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PRIMAIRE EN SECUNDAIRE PATRONEN
Sommige mensen menen dat kruisverband zo wordt genoemd om-

Eén zo’n bijzondere verschuiving was mij bekend uit Scandinavië.

hier te bestaan uit vijf diagonaal gestapelde strekken, in plaats van

dat een strek met daarboven en daaronder een kop samen een soort

De foto komt van Wikipedia en is genomen in Solna, Zweden. Een

vier. Maar wie goed kijkt ziet dat de primaire stapeling hier een an-

kruisje vormen; eigenlijk meer een ‘plusje’. Op die manier zou je

prachtig zigzag-motief, getekend door de vallende tand, ontneemt

dere is: de basis is niet het Noors verband, maar de zojuist beschreven

Vlaams of staand verband ook kruisverband kunnen noemen. Ik denk

de kijker hier bijna het zicht op de primaire stapeling van de stenen.

Twentse variant hierop.

dat het verband zo genoemd is vanwege een patroon dat ik secundair

Toch begint dit patroon in eerste instantie met het leggen van lagen

zou willen noemen. Kijk je door je oogharen dan zie je een patroon

kop en strekken baksteen op de wijze van het Noors verband. Je moet

ONTMOETING

van elkaar diagonaal kruisende lijnen: kruisen van de stootvoegen,

als metselaar alleen goed opletten waar je precies met de volgende

Het lijkt me een goede illustratie van twee verschillende patroon

de vallende tandlijnen die zij vormen, de muizentrappen. Wanneer

laag begint.

aspecten van metselwerkverband, de verschillen tussen de primaire

dat patroon wordt verstoord geeft dat een onregelmatigheid in het

stapeling en het secundaire lijnenspel of motief. Misschien is het een

beeld, die zich pas na precieze bestudering laat vangen.

In Twente komt een verband veel voor dat op het eerste gezicht lijkt

mooi verschil in benaderingswijze tussen bouwer en ontwerper. De

op Noors verband. Het is bijvoorbeeld toegepast aan de Langstraat,

metselaar is gedwongen om te denken vanuit het kleinste elementje

In geval van kruisverband zijn het dus voor de één de primaire, en

naast het stadhuis van Enschede. Ik zou het graag Twents verband

dat hij in lagen neerlegt. De architect denkt vanuit het geheel dat uit

voor de ander secundaire patronen die het verband zijn naam geven.

noemen. Direct springen de regelmatige verticale kettingen in het

alle elementjes moet worden opgebouwd.

Maar bij een kettingverband moet het wel het secundaire verticale

oog. Bij nadere beschouwing blijkt dit verband gebaseerd te zijn op

lijnpatroon van koppen omringd door stootvoegen zijn die je als ket-

het afwisselend leggen van een strekkenlaag en een laag van afwis-

Ergens in het midden ontmoeten zij elkaar bij het secundaire patroon.

tinglijn herkent. Handboeken uit het begin van de twintigste eeuw

selend kop en strek. De naast elkaar gelegen ‘kettingschakels’ zitten

Als de metselaar met zijn gebruikelijke stapelvolgorden met het be-

waren bedoeld voor metselaars. Ze vermelden zelden iets over deze

hier steeds op de zelfde hoogte. Het verband is duidelijk een mix van

ginpunt van de laag gaat variëren, zal hij zo nu en dan op een bij-

patroonkunst. Wel wordt vaak de constructieve oplossing ter plaatse

Vlaams verband en kruisverband: populaire verbanden in nabijgele-

zonder patroon stuiten. Als de ontwerper grotere structuren – een

van hoek of rand uitgelegd. (Soms zelfs in varianten die helemaal

gen regio’s.

samengesteld wiebertje, een visgraat, een ruit – op de muur tekent

niet zo patroonzuiver zijn.) De relatie tussen de lijn- en patroonwer-

In het Twentse stadje Ootmarsum kwam ik een verband tegen dat

met bakstenen, zal daaruit een bijzondere herhaling van lagen met

king en het gebouw als geheel wordt nooit uit de doeken gedaan.

sterk lijkt op het motief uit Solna. Op het eerste gezicht lijkt de zigzag

een vaste steenvolgorde volgen.

