
mocht opleveren, deze gepubliceerd dienen te worden en op deze wijze alle belang
hebbenden ten goede moeten komen. 
Het behoeft geen betoog, dat naarmate de Commissie over meer gegevens beschikt, 
haar werk vergemakkelijkt wordt. De Commissie doet dan ook een ernstig beroep 
op alle belanghebbenden om haar te steunen door mededeelingen van ervaringen, 
gegevens enz. Van veel nut zal het zijn, indien bijv. architecten bijzonderheden 
zouden willen verstrekken van in hunne bouwwerken gelegde rubbervloeren en 
de daarby verkregen ervaring. Van niet minder belang zou het zijn, indien rubber
fabrikanten hunne ervaringen met de ondervloeren, waarop zy rubber moesten 
leggen, mededeelden. De Commissie is verder gaarne bereid toegezonden plakmid-
delen in het onderzoek te betrekken, voorloopig echter alleen, wanneer haar tevens 
de samenstelling en bereiding van dat plakmiddel zonder verplichting tot geheim
houding worden opgegeven. Het is duidelijk, dat waar de Commissie naar open
baarheid van de resultaten harer bemoeiingen streeft, zij bezwaarlijk anders kan 
handelen. 

Voor de Oommissie bestemde brieven gelieve men te richten aan haar Secretaris, 
Ir. J. G. Fol, Noordeinde 39, 's-Gravenhage. 

Carbo-Lastic. 
Zeer opmerkelijk is het, dat blijkbaar elk oogenblik van den dag preparaten wor
den „uitgevonden" voor dichting van kelders en muren, herstellen en opnieuw 
bedekken van daken, etc. De markt wordt met middelen overvoerd, de namen zijn 
legio. De meeste materialen komen en verdwijnen zonder een spoor achter te laten, 
ja zelfs vele hadden beter het levenslicht niet kunnen aanschouwen. 
De vertegenwoordigers overladen je met gunstige uitkomsten van proefstations en 
praten je, wanneer 2e zeer handig zijn, kun materiaal aan. Het nemen van proe
ven is trouwens steeds nuttig, hoewel tijd en gelegenheid niet steeds beschikbaar 
is. De uitkomsten van proefstations zijn wel niet altijd voor de praktijk betrouw
baar en men doet wel er niet alle aandacht aan te schenken. Dit ook wordt zeer 
dikwijls aangeraden door Scharroo — men zie zijne artikelen in dit en andere vak
bladen. Maar terzake. Dezer dagen heb ik een voorloopige proef kunnen nemen 
met een nieuw materiaal n.l.: Carbo-lastic. Hoewel zeer voorloopig, is toch myn 
indruk wel van dien aard, de lezers van dit blad eens uit te noodigen eens een 
proef op kleine schaal te nemen. Nadat men mededeelt is men in staat met dit mate
riaal daken en wanden, in 't kort alle constructies die niet of slechts gering tegen 
water bestand zijn, te dichten. De uitvinding berust bij J. E. Harris Company in 

Wooster (Ohio), 
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Het is een mengsel in halfvloeibaren vorm, dat gemakkelijk over daken en andere 
oppervlakken uitgespreid kan worden, zoodoende een taaie, beschermende laag vor
mend, welke alle roest, verrotting en invreting weert en de daarmede behandelende 
onderlagen waterdicht maakt. De voornaamste bestanddeelen van carbo-lastic sqjn 
twee soorten van natuurlyk, in den staat Utah (U. S. A.) voorkomend, rotsasphalt 
(zeer verschillend in structuur van petroleumasphalt), bekend als Silonite en Ela-
terite, welke in bepaalde verhoudingen vermengd worden met Ohinawood olie en 
Soya-bean olie. In deze grondstof wordt zuivere rotsasbest-vezel verwerkt, welke 
het product de taaiheid en elasticiteit geeft, waardoor rekken en krimpen der 
onderlaag geen invloed op de carbo-lastic laag zelf kan uitoefenen. Op het dak aan
gebracht, vormt dit materiaal één geheel dekkleed, zonder naden of voegen, maakt 
daardoor het dak absoluut waterdicht en beschermt het tegen roesten. 
Oarbo-lastic kan op alle materialen worden aangebracht zooals op glas, yzer en 
andere metalen, steen beton, hout, asphaltpapier, enz. Het kleeft ook gemakkelijk 
aan natte oppervlakken, zoodat men meent in staat te zyn lekken bij hevige regen
buien te stoppen. 

Het preparaat wordt vervaardigd in twee soorten, n.l. seal-tite en carbo-lastic, voor
namelijk in zwarte kleur, doch kan ook in rood, groen en grijs geleverd worden. 
Seal-tite is carbo-lastic in dikkeren, meer plastischen vorm en wordt gebruikt om 
grootere naden, g-aten en tusschenruimtén te dichten en de koppen van bouten, 
schroeven, spijkers, enz. ermede te bedekken en „waterproof" te maken. Seal-tite 
wordt met een troffel of plamuurmes op boutgaten, naden, enz. aangebracht, op 
de laatste als dilatatie-voeg. De oppervlakken moeten voor het aanbrengen gron
dig gereinigd worden, waarna met een zachte kwast het materiaal wordt opge
streken. Water wordt niet door carbo-lastic verontreinigd en is bestand tegen zeer 
hooge en lage temperaturen zonder af te vloeien of te scheuren. 
Omtrent het aanbrengen op verschillende materialen worden de volgende wenken 
aanbevolen. 
Alvorens tot het aanbrengen van carbo-lastic over te gaan, moet men de te bedek-
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ken onderlagen goed schoon maken, zooals onderstaand nader zal worden uiteen-

Daarna begint men met het dichten van gaten, naden, scheuren, enz. door middel 
van het dikkere soort carbo-lastic, genaamd seal-tite, terwijl de algeheele bedek
king met carbo-lastic geschiedt. 
I J z e r e n d a k e n en o m w a n d i n g e n . 
Maak eerst met een harde staalborstel het te bedekken oppervlak goed schoon, 
opdat roest, vuil, e. d. zoo goed mogelijk verdwynen. Losse deelen moeten worden 
bevestigd. Hierna moeten gaten, hoeken en naden, benevens koppen van bouten, 
schroeven en klinknagels gedicht worden met seal-tite. Dit wordt het best aange
bracht met een plamuurmes of troffel. 
Bedek daarna het geheele oppervlak met carbo-lastic door middel van een 4 duims 
zachte kwast. Het moet gelijkmatig uitgestreken worden ter dikte van 1 a IVa mm; 
pl.m. 100 vierkante voet strijkt men uit 2 gallons. 
H o u t e n , ge a s p h a l t e e r de of m e t a s p h a l t b e d e k t e d a k e n . Na 
schoongemaakt te hebben, het dak zorgvuldig nazien, losse planken vastspijkeren, 
gescheurd asphalt herstellen, enz. 
Gaten en scheuren kunnen worden gedicht met seal-tite; grootere gaten eerst be
dekken met drie of vier lagen grootmaaige jute, waarvan elke laag vóór het aan
brengen der volgende, met een laag carbo-lastic wordt belegd. Daarna bewerken 
als onder ijzeren daken vermeld. 
B e t o n d a k e n . Na reiniging, hoeken, scheuren en spleten met seal-tite dichten 
door middel van beitel of plamuurmes. Smeer nu het betonvlak in met Black-
Primo-Waterproofer en laat dit p.m. één dag drogen. Verdunnen met gasoline is 
toegestaan. Thans kan het vlak met carbo-lastic bedekt worden. Per 100 vierkante 
voet heeft men ongeveer 3 gallons noodig. 
Omtrent sommige eigenschappen nog het volgende. Het rotaasphalt en de oliën, 
welke in het materiaal verwerkt worden, zijn niet poreus, waardoor de toetreding 
van vocht of lucht in de laag carbo-lastic absoluut verhinderd wordt. De bestand-
deelen zijn alle bestand tegen zuren en loogen, waardoor alle metalen tegen mvre-
ting beveiligd zijn. 
Het kleeft aan elk materiaal, b.v. aan glas, ja zelfs aan natte oppervlakken. 
Afknappen en af schilferen is door de groote elasticiteit niet mogelp; het zet uit 
en krimpt met hooge en lage temperaturen mee. Het wordt niet week of broos en 
is bestand tegen temperaturen, van 40° beneden nul tot 800° boven nul Fahrenheit. 
De temperatuur onder een metalen dak is 15° minder dan onder een geverfd dak 
by dezelfde zonnefiitte. Hemelwater wordt niet verontreinigd. Een groote beton-
watertank is aan de binnenzijde met dit materiaal waterdicht gemaakt in China, 
gebouwd in Shanghai onder Fransche concessie. Deze tank verschaft drinkwater 
aan de Fransche nederzetting. 
De garantie strekt men uit tot acht jaar, zoodat ik velen in overweging geef proe
ven te nemen met dit materiaal, waarvan de door mij genomen voorloopige proe
ven mij een goeden indruk hebben gegeven. x -
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Asbest-cementplaten. 
Asbest-cementplaten worden vervaardigxl, zooals de naam reeds aangeeft, van 
asbest en portland-cement. Asbest is een vezelachtige mineraal, voorkomend in 
spleten van hornblende en serpentyngesteenten. Van de vele soorten worden de 
kwaliteiten uit Italië en Canada als de beste genoemd. In de bouwkunde treffen 
we aan platen en leien, waarvan voorai de platen zeer veel worden toegepast. 
We noemen het gebruik voor plafonds, paneelen van deuren, brandvrije bekleedin
gen in fabrieken, werkplaatsen en schouwburgen, voor afscheidingen, school- en 
reclameborden, voor brandvrije onderlegplaten voor kachels, fornuizen, haarden 
en gascomforen. 
Vooral voor verplaatsbare gebouwen, zoóals barakken, kiosken en voor lighallen, 
ziekenhuizen, enz. zijn ze door hun ondringbaarheid voor onreinmicroben zeer 
geschikt. Voor betimmeringen in autobussen en schepen worden ze veel toegepast. 
De platen worden bewerkt als hout: ze worden gezaagd, geschaafd, geboord en ge
spijkerd. Voor het versnijden en verdeelen kan men ze echter het best aan beide 
zijden met een zinksnijder of beitel inritsen en dan langs een lat afbreken. Voor 
plafondbekleeding kan men ze het best in vakverdeeling maken, door over de 
naden profiellatten of papierstuc te spijkeren. Is dit om een of andere reden niet 
mogelijk, dan kunnen ze bewerkt worden als hieronder aangegeven bij het schil
deren. 
Asbest-cementplaten o.a. merk Martinit, worden geleverd in de kleuren grys, 
blauw, zwart en rood. Ze komen in den handel in dikten van 314-4-5-6-7-9-10-12-15 
en 20 mm. en in de afmetingen van 100 bij 100, 120 bij 120, 122 bij 122, 183 by 
9iy2) 244 by 122 en 250 hij 120 cm. 
Omtrent de bereiding merken we op, dat het ruwe materiaal asbest eerst in een 
koldermolen en daarna in een slingermolen wordt gebroken en fijngewreven tot 
een zoo gelyk mogelijke, wollige stof. In een mengtoestel wordt nu de portland-
cement droog doorgemengd en vervolgens water toegevoegd en de massa zeer zorg
vuldig en nauwlettend doorgeroerd. Alleen langzaambindend portland-cement mag-
worden gebruikt, aangezien de massa zeer lang dient doorgewerkt te worden om 
zeker te zijjn van een innige en juiste verdeeling en vermenging van de grondstof
fen. De wollige vezels van asbest nemen gemakkelijk meer cement tot zich dan 
gewenscht voor een goede verhouding; vandaar het zeer zorgvuldige mengen. Ver
volgens wordt de specie tegen een cylinder van kopergaas geslingerd. Het over
tollige water heeft nu gelegenheid te verdwijnen door de openingen van het gaas 
en de dunne specie vormt een dunne laag, die door een op een wals wentelend 
doek van het gaas wordt afgerold en om een stalen wals gewonden. De plaat kan 
nu op dikte gewalst worden en kan nu worden afgenomen en in de vereischte 
vorm als vlak of gebogen worden neergelegd. De platen zijn na drie maanden 
gereed voor het gebruik, maar moeten wanneer ze beschilderd worden, minstens 
een jaar liggen. De eerste Nederlandsche fabriek van Asbestcementplaten brengt 
voor het beschilderen een speciale verf in den handel, genaamd „Martinol". Het 
gebruik is als volgt: 

Binnenwerk. De plaat wordt eerst in de aangemaakte martinol geschuurd, wan
neer deze martinol droog is, met een dikke laag martinol bestreken en daarna 
geplamuurd met de hieronder aangegeven plamuur. Men zorge by het schuren der 
plamuur, dat men niet door de plamuur heenschuurt en zoodoende de plaat weer 
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bloot maakt. Vervolgens wordt de plaat gegrond met loodwitverf en af geverfd met 
verf naar verkiezing. 
Buitenwerk. De platen worden met de ruwe zyde naar buiten gekeerd, w ĵze van 
schilderen als boven; hierbij is echter aan te bevelen voor de eerste voeding een 
laag vernis tusschen de martinol en de plamuur op te brengen; men plamuurt dus 
over de vemislaag. 
Vochtige muren. Hierby is het gewenscht de muren voor het bekleeden te bestre
ken met vuurlak of black vamisch. 
Samenstelling der plamuur. Men neemt een gelyke hoeveelheid krijt en loodwit, 
ieder afzonderlijk aangemaakt met een weinig gekookte lijnolie, en pijpaarde aan
gemaakt met water, slaat dit goed door elkaar en voegt by dit mengsel een derde 
martinol, welke men er goed doorheen werkt. Zoo noodig met water te verdunnen. 
Aanmaken van martinol. Martinol wordt eerst met een weinig water goed dik aan
geroerd. Na een half uur wordt onder voortdurend roeren de martinol met water 
verdund, tot zij de dikte heeft van olieVerf. O. 

Tentoonstelling van den Nederlandschen Bond voor Kunst 
in Industrie, Paviljoen Haarlem. 
De Nederlandsche Bond voor Kunst in Industrie B.K.I. is een bond van industri-
eelen en uitgevers, die in samenwerking met kunstenaars streven naar de voort
brenging van een fabriekmatig vervaardigd, schoon en deugdelijk product, en van 
die lichamen, welke de distributie daarvan bevorderen. Deze tentoonstelling van 
de B.K.I. geeft dus in de e jrste plaats een indruk van hetgeen door de leden in 
dat opzicht bereikt werd. Door het uitnoodigen van industrieelen niet-leden, welke 
in meerdere of mindere mate in dezelfde riöhting werkzaam zijn, werd echter de 
grondslag van deze expositie breeder en geeft zij, hoewel natuurlijk niet volledig, 
een beeld Van hetgeen op dit oogenblik door verschillende belangrijke Nederland
sche industriën in bovengenoemden zin gepresteerd wordt. 
Tot de tentoonstelling werden toegelaten: voortbrengselen, fabriekmatig vervaar
digd (in massa, of in serie) welke door Nederlandsche kunstenaars ontworpen en 
aesthetisch en technisch goed verzorgd zijn. Het zyn dus in hoofdzaak eenvoudige, 
niet kostbare gebruiksvoorwerpen. 
Het is echter niet steeds gemakkelijk om de juiste grens te trekken tusschen het 
serieproduct en sommige voorwerpen van Kunstnijverheid. Daar ook terwille van 
het uiterlijk aanzien van sommige inzendingen (hij gebrek aan de gewenschte 
voorwerpen) in enkele gevallen gebruik moest gemaakt worden vaa producten 
welke buiten de genoemde categorie vallen, kon de wensch van de Tentoonstel
lingscommissie, om ook voor de aankleeding uitsluitend gebruik te maken van 
serie- of massaproducten bij deze eerste Bondstentoonstelling niet geheel vervuld 
worden. 
Ook is er naar getracht om zooveel mogelijk werk van den laatsten tijd tentoon-
testellen (onder het geëxposeerde werk zijn verschillende voorwerpen dje nog nim
mer tentoongesteld werden). Een uitzondering werd gemaakt voor het fluweel en 
cretonne artistique ontworpen door Duco Crop in 1894—1899 omdat dit mede een 
der eerste voorbeelden is in ons land van een gelukkige samenwerking' van kun
stenaar en industrieel ten dienste van een massaproduct. Belangrijke ondernemin
gen, wier producten geheel geschikt zijn voor uitvoering naar ontwerpen van kun
stenaars, hebben dit terrein nog niet of niet met het ware vertrouwen in deze 
samenwerking, betreden. De Tentoonstellingscommissie hoopt en verwacht dat 
door deze en soortgelijke daden van den nieuwen Bond andere industrieelen op
gewekt zullen worden met ernst naar hetzelfde doel te streven. 
Een bezoek aan deze zeer interessante tentoonstelling kunnen wij ten zeerste aan
bevelen. 
184 



40ste JAARGANG. No. 24. 28 NOVEMBER 1926. 

|| VA DE ME CU Mij 
JlDER BOUWVAKKEN |; 
• • • • • • • • • • • • • ^ • • ^ • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • a B B B B B B B B B 

H O O F D R E D A C T E U R : U I T G E V E R S : 
L. ZWIERS Hz., ARCHITECT B.N.A. H. P. DE SWART & ZOON 

BUREAU STADHOUDERSKADE 152 OUDE MOLSTRAAT 7 (TEL. 12469) 

AMSTERDAM. 'S-G RAVEN HAGE. 
STUKKEN TER PLAATSING ZENDE MEN RECHTSTREEKS AAN DEN H O O F D R E D A C T E U R 

CORRESPONDENTIE OVER ABONNEMENTEN EN OVER ADVERTENTIÊN AAN DE U I T G E V E R S 

„Prijsvraag"-Ontwerpen Behangselpapieren. 
Geteekend door Nederlandsche Artisten,» uitgeschreven door de Vereeniging1 „St. 
Lucas", ten behoeve der Firma L. Goudsmit, Engroshandel in Behangselpapier te 
Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage. 
JURY: Dl. H. P. Berlage Den Haag. 