Het lijkt erop dat de handboeken zich meer richten op de primaire
stapelingshandeling van de metselaar, dan op het uiteindelijke totale
gevelbeeld.
Dat beeld is trouwens tijdens de bouw ook vaak moeilijk te zien, omdat de steiger er grotendeels voor staat. Die relatie tussen het geheel
en de delen was de verantwoordelijkheid van de architect. De architect had het overzicht van het papier – al moet ook daarbij natuurlijk
bedacht worden dat het onverstoorde baksteenpatroon – die computer-hatch – voor aanvang van de tekening nog niet beschikbaar was.

Secundair zigzagpatroon uit Solna, Zweden.

De tekencapaciteit van de architect was beperkt en hij wist precies

Secundair zigzagpatroon uit Ootmarsum, Twente.

op welke ambachtskennis van de metselaar hij kon vertrouwen. Hij
kon zich in tekeningen vaak beperken tot het tekenen van de lagen,
de vermelding van het verband en plaatselijk de uitwerking van een
ornament. Maar daardoor ging het in de uitvoering ook nogal eens
2 lagen

steen niet uitkwam.

2 lagen

mis als de metselaar binnen het verband met een wat afwijkende

Noors kettingverband

212 K kettingafstand

Misschien dat daarom bij toepassing van alle traditionele verbanden

3 K 'ketting'afstand

'Twents kettingverband'

een neiging bestond om eerder met méér dan met minder stootvoegen de hoek te naderen. Zo wordt het secundaire patroon vaak
het minst verstoord en ontstaat er geen dode vlek op de rand. Bij
een kruisverband loopt het diagonale kruispatroon op deze wijze ook
verder door tot op de hoek, of vanuit een dicht muurvlak in smalle
gevelpenanten tussen de ramen.

PRIMAIR STAPELINGSPATROON EN
SECUNDAIR MOTIEF
De afbeeldingen geven een mooi voorbeeld van dit verschil in primaire stapeling en secundair lijnenpatroon of motief. In Nederland
kennen we het Noors of Noords kettingverband. Beide benamingen
worden gebruikt omdat we niet precies weten of er een verband uit
Noord-Europa mee bedoeld wordt of dat specifiek naar Noorwegen
als herkomst wordt verwezen. Engelsen noemen het monk bond en

zichte van elkaar verschoven zijn. Daarover later meer.

4 lagen

lagen van kop en dubbele strek op verschillende manieren ten op-

4 lagen

gebruiken deze term ook voor alle varianten waarbij de afwisselende

Verschoven Noors kettingverband in visgraatvariant, Solna Zweden.

Verschoven 'Twents kettingverband' in visgraatvariant, Ootmarsum Twente.
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MEER HOEKOPLOSSINGEN

Staand
verband
met drieklezoor in
koppenlaag.

Staand
verband
met strek in
koppenlaag en drieklezoor en kop in strekkenlaag.

Kruisverband met
drieklezoorbeëindiging
waarbij strekken- en koppen
laag niet wisselen op de hoek.

Noors
kettingverband met
kettinglijnen op de
rand beëindigd met
drieklezoor (standaard).

Staand
verband
met drieklezoor in
koppen- en strekkenlaag
geen wisselende lagen op hoek.

Staand
verband met
brede kettingband
van koppen aan rand
alle afwijking in strekkenlaag.

Vlaams
verband met
verschillende hoekbeëindiging overhoeks,
klezoor of drieklezoor.

Noors
kettingverband
beëindigd op
verband-kop met extra
kop in andere laag.

Staand
verband
met strek en
klezoor in koppenlaag en kop in strekkenlaag.

Kruisverband met
brede kettingband
van koppen aan rand
alle afwijking in strekkenlaag.