Lton Cachet Maarssen. 
Jan G-ratama, Architect, Bk. Ingenieur Amsterdam. 
Prof. Dr. A. J. der Kinderen . . . Amsterdam. 
P. Kramer, Architect Amsterdam. 
Prof. R. N. Roland Holst fcondert. 
L. Gondsmlt Amsterdam. 
Fritz Peine (Behangselfahrlkant) als Technicus. 

De Jury in bovengenoemde prijsvraag kwam dezer dagen by een in het Gebouw 
van „St. Lucas", om te beoordeelen aan welke drie der pl.m. 600 ingekomen ont
werpen de uitgeloofde prijzen konden worden toegekend. De Jury kon met genoe
gen constateeren, dat het overgroote deel der ingekomen ontwerpen moet zijn ge
teekend door lieden, die de kunst rerstaan om verdienstelijke tèekeningen te 
maken, zoowel wat kleuren als motieven betreft; ook zelfs dan, wanneer reeds op 
het eerste gezicht van sommige ontwerpen kan worden gezegd, dat zy voor het doel 
van wandversiering niet geheel geschikt waren. 
Na een vijfvoudige selectie bleven ten slotte 3 ontwerpen over, die volgens de 
Jury, in aanmerking konden komen voor de 3 uitgeloofde pryzen. Twee dezer drie 
ontwerpen, n.l. motto: „MULLEM" en „IDEE P", werden aangewezen voor den 
eersten of wel voor den tweeden prys. Gezien de groote verdiensten die volgens 
de Jury beide ontwerpen hebben en de hieruit voortkomende consequente moei
lijkheid om aan één dezer beide ontwerpen den voorrang- te geven, besloot de Jury 
de toegezegde belooning van den eersten prijjs è, ƒ 300.— en van den tweeden prijs 
è ƒ 200.— bjj elkaar te voegen en aldus aan beide ontwerpen een eersten prys toe 
te kennen, met een geldelyke belooning van ƒ 250.— voor elk ontwerp, zoodat 
deze twee eerste pryzen werden toegekend aan het ontwerp motto „Mullem", ont-
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3de PRIJS. Ontwerp: M. A. H. v. rl. BURG, Haarlem. 

werper Sikko van der Woude, Amsterdam en het ontwerp motto „Idee P" , ont
werper 0. Mus Hzn., Den Haag, terwijl de derde prys werd toegekend aan het ont
werp motto „Cirkel", waarvan de ontwerper blijkt te zijn de heer M. A. H. v. d. 
Burg, Haarlem. 

Een prijsvraag voor behangselpapier. 
Door de firma L. Goudsmit te Amsterdaiia is een prijsvraag uitgeschreven voor 
ontwerpen van behangselpapieren, waarvan de resultaten in ruim 660 inzendingen 
voor enkele weken waren tentoongesteld in een lokaal aan de Manüxstraat te 
Amsterdam. De tentoonstellingsruimte, dit moet al dadelijk geconstateerd, was 
geheel ongeschikt om de ingezonden ontwerpen behoorlijk tot hun recht te doen 
komen. Ze hingen deels in 't donker, deels veel te hoog en overal te dicht op 
elkaar. Het was dus niet mogelijk een juist oordeel over de ontwerpen te ver
krijgen. 
Evenwel moet worden geconstateerd, dat er veel goed werk, zeker wel 20 %, was 
geleverd en dit resultaat dus de prijsvraag volkomen wettigt. Anderzijds moet 
men zich verbazen dat zoo vele teekenaars en teekenaressen zich geroepen achten 
het onderhavige vraagstuk op te lossen. Eff waren o.a. ook de kinderlijkste uitingen 
van versieringskunst, de meest banale kleurcombinaties en ongelooflijk leelijke 
ornamentaties te genieten. 
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Ontwerp: SIKKO v. cl. WOTJDE, Amsterdam, 

Dit nu is een bedenkelijke kant van het publiek tentoonstellen van de uitslagen 
op dergelijke prijsvragen. 
Het komt ons niet gewenscht voor om alles wat maar ingezonden wordt, aan den 
wand te hangen. Indien hieromtrent in de prijsvraagregelen een bepaling bestaat, 
dan is het gewenscht deze te veranderen. De jury dient tevens te bepalen welke 
ontwerpen wel en welke niet aan het onrype publiek zullen worden opgediend. 
De eerste prijzen zqn toegekend aan de ontwerpen van de heeren: 
C. M u s Hzn . te ' s - G r a v e n h a g e 
en S i k k o v a n d e r W o u d e te A m s t e r d a m . 
De derde prijs is toegekend aan den heer 
M. A. H. v. d. B u r g te H a a r l e m . 
Verder zijn enkele ontwerpen aangekocht door de firma Goudsmüt om te worden 
uitgevoerd. 
Opmerkelijk is, dat een groote verwildering der motieven valt te constateeren. 
Slechts heel weinig ontwerpers hebben begrepen dat het fond van onze vertrekken 
in de allereerste plaats stil moet zijn en rust moet geven. In vele motieven is de 
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PLAAT 24. Bekroningen prijsvraag Goudsmit voor behangselpapier. 



Ontwerp: J. P. WOBMSEE, Hilversum. 

beweging voelbaar. Ze schuiven of draaien. Sommige zelfs met onbetamelyke snel
heid ! Welaan, de mode wil het nu eenmaal zoo, maar 't valt niet moeilyk in te 
zien, dat deze mode ook inderdaad slechts „mode" zal blijken te zyn en dus van 
zeer tydelijken aard. 
Ook wat de Meurstellingen betreft is vrijW de mode gevolgd. Lila, fraise, taupe en 
dergelijke kleurtjes gaven den toon aan. | 
Nu kan men zich op het standpunt stellen, dat dit „modieuse" in het behangsel 
juist is wat „de tijd." wil, dus goed. Map dieper inzicht komt toch altijd weer tot 
de conclusie, dat schoonheid „durend" behoort te zyn en dus los van tijdelijke 
modegrillen. 
Er is aan beide inzichten door de inzend|rs voldaan en de jury had dus een zeer 
moeilijke taak, die ze heeft weten op te lossen door „elk 't zijne" te geven, zooals 
uit de hier gereproduceerde bekroonde Intwerpen moge blyken. Hierbij bedenke 
men, dat andere kleurstellingen dan del bekroonde, de ontwerpen nog zeer kun
nen schaden, — en dat het juist beoordeelen op zwartwit-druk onmogelijk is. 
Ons komen de bekroonde ontwerpen zeer| geslaagd voor. De firma L. Goudsmit 
heeft een tydroovend en kostbaar experiment beproefd, met goed resultaat en zeer 
ten nutte der versierende kunsten. — Men kan haar daarvoor niet anders dan 
dankbaar zijn. — Alleen vinden wij het jammer, dat geen randen in de prijsvraag 
zijn opgenomen. Want een mooi, pittig mes of randje is nog niet uit den tijd! 
We kunnen er nog best in die richting iets goeds by hebben! 
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Ontwerp: J. B. VAN HEUKELOM, Amsterdam. 

Behalve de bekroonde, zijn bij dit artikel nog eenige andere ontwerpen gerepro
duceerd van bekende kunstenaars, die door de firma Goudsmit eveneens worden in 
den handel gebracht. L ZWIERS. 

Stedenverfraaiïng. 
P e r f e c t i o n e e r i n g v a n h e t s t r a a t a s p e c t . 
Op het gebied van verzorgde stedenuitbreiding en -verfraaiing mag aangenomen 
worden, dat Neêrlands' hoofdstad bovenaan staat. Wat er op dit, enorm uitge
breide en zeer belangrijke, gebied, na den oorlog, is tot stand gebracht, verdient 
(en heeft ook meestal) de bewondering van inwoner en vreemdeling. — Thans 
neemt Amsterdam opnieuw het straataspect duchtig onderhanden, door de leeljjke 
roode, kwasi-turksche, kiosken op te ruimen en daarvoor moderne bouwwerkjes 
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in de plaats te stellen, die tevens aan de hoogst noodige gerieflijkheid beantwoor
den. De T e l e g r a a f verneemt hierovei het volgende: 
Niet voor 50 stuks, zooals wij indertyd alusievelijk meldden, maar voor 30 nieuwe 
kiosken is een bedrag van ƒ 75.000 besciikbaar gesteld. En nu worden er per slot 
van rekening maar 25 gebouwd. 
Dat neemt niet weg, dat deze 25 echter op bijzondere wijze architectonisch zijn 
verzorgd. Tien exemplaren toch, worden vervaardigd naar het ontwerp van den 
architect J a n de M e i j e r en vijftien stuks zijn ontworpen door den heer N. 
L a n s d o r p , architect bij de afd. Gebouwen van den dienst P. W. 
De arbeidsinspectie heeft vervolgens haaf goedkeuring aan de indeeling der nieuwe 
gebouwtjes gehecht, terwijl het Bureau Verkeerswezen met de punten van plaatsing 
accoord gaat. 
Zoo komt er dan één op het Muntplein, aan de zijde van den Binnen-Amstel. Twee 
zullen er verrijzen op den Dam, tegen het plantsoen aan. Verder een op " het 
Frederiksplein, op het Leidscheplein, Haarlemmerplein, J. D. Meyerplein, Nieuw-
markt, Westermarkt, Damrak, Spui bij den N. Z. Voorburgwal, Amsteldijk bij de 
Nieuwe brug, Mauritskade bij de Commelmstraat, Keizersgracht bij de Utrechtsche-
straat, Mamixstraat bij de Rozengracht, Singel bij den Haarlemmersluis, Prins 
Hendrikkade bij het Damrak, Amstelveeni&heweg bij de Zeilstraat, Sarphatipark hij 
de Van der Helststraat, Van Baerlestraat bij de P. Potterstraat, Stadhouderskade 
in het Leidsche boschje. Singel bij het KAningsplein, Linnaeusstraat bij de Preto-
riusstraat, in het plantsoen by de Rotterdammerbrug en ten slotte nog een aan den 
Buiksloterweg bij de autostandplaats. 
Bovendien wordt op het Weesperplein een kiosk gebouwd in combinatie met het 
tramhuisje aldaar. Dat is dus eigenlyk de 26ste, zoo men wil. 
De gebouwtjes, welke door architect Lansdorp zijn ontworpen, verkrijgen een 
lengte van 2.30 M. by een breedte van 1.75 en een grootste hoogte van 3 M. In de 
voorruimte bevindt zich 'n publieke telefooncel. Ook is gezorgd voor 'n privaat-
gelegenheid voor het personeel. De rest van de ruimte is de eigenlyke verkoop
ruimte, die electrisch zal worden verwarmd. 
Alle vakken, onder en boven de verkoopramen zijn voor lichtreclame benut en 
worden door het gemeentelyke Reclame-bureau geëxploiteerd, gelijk de thans 
overal langs den weg verschenen „tramhalte-reclamezuilen". 
Hoogstwaarschynlyk zal de wijzerplaat van het uurwerk in de kiosken eveneens 
worden verlicht. 
De kiosken van Jan de Meijer hebben verder een afmeting van 2.30 X 2 M. by 'n 
hoogte van 3.30 M. en geheel dezelfde indeeling. Alleen is de verkoopruimte meer 
rond, in den vorm van een halven zestien-hoek. 
Niet minder dan vier Gemeente-diensten zyn hier nu druk mee: telefoon, G. E., 
waterleiding en P. W. (ook nog voor de (rioleering). Er moeten n.l. vier verschil
lende grondleidingen worden aangesloten. Bij de plaatsing is daarom bovendien 
rekening gehouden met de vraag, waar de grondaansluiting op de meest econo
mische wijze tot stand kon komen. 
In den loop der volgende maand zal de hoofdstad haar nieuwe monumentaliteit, in 
den vorm dezer 25 aesthetisch verzorgde kiosken, ryker zyn. 
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Scheikunde voor het bouwvalk (VI). 
Door J. H. JANSON. 

N i e t - m e t a l e n of m e t a l l o ï d e n . Men verdeelt gewoonlyk de bekende 
scheikundige elementen in twee groepeA n.1. de metalen en de niet-metalen of 
metalloïden. De eerste hebben bijzondere physische eigenschappen (warmtegelei-
dingsvermogen; glans; plet-, trek- en smeedbaarheid; enz.), welke de laatste 
missen. 
Tot de laatstgenoemde groep, welke wij het eerst zullen behandelen, behooren 
natuurlijk ook de gasvormige elementen < en daaronder bespreken wij allereerst de 

Z u u r s t o f . Dit element is het meest verspreide in de natuur en komt zoowel in 
ongebonden toestand in de dampkringslucht, — n.l. Yë v a n i i e t volume — als in 
gebonden staat voor. Verbonden met het gas waterstof maakt het 8/8 van het 
volume van alle water op aarde uit en is overigens in velerlei vorm, aan andere 
elementen gebonden, aanwezig in tal van mineralen en dientengevolge in haast alle 
gesteenten. 
Het eenvoudigst zou men zuurstof kunnen bereiden indien men het wist te schei
den van het stikstofgas, waarmede het physisöh gemengd in de lucht voorkomt. 
Men heeft langen tijd tot deze scheiding — welke zou gelukken, indien men 
slechts de stikstof wist te binden — geen kans gezien. Door toepassing van sterke 
afkoeling en vloeibaarmaking van gassen, is men later er wel in geslaagd tot een 
scheidingsproces te komen, doch aldus verkregen zuurstof bleef duur en werd 
feitelijk niet op industrieele basis bereid. Sedert kort voor en in den wereldoorlog 
echter is men er in geslaagd om verschillende procédé's toe te passen voor de bin
ding van stikstof uit de lucht. Het doel is op die wijze de wereldproductie aan 
stikstof meststof f en op te voeren — maar daarbij verkrijgt men dan ook van zelf 
zuurstof als rest. 
Bereiding van zuivere zuurstof, welke tegen een niet te hoogen prijs kan worden 
geleverd, is voor het bouwvak o.a. van belang in verband met het autogeen lasch-
proces; de voor dit doel noodige zuurstof komt in sterk gecomprimeerden toestand 
(100 atm. druk) in cylinders in den handel en wordt, behalve voor autogeen-
lasschen en voor kalklicht-verlichting, ook zeer veel als ontploffingsmiddel in de 
mijnen in Limburg gebruikt. In het laatste geval is het gas zoo sterk gecompri
meerd, dat het vloeibaar is. 

(Wordt vervolgd). 

Nieuwe Catalogi. 
RECTIFICATIE. 

Onder deze rubriek berichten wij in het vorig nummer, dat het Technisch Advies-
en Ingenieursbureau D. Houtman Jr. te 's-Gravenhage de Bergische Stahl-Industrie 
te Remscheid vertegenwoordigd. — Thans bericht ons de heer J. F. Wieck Jr., 
Lubeckstraat 50/52 te 's-Gravenhage, dat de heer Houtman een rapport over de 
genoemde artikelen uitbracht, doch dat de heer Wieck Jr. de vertegenwoordiging 
heeft. 
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Ontwerp van een Wachthuisje voor den Veerdienst der 
Gemeente Schoonhoven. 
Door D. VISSER, Architect B. N. A. 
Het gebouwtje is zeer klein van omvang vanwege de beperkte ruinrte hij de veer-
stoep en staat tegen een bestaand huis (fabriek). 
Het plint wordt gemaakt van beton en zwart gemaakt met litium, verder wordt 
het geheel dubbelwandig van hout samengesteld. 
De dakvlakken te bedekken met Ruberoid met roode panslag. 
Het buitenverfwerk uit te voeren in stertysprekende kleuren als volgt : 
Het plint en treden zwart, de wanden tot onderkant ramen groen, de kozijnen en 
goot chromaatgeel, de ramen cobaltblauw. Het randwerk der deuren blauw en 
roeden geel. 
Ook het interieur te verlevendigen met frissche kleuren, als geel, oranje, rood en 
zwart. 
De bouwkosten hiervan bedragen ƒ 750.—. 

Steengaas. 
Steengaas is een brandvrij en roestvrij bouwmateriaal. Het biedt een bij uitstek 
goede aanhechting voor alle pleisterwerk, daar mortel en gips niet alleen 
direct aan de gebakken klei van het steengaas hechten, doch bovendien om de 
kleifiguurtjes heen krullen en zoodoende met het steengaas om zoo te zeggen één 
geheel vormen. 
Steengaas is een draadweefsel van 1 mm gegloeid ijzerdraad met 20 mm maas wijdte, 
waarbig onder hoogen druk klei om de knooppunten geperst en volgens een bijzon
dere methode gebakken wordt, zoodanig, dat de klei het ijzerdraad nagenoeg 
geheel omsluit. 
Het vindt toepassing als ondergrond voor pleisterwerk; by stucadoorswerk, ter 
sterkere en brandvrije vervanging van riet en houtweefsel; ter brandvrije omklee-
ding van ijzeren en houten balken en kolommen. Bij vloeren en zolderingen bij het 
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bekleeden van sheddaken en bij gewelven; by het vormen van dunne tusschen-
wanden en van enkele en dubbele buitefiwanden, in "fabriekshallen, loodsen, e. d. 
Steengaas wordt in Holland vervaardigd door de Nederlandsche Steengaasfabriek 
te Apeldoorn. De banen zijn breed 1 m en lang 5 m. Het gewicht is per m2 5 kg, 
dus per geheele rol 25 kg. Steengaas moet op een droge, niet vochtige of lekkende 
plaats worden opgeslagen. Het moet met de noodige zorg worden gehanteerd, ten
einde het breken van de stukjes gebakken klei te voorkomen. Voor de toepassing 
van steengaas het volgende: 