Klezorenverband
met staande tand
uitgerekt met strek
en drieklezoor op de hoek

Noors
kettingverband
met beëindigd met
'stiekeme' drieklezoor.

Staand
verband met
strek in koppenlaag en
klezoor en kop in strekkenlaag.

Kruis
verband met
strek in koppenlaag en klezoor of drieklezoor in strekkenlaag.

Klezorenverband
met staande tand
uitgezet op strekkenmaat
Canterbury, Verenigd Koninkrijk.

Noors
kettingverband
met beëindigd op
verbandskop met
klezoor in andere laag.

Staand
verband
met strek in
koppenlaag en
klezoor in strekkenlaag.

Kruisverband
strek in koppenlaag en klezoor of drieklezoor in strekkenlaag.

Kruisverband
met strek in
koppenlaag en kop
en klezoor in strekkenlaag Artillerie Delft 18e eeuw.

Klezorenverband met
vallende tand
bijzonder gehakte hoek
(uit W-M).

12
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Bij vertikale beëindiging
met koppenlaag gaat deze
als ingestoken latei /
lekdorpel ogen.

metselwerkboek-30.indd 28
8K + 2XK - V (hier 870)

(L)
(M)

(J)

Buitenhoek met beëindiging
met drieklezoor in
strekkenlaag.

Binnenhoek met
beëindiging met drieklezoor
in strekkenlaag.
Koppen- en strekkenlagen
wisselen op hoek.

7K + 2XK - V (hier 760)

Dilatatie waarbij het
verband een kop verschuift
(of 2 lagen)

(E2)

dilatatie doet
verband niet verschuiven

voorbeeld rechte dilatatie

(E1)

Zeer ingewikkelde
penantversiering bij
buitenplaats Boom en
Bosch te Breukelen K-VK

koppen-en strekkenlagen
wisselen op hoek
(D)

Variant (Antwerpen,
Luikstraat) waar penant nog
wordt beëindigd met een
drieklezoor in de koppenlaag.

7K + 2XK - V (320)

(C)

Eerst 'echte' kruisverband
met klezoorbeëindiging pas
vanaf 7 koppen en pas
vanaf 8 symmetrisch.

(B)

Met een penant op halve
koppenmaat kunnen strekken
en koppenlagen in het vlak
verspringen.

(A)

Bij breedte 6 koppen nog
steeds voorkeur om als
staand verband uit te
voeren.

1K + nK + V

7 koppenpenant kloppende
kruis, oneven aantal
koppenpenant geeft
spiegelsymmetrie

3K + nK - V (320)

Extra kop in strekkenlaag
vormt koppenvlek in penant.

Beëindiging english cross
bond met klezoren in
koppenlaag: er ontstaat een
soort kam op de hoek.

3 koppen penant uitvoeren
zoals bij staand verband

6 koppenpenant kloppende
kruis, uitvulkop om en om
in strekkenlagen

Of uitvoeren als staand
verband - dat kruis
doorbreekt.

Extra koppen - er ontstaat
of een koppenvlek of een
verticale lijn van strekken.

5 koppenpenant - een
strekkenlaag uitgevuld met
koppen.

4 koppen penant blijft een
afwijking
diagonale lijnen worden
asymmetrisch afgebroken.

3 koppen penant uitvoeren
zoals bij staand verband
diagonale lijnen worden
afgebroken.

2 koppen penant valt
buiten verband

1 kop is geen verband

KRUISVERBAND MET DRIEKLEZOOR- EN KLEZOORHOEKOPLOSSING

6K + 2XK - V (650)

(O)

(F)
1K + 2nK + V
2K + 2nK + V

(H)

(G)

Buitenhoek met klezoor in
koppenlaag beëindiging.
kruisverband

(cross bond) klezoor

Binnenhoek met
beëindiging met klezoor in koppenlaag
verschilt niet veel van die met drieklezoor.

Hoekbeëindiging met klezoor in koppenlaag:

(N)

(N)

(K)

Hoekbeëindiging met klezoor in koppenlaag:

(M)

2nK + V
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1/2

1-x

constructie?

plafond?

a
1

deur?

c
x

b

2958

d

Gulden snede
driehoek 1 / 0,5

1828

Zie voor de wonderen van de 10-hoek
paragraaf Penrose en de Topkapi rol.

2260

1-x / x = x (/ 1)

a:b=b:c=c:d
Gulden snede in pentagram.

2527

c

1130

gulden snede
proportionfactor:

 (1+


Misschien verklaart de modulor van Jeanneret waarom
in moderne woningbouw de plafonds zo laag hangen...

1

Proportieverhoudinhg gulden snede.

Proportiereeks van Père Hans van der Laan.

2

3

5

8

13

21

34

55

89

144

233

377

610

987

Reeks van Leonardo van Pisa (Fibonacci) getal is optelsom van zijn twee voorgangers, de verhouding tussen twee
opeenvolgende getallen benadert al snel de gulden snede (1+  1,618. Verschil: de reeks heeft een begin.

Gulden snede spiraal of slakkenhuis.

plastisch getal  ³ = +1
:  =1,3247...
'gemiddelde' van:
1 : 4 3 : 7 4 : 3 : 4 : 16 3 : 7

1

Op het oog het midden.
Helaas klopt het net niet met 1 25 (1,04).
Maarja: 1-(1/1,04)^7 ^
De John Körmeling afwijking?



De 'drempelmaten' op basis van 5 groepen van 7 zichtbaar van
elkaar verschillende maten.

1

3

4

7

4

7

3

3

4

16

3

7

Plastisch getal stelsels in centimeters ten opzichte van 1 meter.
1
1
2
3
5
8

K
M

Reeks van Fibonacci en celdeling:
K=kindcel, M=moedercel
Kindcel wordt moedercel.
Moedercel deelt zich tot
kind en moedercel.
Nog al logisch dat deze reeks
veel in de natuur voorkomt, niet erg mystiek.

13

Morphotheek met 35+1 = 36 vormen.

Grote morphotheek met 120 vormen.

Thematismos

Matenreeksen in metselwerk: penant- en gatritmes.

John Körmeling, 1994, Een Goed Boek
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FORMULE
Ik ben gewaarschuwd. “Elke extra formule halveert je lezerspubliek.”

SYMMETRIE

zeven koppen begint. Er is dus een minimale beginbreedte. Daarnaast

Nou dat moet dan maar. Om te redden wat er te redden valt, kan ik

Het symmetrieteken geeft aan dat de eerste en laatste steen in een

geldt bij wat ingewikkelder kettingverbanden, waar brede en smalle

de lezer alleen maar verzekeren dat het een heel eenvoudige formule

laag van een muurpenant gelijk zijn. Het zegt niets over de symme-

‘kettingen’ elkaar in een bepaald ritme afwisselen, dat het niet zozeer

betreft: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, meer is het niet. De

trie van het secundaire patroon of motief. Beide kanten een kop, of

de symmetrie van de stenen aan weerszijden van het gat is die bepa-

verbanden worden in dit boek steeds zoveel mogelijk vergezeld van

beide kanten een drieklezoor op dezelfde laag is symmetrisch, links

lend is voor een regelmatig beeld. Belangrijker is de symmetrie van

een schema zoals in onderstaande afbeelding. In dit schema zijn for-

de éne, rechts de andere, zijn asymmetrische randen. Voor een gat

brede of smalle ‘kettingen’ over de penanten. Het secundaire patroon

mules opgenomen voor de afmetingen van penant en gat, uitgedrukt

betekent het symmetrieteken dat de muurpenanten op dezelfde laag

of motief neemt het dan over. De keuze voor de smalle of brede

in koppenmaat (kopbreedte + voeg) en voegmaat.

aan weerszijden dezelfde steenvormen hebben: kop, strek of drie-

‘ketting’ op de rand geeft een verschillende penanten-gatenreeks en

klezoor. Dan zijn de muurpenanten aan weerszijden van het gat ten

daarmee verschillende formules. Hierover volgt later meer – dan uit-

opzichte van elkaar gespiegeld. Bij een asymmetrieteken voor het gat

gelegd aan de hand van het Sussexverband.