P l a f o n d s o n d e r h o u t e n b a l k e n . De steengaasbanen dwars op de balk-
richting te spannen. Vóór het aanbrengen worden de banen steengaas op de ge-
wenschte lengte in orde gemaakt. Korte stukken kan men in de lengte aanelkaar 
verttinden door bij beide stukken aan h^t einde een rij blokjes met een hamer te 
verbrijzelen en de zoodoende vrykomende draadeinden om elkaar te draaien. 
Heeft men de gewenschte lengte goed gereed, dan verbrijzelt men aan de beide 
stukken twee rijen blokjes en bevestigt in de vrijkomende draadeinden randijzers 
van 8 mm, welke dienst doen om de baan te spannen. Dit strakspannen geschiedt 
door het aan beide zijden inslaan van spanhaken (5 stuks op een m) nadat de 
banen door voorloopig half-ingeslagen krammen los aan de balken zijn opgehan
gen, zoodanig dat zij nog eenige vrije beweging hebben. Na het spannen worden 
deze krammen pas geheel ingeslagen. Onder de banen steengaas worden in de 
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lengterichting van de baan op onderlingen afstand van 20 cm gegalvaniseerde 
steimdraden no. 14 (2 mm) gespannen, met krammen aan de balken gespijkerd 
en tusschen de balken telkens eenmaal met draad aan het steengaas bevestigd. 
De naast elkaar te spannen banen moeten elkaar met twee rijen blokjes overlappen 
en deze overlappingen moeten met 1 cin gegalvaniseerd ijzerdraad goed verbon
den worden. 
Bij minder sterke balklagen is het noodig deze te voorzien van kruisen, z.g. St. 
Andreaskruisen. Waar gedeelten der balken by het spannen der steengaasbanen-
onbedekt blyven, bespykere men deze met smalle réepen steengaas. Plafonds in 
het ruw te zetten, vlak onder de rij, met een specie van 1 p.c.—S'/z z. ter dikte 
van hoogstens 2 cm. 
P l a f o n d s o n d e r i j z e r e n b a l k e n . Voorbereiding der steengaasbanen als 
boven. Het spannen geschiedt met behulp van speciale sleutels volgens afbeelding. 
De ingevlochten rondijzers aan de einden der banen worden met S-vormige haken 
om de yzeren balken vastgehouden, zooals op de afbeelding aangegeven is. De 
ophanging der banen geschiedt op afstanden van 25 cm met 2 mm gegalvaniseerd 
ijzerdraad aan 10 mm rondijzers of kleine profielijzers, die op de balkgrenzen rusten. 
P l a f o n d s o n d e r b e t o n n e n v l o e r e n . Waar om de een of andere reden 
pleisterwerk niet direct op de beton kan worden aangebracht, kan steengaas ook 
een nuttige rol vervullen. 
B a l k o m k l e e d i n g . By houten balken wordt het steengaas eenvoudig met 
kleine krammen direct strak om de balken gespijkerd. 
Bij yzeren balken worden houten ribben op onderlinge afstanden van 50 cm klem 
tusschen de balken geslagen of aan de balken met moerbouten bevestigd. Het 
steengaas wordt dan aan de klossen gespijkerd en op elke klos een gegalvaniseerd 
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2 mm ijzerdraad onder de balk door gespannen, of zoo mogelijk, rond om den balk, 
en de einden om elkaar gedraaid. Het steengaas moet strak om den balk gespan
nen worden. Dit geschiedt het best met behulp van spanhaken, die beiderzijds 
boven in de houten klossen eerst gedeeltelijk ingedreven en later geheel aangedre
ven worden. Eenige mogelijkheden van toepassing van steeng-aas voor vloeren en 
zolderingen met houten en met ijzeren balken toonen onderstaande afbeeldingen, 
zoowel voor enkele vloeren als voor dubbele afsluiting met tusschenlaag voor 
geluiddemping. 
By de aangegeven vloerconstructie wordt eerst het steengaas over de balken ge
legd, waarna een dunne betonlaag wordt aangebracht. Hieroverheen legt men 
zonder bevestiging gewoon qzergaas ter bewapening en vult dan verder aan met 
beton. De aanbrenging van de zoldering en de balkomkleeding, alsmede van de 
tusschenlaag met slakken vulling, eischt bij de teekening wel geen nadere toelichting. 
V r i j s t a a n d e w a n d e n . De steengaasbanen worden tusschen vloer en plafond 
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gespannen. Onder plafond te verstaan de zoldering. Het spannen geschiedt als bij 
de plafonds, doqh versterkt met aan te binden rondijzers van 8 mm, op onderlinge 
afstanden van 50 cm, horizontaal en verticaal, zoodanig, dat het steengaas tusschen 
de yzerstaven in Ugt. De staven worden op de kruispunten aan elkander ver
bonden. 
Deurkozijnstijlen moeten niet doorloopen. In de kozijnen wordt het steengaas in 
een kalksponning met haken bevestigd. De ijzeren staven worden in stijl en muur 
ingelaten. 
Aanbevolen wordt de wanden in het ruw te-zetten met een specie van 1 portland-
cement en S'/a scherp zand ter dikte van 3 è, 4 cm. Gedurende het bepleisteren 
steune men de wanden aan de achterzijde met schrooten om doorbuigen te voor
komen. By het stellen van dubbele steengaaswanden moeten verst̂ jvingsijzers van 
8 Twm tusschen de beide enkele wanden worden aangebracht, zoodat deze elkaar 
steunen. 
Koof- en K r o o n l i j s t e n . Hierbij wordt het steengaas bevestigd om in den 
vorm gebogen staafijzertjes van 8 mm, waarlangs de noodige gegalvaniseerd Ijze
ren bindstaven van 3 mm dikte op afstanden van 20 cm. 
Gewelven . Met rondijzer van 8 a 10 mm, wordt een geraamte in den vorm 
van het gewelf opgebouwd en hieraan wordt het steengaas van onderen met 1 mm 
gegalvaniseerd ijzerdraad bevestigd em versterkt met 2 mm dikke spandraden. 

Het op maat knippen van steengaasbanen geschiedt het eenvoudigst met behulp 
van de hierboven afgebeelde steengaasscharen. O. 