Deze formules zien er als volgt uit:

hebben de penanten aan weerszijden dezelfde richting.

HERHALINGSMAAT

R*K + H*n*K – V (penant) of R*K+H*n*K + V (gat)
R = maat afhankelijk van het type rand

PATROONBELIJNING IN DE RAND

De regelmaat van het patroon uit zich dus in de herhalingsmaat H van

H = herhalingsmaat van het patroon

Wat de zaak wat ingewikkelder maakt is dat de randaansluitingen

het patroon, waarvan alleen de randafhankelijke begin- en eindmaat

n = een vrij te kiezen natuurlijk getal

wel netjes aansluiten op het patroon van het muurvlak, maar dat

R afwijkt. Vooral bij kleine penant- en gatmaten is deze maat sterk

K = koppenmaat (steenkop + voeg)

daarmee de secundaire patroonlijnen nog niet per se mooi doorlopen

van belang om te bekijken of überhaupt nog sprake is van een penant

V = stootvoegmaat

in het penant. We zagen dat bij kruisverband geldt dat een penant

waar het gewenste patroon nog herkenbaar is. Bij sommige symme-

van vijf koppen weliswaar een symmetrisch penant geeft, maar dat

trische laagverschuivingen kan bovendien gewerkt worden met een

Zo zijn muurpenant- en gatbreedte eenvoudig in een spreadsheet te

de diagonale patroonlijnen óf op een strek stuiten, óf dat een strek-

halve herhalingsmaat. Juist die levert dan symmetrische penanten of

berekenen. Daarover later meer.

kenlaag door koppen moet worden vervangen om deze lijnen door

gaten op. Een voorbeeld is het Noors kettingverband. De herhalings-

te laten lopen. Vandaar dat in onderstaand schema het symmetrische

maat is eigenlijk één kop en twee strekken (5K) maar juist de halve

penant met doorlopend secundair patroon (B) pas bij een breedte van

herhalingsmaat (2,5 K, 7,5K, 12,5K...) levert perfecte symmetrie op.

Voorwaarden steenformaat:
(normaal gesproken strek is twee koppen
+ voeg) verhoudingen tussen strek (S)
en
steenbreedte (B) met maat stootvoeg
waarbij dit verband niet 'verloopt': niet
elk verband telt immers op elke laag het
zelfde aantal stootvoegen
(breedte stootvoeg op strekkenlaag V s
kan verschillen van stootvoeg op
koppenlaag V k).

Naam van het verband: in andere taal
dan Nederlands wordt dit tussen
haaksjes geschreven.

A

B

C

Rekenmaat waarbij in dit verband een
kloppend penant gemaakt kán worden,
zodat het verband met zijn patroonlijnen
in het aansluitende muurvlak zonder
verstoring doorloopt. K=koppenmaat
(steenbreedte + voeg), V = stootvoegbreedte en getal n is een geheel getal  0.

#V/#k:1,0kl / 0,5sl

S+Vs = 2B + 2Vk

kruisverband

K0-S1-K0-S3

3 (6) K + nK - V
Rekenmaat waarbij in dit verband een
kloppend asymmetrisch penant gemaakt
kan worden (op een laag links kop,
rechts drieklezoor), zodanig dat het
secundaire verbandspatroon - in dit
geval diagonale kruislijnen- vanuit het
aansluitende muurvlak zonder
verstoring in het penant doorlopen.

Rekenmaat waarbij in dit verband een
kloppend symmetrisch penant gemaakt
kan worden, zodanig dat het secundaire
verbandspatroon - in dit geval
diagonale kruislijnen- vanuit het
aansluitende muurvlak zonder
verstoring in het penant doorlopen.

K + nK + V

6K + 2nK - V

2nK + V

7K + 2nK - V

K + 2nK + V

Symbolische voorstelling van muur met
randpenant en raam- of deuropening.

Penantmaat

Gatmaat

Verhoudingsgetal stootvoegen gedeeld door
aantal koppen. In geval van kruisverband
is dit voor koppenlagen en strekkenlagen
verschillend. Getal is belangrijk om in te
schatten hoeveel maatverschil in stootvoeg
moet worden uitgevuld.
Systematische naamgeving van het zich
herhalende patroon op het gevelvlak
Laag0:kop op verdeelpositie 0, Laag1:
strek op pos.1, Laag 2:kop op pos.0,
Laag 3: strek op 3. Notatie bij
verbanden met slechts één steenvolgorde:
bijv: Noors kettingverband: KSS0-5

D

Rekenmaat waarbij in dit verband een
kloppend gat gemaakt kán worden,
zodat het verband in het aansluitende
muurvlak zonder verstoring doorloopt.
Rekenmaat waarbij in dit verband een
kloppend asymmetrisch gat gemaakt
kan worden: dit betekent dat de
penanten aan weerszijde dezelfde
oriëntatie zullen hebben. Dit valt
uiteraard alleen op bij
asymmetrische penanten.

Rekenmaat waarbij in dit verband een
kloppend symmetrisch gat gemaakt kan
worden: dit betekent dat de penanten
aan weerszijde ten opzichte van het
midden van het gat gespiegeld zullen
zijn. Dit valt uiteraard alleen op bij
asymmetrische penanten.

E

F
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VARIATIE MET DEZELFDE STEENVOLGORDE
Het aantal verschillende patronen dat te maken is
met één en dezelfde primaire steenvolgorde is natuurlijk in principe oneindig, omdat de keuze voor
het aantal verschoven lagen dat zich samen weer
herhaalt in principe oneindig is. Er is één uitzondering: het tegelverband, maar dat is dan ook eigenlijk geen echt verband. Ook andere verbanden,
zoals halfsteensverband en klezorenverband met
staande of vallende tand, zijn strekkenverbanden
die bij een andere laagverschuiving in elk geval
hun naam verliezen.
Architecten in de Scandinavische landen variëren
vaak met de traditionele steenvolgorde van één
kop en twee strekken. Wij kennen dit vooral als

(KSSS0-3-10-13-6-9-2-5-12-1-8-11-4-7).

Sussex-steenvolgorde verschoven

Verschoven Sussex-verband met ketting- en staande
tandlijnen (KSSS0-5).

verschoven Sussexverband, in het deens TTT-forbandt
( KSSS0-3-8-11-2-5-10-13-4-7-12-1-6-9)

Sussex-volgorde met dubbele kettingkoppen (KSSS

Sussex-volgorde met verschoven kettingkoppen

0-1-6-5-10-11-2-1-6-7-12-11-2-3-8-7-12-13-4-3-8-9-0-13-4-5-10-9).

(KSSS0-5-10-1-6-11-2-7-12-3-8-13-4-9).

variant Engels of Sussexvertband met tand- en
golflijnen

Noors verband. Ook andere verschuivingen zoals
Kropholler of Deltrapverband zijn hier niet onbekend. In het noorden van Europa worden deze
variaties gezien als een manier om creatief aan te
sluiten bij een bestaande traditie. De steenvolgorde heeft zijn wortels in de omgeving, de ontwerper toont zijn respect maar ook zijn kunde om
binnen het idioom de muur tot bloei te brengen.
De basisingrediënten – steen en primaire stapeling
– zijn lokaal, terwijl de expressie van het secundaire patroon of motief vrij te kiezen of zelfs uit te
vinden is voor het effect dat de ontwerper beoogt.
Het lijkt de moderne Kopenhaagse keuken wel.
Als de primaire steenvolgorde wat complexer is,