Houtgraniet. 
O v e r z i c h t . Hoewel bij het ontwerpen van alle bouwconstructies als eerste eisch 
mag genoemd worden kennis van bouwmaterialen, is vooral hier een grondige ken
nis onmisbaar. De eigenschappen en het gebruik der grondstoffen, het bereiden, 
bergen, verwerken, enz. alle staan in zeer nauw verband met de constructie en zijn 
grondige kennis is onontbeerlijk. 
In geen geval wordt steeds dezelfde samenstelling genomen, daar mislukkingen 
niet kunnen wegblijven. 
Houtgraniet kan men op alle vaste ondervloeren aanbrengen. Het te beleggen 
vlak moet zoo droog mogelijk of tenminste tegen opstijging van vocht beschut zijn. 
By ongunstige omstandigheden moet de grond van een isoleering voorzien worden. 
Het beste eigent zich daartoe een beton- of asphaltvloer. 
In nieuwe gebouwen verdient het aanbeveling op beton den vloer te leggen. De 
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ondervloer móet zoo veel mogelijk evenwijdig" aan bovenkant te leggen houtgraniet-
vloer worden gelegd, opdat niet meer materiaal worde verwerkt, dan hoogst nood
zakelijk. 
Bestaande ondervloeren dienen ruw behak* in verband met een goede aanhechting 
van den dekvloer. 
In hoogere verdiepingen wordt ook op houten vloeren gelegd; deze kunnen echter 
eerst met carbolineum bestreken worden, vervolgens worden asphaltnagels inge
slagen, zoodat de koppen nog even uitsteken en de laag daaraan houvast vindt 
en dan daarop een massa gelegd, zoo hoog evenwel, dat er nog ruimte van 5—8 
m.M. voor de bovenlaag overblijft. 
By een ondergrond van tegels of platen slaat men in de voegen eerst draadnagels, 
spant daarop draadwerk, bestrijkt den geheelen vloer met een pap, bestaande uit 
magnesit met loog aangeroerd, z.g. voorstak en legt den volgenden dag den 
ondervloer. 
Nimmer mag verzuimd worden eerst met een voorstrijk te bestreken, opdat de 
verbinding zoo goed mogelijk worde. Bjj bovenlagen in één kleur strijkt men niet 
eerst voor. 
Hierop wordt nader teruggekomen. Een bovenlaag moet niet dikker dan 5—8 m.M. 
zyn, in het uiterste geval 10 m.M. en dan op een zeer vasten ondergrond. 
De bestanddeelen van houtgraniet bestaan uit magnesit, zaagsel, kiezelguhr, asbest, 
houtmeel, talcum, kurkmeel, verven, vloerolie, vloerwas en chloor-magnesium in 
cristal of opgelost, zooals ook droog gemengde specie in kleuren, e.d. De aanwij
zing van het gebruik volgt in onderstaande aanteekeningen. 
B I N D M I D D E L E N . 
M a g n e s i t . Gebrande en gemalen magnesit, in 't kort, magnesit in verhinding 
met chloor-magnesium, dient voor houtgraniet als bindmiddel. 
Magnesit, verhard met een chloormagnesium-oplossing, bezit de eigenschap tot 
70%. aanvullingsstoffen in zich op te nemen en daarmede een vaste massa te 
vormen. 
Magnesit is in verschillende soorten in den handel; vóór alles moet men echter 
een monster van het magnesit, volgens hetj aangegeven recept mengen, om den 
nauwkeurigen verbindingstijd te weten, opdat men precies kan vaststellen, wan
neer de vloeren kunnen worden afgeschrapt. Dit heeft betrekking op zulke vloe
ren, welke met staal worden gladgemaakt. 
Vloeren, die met steen worden afgeslepen, moeten zoo hard zijn, dat er geen kras
sen worden gemaakt. 
De verbindingstijd kan variëeren van eenige uren tot verscheidene dagen; bij ster
kere chloormagnesium-oplossing volgt sneller verharden. 
Magnesit moet zoo fijn mogelijk gemalen, langzaam bindend en arm aan koolzure 
kalk zijn. Het moet steeds droog liggen, want hij vochtigheid vormen zich klom
pen, welke later in gereed zijnde vloeren witte stippen veroorzaken. 
O h 1 o o r-m a g n e s i u m. Chloor-magnesium is een zoutsoort, welke zich met mag
nesit tot een hoornachtige, elastische massa verhardt. 
Men wende gekristalliseerde of opgeloste obloormagnesium aan. De eerste moet 
steeds droog liggen; het best is onder een afdekking in de open lucht, daar door 
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de hykroskopiache gesteldheid deze de vochtigheid uit de lucht opzuigt, en de 
vaten steeds nat worden en lekken. 
Voor het oplossen van chloor-magnesium bedient men zich van een ijzeren reser
voir, dat goed gemenied is. De oplossing laat zich met water hoogstens tot op 32° 
Beaumé concentreeren en voldoet zulks aan eene verzadigde oplossing, dan houdt 
men ze zoo voorradig. 
Voor de verwerking verdunt men de sterke loog met water op 15—24 graden 
Beaumé, naar gewenschte hardheid van den vloer. 
Een grondbeginsel zij het, zoo min mogelijk chloormagnesium bij te voegen, opdat 
zioh alles met het magnesit verbindt en er niets in de massa achterblijft, dat bij 
droogte kristalliseert, bg vochtigheid deze echter begeerig aantrekt en zich als natte 
paarlen aan de oppervlakte afscheidt, daardoor aanleiding gevend tot uitzetten. 
Ter vaststelling van het gehalte aan zout in de oplossingen, dient een araö-meter. 
De chloor-magnesiumoplossing wordt in flesschen of ijzeren vaten naar de werk
plaats vervoerd. Bij de verwerking moet er voor worden gezorgd, dat ook niet 
één gram meer oplossing aan het droge materiaal wordt toegevoegd dan nood
zakelijk is. Slechts dan kan men een vlekkeloozen vloer bekomen. 
De o n d e r l a g e n . Magnesit verbindt reeds met chloormagnesium van weinig 
graden. Voor vloeren gebruikt men echter dat van 15—24 graden Beaumé, daar 
altijd de deugdelijkheid van een grootere vastheid afhankelijk is. 
Hoe sterker de oplossing, zooveel te harder wordt de magnesit, maar ook zooveel 
grooter het gevaar van vochtig worden en later van uitzetten. 
Een „te veel" geeft hier ergernis en verdriet, wijl bij droog weer de oppervlakte 
wit uitslaat en bij dampig weer het oppervlak vochtig wordt. 
Een onderlaag wordt daar gelegd, waar oneffenheden zijn gelijk te maken. Het 
ware onverstandig, slechts de veel duurdere bovenlaag aan te wenden. Als deze 
5—8 m.M. dik gelegd wordt, is het reeds voldoende en heeft men dus &—8 m.M. 
onder den gedachten bovenkant te blijven. 
Op het nauwkeurig waterpas leggen is met de grootste zorgvuldigheid te letten en 
is het ruimschoots voldoende, wanneer op de hoogste plaatsen een 8—10 m.M. 
dikke onderlaag komt. 
Gemakkelijk werkt men, als er houten latten of ijzeren staven van 5—10 m.M. 
dikte en circa 2—3 c.M. breedte op zekere afstanden, nauwkeurig waterpas, naast 
elkaar gelegd worden en daar tusschen aangevuld wordt. 
Dan neemt men de achterste staven weg, vult de ontstane openingen aan en gaat 
zoo verder. 
Nimmer vergete men echter de te beleggen plaats eerst met de aangemaakte 
voorstrijk goed in te smeren, en op het hout bovendien spijkers met breede koppen 
iets uitstekend in te slaan of draadgaas te spannen, zoodat de onderlaag aan de 
nagels houvast vindt. 
Onderlagen voor helkleurige vloeren worden uit magnesit, zaagsel en zand ge
maakt en met de truffel tusschen ijzeren staven gelegd. 
Onderlagen voor gespikkelde of donkere vloeren kunnen in plaats van met zand, 
met cokesgruis samengesteld worden. 

Wordt vervolgd. 
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Het nieuwe stadsdeel in Amsterdam-Zuid. 
Zooals bekend is, werd in handen van B. en W. gesteld tot praeadvies het voorstel 
van 't raadslid Van den Bergh, strekkende om, alvorens verdere voordrachten tot 
erfpachtsuitgiften van grond in Amsteniam-Zuid bij den Raad aanhangig te maken, 
gegevens over te leggen omtrent de bebouwing, welke aldaar zal ontstaan. 
Met het oog op de groote belangen, welke voor de bouwondernemers, met wie 
reeds voorloopige overeenstemming is verkregen, betrokken zijn hij een spoedige 
opheffing van het stopzetten der erfpachtsuitgiften, kan naar de meening van B. 
en W. met die opheffing niet tot na de behandeling van het praeadvies worden 
gewacht. 
In deze omstandigheid meenen B. en W. — zooals reeds gemeld is — dat het raad
zaam! is, den directeur der Publieke Werken, den directeur van den Woningdienst, 
den directeur van het Bouw- en Woningtoezicht en den stadsarchitect op te dragen, 
met den meesten spoed na te gaan, of de gereed liggende plannen kunnen worden 
uitgevoerd, zonder dat daardoor tekort wordt gedaan aan het aesthetisch aan
zien, dat hedoeld stadsdeel behoort te verkrijgen en wanneer mocht blijken, dat 
wijziging van die plannen noodig is, daaromtrent in overleg te treden met de 
architecten en hun opdrachtgevers, ten Mnde tot een oplossing te geraken. 
B. en W. gelooven te mogen veronderstellen, dat bij een dergelijke werkwijze 
voorkomen zal worden, dat er bouwwerken zullen worden gesticht, die aan het 
betrokken stadsdeel afbreuk zouden doen. In dien geest heeft de Raad thans 
besloten. 

Buitengewone studieprijsvraag. De Heerenhofstad. 
Onder de auspiciën van dè vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te Rotter
dam is een studie-prijsvraag uitgeschreven voor een „Heerenhofstad". Wat is een 
heerenhofstad. In de algemeene beschouwingen in het programma der prijsvraag 
lezen wij daaromtrent: 
„Wat zij niet is. Een Heerenhofstad is geen Ridderhofstad, zooals we die uit de 
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Stichtsche landen kennen. Gebouwen vaüvwaar uit de leenheeren of de vrije adel 
indertijd het bestaan van produceerende gebiedsbewoners organiseerden, de pro
ducten verzamelden en land uit den woesten staat in het arbeidsgebied betrokken. 
De Heerenhofstad is geen hoerenhof stede, waar een eenzijdig beroep cp meer of 
minder productieve wijze wordt uitgeoefend om een arbeidzaam bestaan uit te 
leven. 
De Heerenhofstad is ook geen Heerenhofstede, een fraaie boerderij waarin een heer 
het geheele bedrijf leidt, iets wat helaas dikwijls een economische mislukking 
wordt. 
De Heerenhofstad is geen kasteel of landelijke state, waarin bijna uitsluitend 
slechts een luxueus en meer of minder hoffelijk modieuze leefwijze mogelqk is. 
Een Heerenhofstad is ook geen „villa" waarin men slechts woont te midden van 
meer of minder gemakken en schoonheid. 
Wat zij wèl is. 
De ^Heerenhofstad is de vestiging van een vermogend persoon, die belang stelt in 
het land zijner inwoning en deze belangstelling gericht heeft op de productiviteit 
van den grond. 
Anders gezegd kunnen we zoo'n object noemen een model kapitaalbelegging voor 
een vermogend persoon in een landgoed en een bouwwerk, dat in beginsel reeds 
voor matig groote vermogens, in de vereischte verhoudingen uitvoerbaar kan wor
den geacht. Met het vermogen dat men voor het doel wenscht aan te wenden kan 
immers reeds dadelijk het reduceerpasser van den bouwmeester worden beheerscht. 
De bezigheden van den bewoner kunnen alle gebieden omvatten waarin zijne 
gaven hem leiden, doch vermogend man zijnde, op een wijze waarin de belang
stelling voor de productiviteit van den grond met een gekozen mate gediend wordt. 
Dit kan geschieden op de wijze waarin bijvoorbeeld de bankier een muziekcollectie 
van beteekenis maakt, de goede ambtenaar een zeer populaire romanschrijver 
wordt en de hotelier een biljart-kampioen is. 
De bewoner van een Heerenhofstad kan iemand zijn, die zich als zoodanig geheel 
een taak stelt in het landelijke, de landproductiviteit, of iemand die deze als een 
ernstige bijzaak opvat en door een juiste beperking in de verrichtingen tóch tot 
een praktisch resultaat komen kan." 
De bedoelingen van den prijsvraaguitgever worden verder in een uitvoerig en 
nauwkeurig omschreven programma uitgewerkt. 
De Jury bestaat uit de heeren: Dr. H. P. Berlage, J. P. Logemann, H. v. d. Kloot 
Meyburg, W. M. Dudok, Ir. A. M. Kuysten en Dr. J. H. Verloop. 
Uitgeloofd worden prijzen van ƒ 1000.—, ƒ 700.—, ƒ 500.—, ƒ 300.—, ƒ 250.—, 
aan welke prijzen medailles van de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" 
worden verbonden. 
De datum van inlevering der projecten î  bepaald op 1 Juni 1926. 
Het programma is kosteloos te verkrijgen bij den Secretaris der Jury, den heer 
J. P. Logemann, Architekt B.N.A., Baan 31a, Rotterdam. 