(KSSS0-3-10-7)

zijn met een klein aantal verschoven lagen al veel
verschillende patronen te maken. Hier is een aantal verbanden getekend die gemaakt zijn met de
primaire steenvolgorde kop-strek-strek-strek, dat
in Nederland zowel Sussex-, Engels als Silezisch
verband wordt genoemd. Volgorde KSSS, steenoverlapping gewoon één klezoor, de expressieve
mogelijkheden haast onbeperkt. Van kettingverband tot diagonale stroken en van zigzag tot
pseudo-wildverband.

primaire steenvolgorde: kop-strek-strek-strek

Silezisch, Engels of Sussexverband ( KSSS0-7)

Visgraat in Sussexverband steenvolgorde

Diagonale banden met Sussex-steenvolgorde

Diagonale banden met vulling in Sussex-steenvolgorde

(KSSS0-9-2-7).

(KSSS0-11-2-13-4-1-6-3-8-5-10-7-12-9).

(KSSS0-7-2-9-0-1-6-13-8-1-6-7-12-5).

Verschoven Sussexverband als kabeltrui
( KSSS0-3-6-9).

Verschoven Sussexverband met vreemd breipatroon
of als pseudo wildverband (KSSS0-11-8-13-2-9-4-11).

Sussex-Deltrapverband herhaalt om 14 lagen
(KSSS0-3-6-9-12-1-4-7-10-13-2-5-8-11).
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Vlaamsverband met een 3x1 steen Kronenburgstraat,
Antwerpen. Reliëfexperiment als extra patroonlaag.

Vlaamsverband met klezoren of de koppen van een 4x1
steen. Reliëfexperiment als extra patroonlaag.

Staand verband met dubbele klezoren in koppenlaag.

Staand verband met dubbele strekkenlaag,
aan de noordzijde van de Sloterplas in Amsterdam.

Gedraaide dubbele koppen in Amsterdamseschool
architectuur Spaarnedammerbuurt, Amsterdam.

Varriant met platte halve stenen, dubbele kop gedraaid
over diagonaallijnen.

Tegelverband van drie koppen samenstelling.

Staande koppen en liggende strekken in gevelvulling aan
Schoemakerstraat, Delft.

k=2l+v / Spaarnedammerbuurt Amsterdam

Vlaams verband van dubbele strekken en klampen
Haven Monnickendam.

Vlaams verband staande kop en liggende koppen, extra
laag met schaduwexperiment benadrukt haltervorm.

Staand verband met dubbele en koppen liggej en staand.

Rabbijn Maarsenplein Den Haag,
Moneo / Nicolau & Claus en Kaan architecten.

Laten we het volkomen mislukt kruisverband noemen.
Met lijm kan alles. Reliëf brengt misschien perspectief.

Gemeentemuseum Den Haag door H.P. Berlage.

Experiment met een soort dubbel kruisverband.
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DE LIJST
De negentiende-eeuwse dak- of kroonlijst in baksteen lijkt een relict uit de Griekse, Romeinse of
Byzantijnse architectuur. Als toneelspelers beelden de elementen er samen de architectuur uit.
Je kunt er met flink wat goede wil triglyf, metope,
abacus, echinus, antefix, arcatuur, architraaf, astragaal, eierlijst, congélations1 of geison in herken-

Een klassiek pilaster zonder vormstenen.

Noors kettingverband dat aan de bovenzijde een reliëf
als van vlechtwerk vertoont.

Driehoekmotief daklijst gedragen door gelijke kettingkoppenlijn in Noors verband, zodat verschil lijnen opvalt.

Een classisistische lijst zonder vormstenen.

Noors kettingverband waarbij kettingkop als kleine
console voor volgende laag werkt.

Aankondiging daklijst in staand verband, waarbij de
'kettinglijnen' juist op het muurvlak blijven.

Uit de muur tredende kruisjes als kantwerk.

Lijst als verdubbeling in Vlaams verband lagen.

Pseudo wildverband waarbij het onderliggende Sussex
verband bij de muurafdekker naar buiten treedt.