Houtgraniet (II). 
Het opleggen geschiedt, nadat men eerst een koord van hoek tot hoek heeft ge-
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spannen, om de goede hoogte te weten, vervolgens wordt de menging met oplossing-
aangemaakt, echter zóó, dat de massa zich met de hand tot ballen laat maken, 
doch bij het drukken evenwel weer uiteenvalt. 
Het mengsel wordt nu op den houten vioer, welke eerst bespijkerd en goed met 
een magnesitpap, door middel van een bezem ingesmeerd, opgebracht. 
Nieuw beton wordt slechts met magnesitpap vooruit bestreken, oud beton eerst wat 
uitgehakt en dan behandeld als voren. Bij nieuwen of ouden steen of tegelvloeren 
slaat men tusschen de voegen eerst 2-duims draadnagels en bestrijkt dan met 
voorstrijk; het leggen van den ondervloer moet dan echter wachten tot den vol
genden dag-. 
Vóór het opbrengen van materiaal voor oofndervloeren moet altijd eerst met een 
pap voorgestreken worden. 
Wordt er eens eene plaats vergeten of is de pap niet goed ing-ewreven, dan kan 
het gevolg zijn, dat de geheele vloer loslaat. 
Bij een goede bewerking is dit uitgeslolten. Olievlekken moeten verwijderd wor
den. Het opgebrachte mengsel wordt nu ïnet een hark of een lat zoo gelijk mogelijk 
uitgespreid en met een stamper goed ingestampt. Deze werkwijze is zoo eenvoudig, 
dat één man 50 M2. per dag kan leggen? Bij het opbrengen is er rekening mede te 
houden, dat op 10 m.M. pl.m. 3 HLB/I. wordt ingestampt. Na één of twee dagen 
kan de bovenste massa gelegd worden. 
T a b e l v o o r O h l o o r - M a g n e s i u m o p l o s s i n g . 
50 K.G. Ohloormagnesium, opgelost in: 
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V u l l i n g s s t o f f e n . Om aan het magnesit een goede verbinding te geven, wor
den er lichte veilige of poreuze stoffen aan toegevoegd. Ook wordt daardoor de 
massa lichter, meer elastisch en warmer.fi 

Moeten er vloeren op ongelijke beton of oude houten vloeren, waarvan de planken 
meer dan 100 m.M. breed zijn, gelegd worden, dan brengt men twee lagen aan en 
kan er voor de onderste onzichtbaar blijvende laag een massa bestaande uit grof 
zaagmeel, kurk, zand of cokes-asch genomen worden. 
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Voor de bovenste laag wórden zeer fynvezBlige stoffen, of ook poedervormige 
stoffen, met vezelige deelen vermengd, veipverkt. 
K l e u r e n . Hierby zjj men zeer voorzichtig. Het beste is de kleurstoffen te Mezen, 
door firma's speciaal handelend op dit gebied. Men is dan het meest zeker de 
goede stoffen te ontvangen. 
M e n g r e c e p t e n v o o r de o n d e r s t e l a g e n ; 

a. V o o r v o c h t i g e r u i m t e n : 

' 8 L. magnesit 
i 8 L. zaagmeel 

Eerst bereidt men ( 1 L. carbolineum 
/ 4 L. zand 
\ 6 L. chloor-magnesium 20° Beaumé 

Het zaagmeel en het zand worden den avond te voren met carbolineum vermengd. 
Bij het mengen der ondermassa gaat men als volgt te werk: 
Voor het afmeten wordt een emmer gebruikt. Eerst neemt men de hoeveelheid 
geprepareerd zaagsel en zand en zift nu de hoeveelheid magnesit over den hoop. 
Nu goed dooreenmengen, waarbij men alles eenige malen nu eens naar rechts, dan 
naar links enz. verwerkt. 
Heeft men er zich van overtuigd, dat alles goed vermengd is, dan voegt men er de 
juiste hoeveelheid chloormagnesium aan toe, echter geen droppel meer, slaat het 
mengsel goed dooreen en brengt dit met de truffel, volgens de aangegeven manier, 
op de bestaande vloer. 
Niet vergeten mag worden eerst met magnesitpap de te leggen vlakte te bestrijken. 
b. Bij n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , h o o f d z a k e l i j k v o o r h o u t e n 
v 1 o e r e U. 
8 L. magnesit. 
8 L. zaagmeel. 
4 L. zand. 
4.8 L. oplossing van 20° Beaumé. 
Magnesit, droog zaagmeel en zand worden op de fabriek reeds gemengd, de 
chloor-magnesium in vaten of flesschen op den bepaalden graad gebracht en het 
mengsel op de te bewerken plaats (vloer) met de oplossing aangemengd en opge
bracht. 
c. v o o r a l l e g e v a l l e n , h o o f d z a k e l i j k v o o r b e t o n : 
8 L. magnesit, 
8 L. zaagmeel. 
4 L. cokesasch of gebroken kurk (beter). 
4 L. oplossing van 20° Beaumé. 
Grof zaagmeel en cokesasch worden op de fabriek of werkplaats vermengd en grof 
gezift; daarna in zakken gedaan. Op 1 M2 van 10 m.M. dikte rekent men 2 
emmers droog mengsel. 
Houten vloeren, waaronder geen ventilatie is, of waaronder weinig ventilatie is en 
waar dit niet is te verbeteren, moeten eerst met asphaltpapier worden afgedekt, 
daar bij vochtig weer door de naden der planken zich anders vochtige strepen op 
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den vloer vertoonen. Ook wordt door het asphaltpapier voorkomen, dat bij krim
pen van nieuwe planken op de vloer zich golven vertoonen. 
Is de te leggen vloer opgemeten en bepaald hoe hoog de ondermassa gemiddeld 
moet worden opgebracht, dan mengt men de materialen waarbij men 3 emmers 
ondermassa (zaagmeel e.d. of kurk) op den te leggen ondervloer uitschudt en 
daarop 1 emmer magnesit door een fijne zeef zift, goed dooreenschoffelt en met 
oplossing 20—22° Beaumé aanvocht. ^ 
Het schoffelen moet zoolang geschiede^, tot er geen droge korrel meer te zien is. 
Nu maakt men de magnesitpap klaar: vult een emmer met magnesit, giet daarop 
zooveel loog van 20° Beaumé dat bij het roeren een sop ontstaat en smeert dit 
met een stijven bezem op den te belegg^p grond. Dit moet goed geschieden, opdat 
er een goede verbinding ontsta. 
Op den nog van magnesitpap natten vjper schudt men nu op eiken M2. (naar de 
dikte) by 10 m.M. 2 emmers aangemaakt materiaal, en strijkt dit met een kleine 
getande hark uit ter hoogte van het l^)ord. Dit moet men echter op 10 m.M. 
3 m.M. hooger spannen voor het instampen van de massa. 
Zoodra er eenige meters gelegd zijn, begint een man met een platten stamper de 
massa vast te stampen. Dit moet met overleg gedaan worden en wel zoo, dat, als 
men er een rechte lat op legt, de oppervlakte geiyk is. 
Het komt ook voor, dat zich onder den ^tamper klompen vastzetten; zoodra dit 
geschiedt, moet hjj gereinigd worden. 
Deze wijze van werken moet voor alle beton-onderlagen gevolgd worden, daar het 
arbeidsloon de helft bedraagt van dat b̂ j, de verwerking van ondermassa mpt zand. 
Daar, waar dunne houtvloeren zijn, en pien niet stampen kan, moet ondermassa b., 
met zand of kurk vermengd, met de truffel aangebracht worden. 
Bij beton-onderlagen dient de ondermassa slechts tot het gelijkmaken der onder-
vlakte en isoleering; bij houtvloeren, waar de planken meer dan 10 c.M. breed zijn 
als bescherming der bovenste laag; want wordt deze direct op zulke breede plan
ken aangebracht, dan bemerkt men na eenigen tijd, dat de vloer gaat golven; dit 
komt van het optrekken der planken en zulks is te voorkomen door den vloer met 
asphaltpapier af te dekken. 
Ook vloeren, die schokken, worden door de ondermassa versterkt en dan mioet er 
op de hoogste plaatsen nog 10 m.M. onderlaag gelegd worden. 
Daar, waar machines staan, of bij overgangen van het eene gebouw in het andere, 
legt men in de ondermassa haringstaaldpaad. 
De ondermassa moet altijd goed droog ^ijn, vóór men er de bovenste laag op legt. 
Bij goed warm weer in den regel reeds den anderen dag; bij vochtig weer echter 
eerst na 2 of 3 dagen. 
B o v e n l a g e n . Het mengen en opbrengen van de bovenlaag (resp. deklaag) vor
dert de meeste oplettendheid. Men moet van te voren reeds duidelijk voor oogen 
hebben wat men wil, resp. wat men doen moet. 
Hier willen we even opmerken, dat de meeste mislukkingen bij het vervaardigen 
van houtgraniet ontstaan door te vroeg of te dik opbrengen van de bovenlaag. De 
dikke bovenlagen trekken zich van de onderlaag los; eveneens is zulks het geval 
indien de bovenlaag te vroeg op den ondergrond gebracht wordt. 
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Scheikunde voor het bouwvak (VII). 
Door J. H. JANSON. 

In het laboratorium kan men op verschillende manieren zuurstof uit hare verbin
dingen verkrijgen; de kosten van toepassing van dezelfde bereidingTswijzen op 
industrieele basis zijn evenwel te hoog. 
Op de eenvoudigste w ĵze verkrijgt men zuivere zuurstof door kwikoxyde door ver
hitting te splitsen in zijne bestanddeelen: het metaal kwik en het zuurstofgas; dus: 

2 HK 0 = 2 H,, + 02 

Meer gebruikelijk — wegens gemakkelijkei' verkrijgbaarheid en goedkoopte van de 
grondstof — is de bereiding uit pyrolusiet, een mangaanerts, dat by gloeiïng in 
een ijzeren vat één derde van zijn zuurstofgehalte afstaat. In onzuiveren toestand 
is dit mineraal als bruinsteen in den handel. De ontleding geschiedt volgens: 

3 Mn02 = 0^-1- Mn, 04 

Een derde bereidingswijze is die Uit kaliumchloraat, eveneens door verhitting. 
Daarbij wordt eerst een hoogere zuurstof verbinding van kalium en chloor gevormd, 
welke sterker verhitten eischt om haar zuurstof-overschot af te staan. Om dit te 
voorkomen, dus de reactie bij lagere verhittingstemperatuur en regelmatig te laten 
verloopen, verhit men het kaliumchloraat onder bijmenging van de zooeven ge
noemde bruinsteen. De bruinsteen vindt men onaangetast terug, terwijl de ont
leding van het kaliumchloraat wordt uitgedrukt door: 

2 KC10:t = 3 02 + 2 KOI. 
Zuurstof is bij de gewone temperatuur een kleurloos, reukeloos en smakeloos gas, 
dat tot een lichtblauwe vloeistof kan worden verdicht, welke bij —181 ,5 kookt. 
De blauwe kleur van het uitspansel schrijft men toe aan het zuurstofgehalte van 
de atmosfeer — in dikke lagen zou dus ook de gasvormige zuurstof blauw zijn. 
Het gas heeft een groote affiniteit voor bijna alle andere elementen en werkt ook 
vrij gemakkelijk op samengestelde stoffen'In, d.w.z. verbindt zich daarmede. Het 
aangaan van eene verbinding tusschen een element en zuurstof leidt tot de vorming-
van stoffen, welke wy o x y d e n noemen, omdat het verbindingen van oxygemum 
of zuurstof zijn. Het opnemen van zuurstof in verbindingen in het algemeen noemt 
men in verband daarmede dan ook o x y d e e r e n en onder oxydat ie-proces
sen verstaat men chemische reacties, waarbij eene of andere stof zuurstof opneemt. 
Dergelijke oxydatieprocessen zien wij er v̂ ele om ons heen gebeuren zonder ons 
daar steeds rekenschap van te geven. Verbranding is niets anders dan een zoo
danig proces, waarbij koolstof (of zeer samengestelde koolwaterstof verbinding en, 
zooals bijv, cokes) zich met zuurstof verbindt en de verbindingswarmte afstaat. 
Het ademhalingsproces is een hulpmiddel om een oxydatieproces mogelijk te 
maken; in de longblaasjes neemt ons bloed zuurstof op uit de ingeademde lucht, 
voert die naar de spierweefsels van het geheele lichaam, waar zij zich verbindt mjet 
de stoffen welke moeten worden verwijderd. De gevormde verbinding is koolzuur
gas, dat door het aderlijke bloed via het hart naar de longen wordt teruggevoerd 
en daar aan de uit te ademen lucht wordt meegegeven voor afvoer buiten het 
lichaam. Waar dit proces een verbrandingsproces is, moet daarbij dus warmte ont
wikkeld worden; onze liohaams- en bloedwarmte. Als in alle takken van industrie 
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en techniek komen wij ook in het bouwvak tal van oxydatieprocessen tegen, soms 
hinderlijk, soms nuttig of noodzakelijk. Roesten van ijzer - - het door oxydatie 
in vochtige omgeving overgaan van dit metaal in h'ydraat- of hydroxyde vorm — 
behoort tot de door ons minder graag geziene oxydatieprocessen. Het „drogen" 
van lijnolie • - ook een proces, dat op opneming van zuurstof berust - - is ons 
daarentegen zeer welkom. Een overgangsvorm tusschen deze beide uitersten is 
bijv. de oxydatie van blankglimmende zinkplaten, welke zich uit door het ont
staan van een dof, grauwwit uiterlijk van die platen. De mooie metaalglans ver
liezen wü door de oxydatie, doch het metaal zelf wordt door het oxydelaagje 
eenigermate tegen verdere aantasting en bederf beschermd. Evenzoo wordt bij de 
groene daken van Luthersche kerkgebouwen de koperbekleeding van het dakbe
schot beschermd door het oxydatieproduct van de buitenste aangetaste laag (in 
dit geval koperhydrocarbonaat, vrijwel hetzelfde als het bekende groene mineraal 

malachiet). 
Zuurstof onderhoudt dus, zooals men het noemt, de verbranding en waar dit het 
geval is met zuurstof uit de lucht, dus'met zuurstof verdund door vier maal haar 
eigen volume stikstof, daar is het duidelijk, dat zuivere zuurstof de verbranding 
sneller en heftiger zal doen plaats hebben. In een glas met zuivere zuurstof kan 
men dan ook een daarin gebracht stukje, slechts gloeiend, houtskool, onmiddellijk 
zien opvlammen en kan men een spiraalveer van vry zware afmeting onder vuur-
verschijnselen — afspattende vonken — zien verbranden. 
Technisch is deze eigenschap van zuurstof — zooals reedü vermeld werd — van 
belang voor autogeenlasschen en -snijden. Een lichtgas-, waterstof gas- of acetyleen-
gasvlam, waar men zuivere zuurstof in blaast, wordt veel kleiner, doch tevens 
veel feller heet en is in staat metalen te smelten, welke dezelfde vlam, met gewone 
lucht-toevloeiïng brandende, veelal nauwelijks roodgloeiend zou kunnen maken. 
De molecule zuurstof bestaat uit twee atomen, waarvan het atoomgewicht 16 be-
draagt; het atoom is tweewaardig. Naast gewone zuurstof bestaat nog een andere 
uit atomen zuurstof bestaande vorm (modificatie), welke men in verband met haar 
eigenaardig rieken ozon heeft genoemd. Ozon-moleculen bestaan uit drie atomen 
zuurstof, welke groote neiging gevoelen om zich normaal twee aan twee te groe-
peeren Van de drie blijft dan telkens een voor een oogenbUk over en geeft gele
genheid dat atoom aan die van andere stoffen te koppelen. M.a.w. ozon is een goed 
oxydatiemiddel. Zyn geen vreemde atomen in de buurt, dan zullen zich telkens 
twee overgeschoten atomen verbinden tot een molecule zuurstofgas en geleidehjk 
gaat dus ozon weer in gewone zuurstof over. 
Ozon is gasvormig en ontstaat bij eleotrische ontladingen, o.a. bij bliksem-ontla-
dingen, doch vooral by z.g. stille ontladingen. Men kan de eigenaardige geur, 
welke aan ozon eigen is, o.a. waarnemen door bij een sterke oplossing van kalium-
permanganaat sterk zwavelzuur te voegen. De zuurstof, welke daarbij uit het over-
mangaanzure zout vrij wordt gemaakt, vormt gedeeltelijk ozon. Men gebruikt 
ozon — dat ook de oorzaak is van de bleekende werking van de atmosfeer m zon-
licht — als bleekmiddel en als middel om de lucht in vertrekken te zuiveren. De 
werking berust natuurlijk op de oxydeerende eigenschappen van dit gas, dat in 
kleine hoeveelheden voor ons organisme onschadelijk is, doch in grootere hoeveel-
heden ingeademd als vergift werkt. Wordt vervolgd. 
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