De Vegter / Mollino verschuiving van sterren toegepast
op kruisverband waardoor een geschubd effect ontstaat.

Vlaams verband dat met kleine consoles in verdubbelde
lagen een druiplijst wordt.

Vlechtwerk in staand verband, waarbij in schaduwwerking een soort pijlpunt ontstaat.

Kruisverbandverschuiving op basis van een dubbele
koppenlaag.

Langzaam uittredende koppen
in Vlaams verband die daklijst dragen.

Dubbele laag van muizentand-koppen overbruggen de
halfsteensverschuiving van de strekkenlagen.

Vlaams verband waarvan de buitenschil als braziliaans
verband aan de bovenzijde los komt van de muur.

De diagonale tandlijn van een Frans verband versterkt
met de schaduwlijn van een uitbrekende kruisjesstrook.

Druiplijst op basis van Vlaams verband
(zelf ook weer in Vlaams verband).

Klezorenverband met vallende tand beëindigd in
driehoekige kelkvorm.

Stroken staand klezorenverband die die lijst gaan dragen.

nen. Functioneel een handige druiplijst met gootklampen of kardoezen. Maar wel uitgevoerd in de
blokkerige wereld van lego of minecraft. Als de
klassieke vormen groot genoeg worden gemaakt
en de steentjes klein genoeg, kan natuurlijk elke
vorm worden benaderd: maar ergens wreekt het
zich. Het is een beetje vergelijkbaar met mijn eigen teleurstelling over de schaal van levensgrote
figuren opgebouwd uit kleine steentjes, toen ik als
achtjarige Legoland bezocht: “Maar zo was lego
niet bedoeld!”
Want in metselwerk kan die kroonlijst ontspruiten
aan de stapeling en structuur van de muur. Dat is
een textiele kwaliteit die natuursteen niet in zich
draagt: daar waken enkel architect, steenhouwer
en traditie over de aansluiting der elementen. En
daar komt vaak een beitel aan te pas. Om met
Gottfried Semper te spreken: anders dan in de
stereotomie waarbij de dingen hun juiste toepassingsvorm krijgen, beweegt de gemetselde steen
zich binnen de tektoniek. De steen is zoals hij is,
de vorm is het resultaat van een gezamenlijke configuratie. In metselwerk kan de overgangslijst een
verweven ornament zijn, bezien vanuit de relatie
tussen verband en geometrie. Soms ook lijkt de
in slaap gesuste steen plotseling wakker te schrikken, zich zijn zelfstandigheid te herinneren en zich
uit de muur te verheffen om te helpen dragen.
Soms beweegt de negentiende-eeuwse kroonlijst
zich op de rand van laag- en legpatroon. De stapeling maakt er dan de sprong naar bekleding. Daarom is bij de voorbeelden hiernaast de perfecte,
recht op te zetten 4x2x1-steen gebruikt.
Eerder is de ‘valse kop’ genoemd – een extra in te
voegen kop om bijvoorbeeld in kruisverband een
rechte hoekaansluiting te kunnen maken. Nood-

Ezelsrug, waarbij eerst de koppenlaag van staand
verband wordt verdubbeld en vervolgens wordt gekanteld.

zakelijk. Het horizontale legpatroon werkt als het
ware in de hand dat een steen zich in die richting
uit het patroon kan breken. Dat speelt niet bij de
verticale beëindiging: elke lintvoeg kan de laatste
zijn en daarmee een strakke horizontale vlakbeëindiging blijken. Maar wat als de muur moet
uitdrukken dat hij draagt? Zoals de uitwaaierende
takken uit de stam ontspruiten om de bladerkroon
dragen, zo kan het verband met reliëf en getrapte
patroonverandering zijn vingers uitspreiden en het
dak opvangen. Of omwille van de constructieve
eerlijkheid nog enkel de goot.
1

H-BT (verkort in woordenlijst achterin dit boek)

Staand verband waar koppen worden gedraaid, eerst alleen
op kettinglijn, dan in koppenlaag en dan in strekkenlaag.
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