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Zeer gewaardeerde 
toehoorders, 

Is voorspellen ook 
waarzeggen? 

In ons dagelijks leven voorspellen wij 
gebeurtenissen welke in de toekomst 
zullen gaan voorvallen. In onze taal is 
er een speciale tijdsvorm voor inge
ruimd. 
De voorspelling wordt bijna altijd ont
leend aan ervaring. De Nederlandse 
Spoorwegen hebben de ervaring dat 
hun treinen redelijk op tijd rijden en 
geven dan ookjaarlijks een boekwerk 

Zonsopgang Bali 

uit met louter voorspellingen, gege
vens over vertrek en aankomst van de 
treinen. De Enkhuizer Almanak is ook 
een boek met voorspellingen. Het ka
rakter van de ene soort voorspelling 
en van de andere is duidelijk zeer ver
schillend. De voorspelling van de Ne
derlandse Spoorwegen is gebaseerd 
op ervaring en bestudering van de 
mogelijkheden, met als basis een tot 
in detail bekend gedrag van spoortrei
nen in een goed te beheersen proces; 
bij de Enkhuizer Almanak daarente
gen is de voorspelling gebaseerd op 
een slechts globaal bekend en dan 
nog sterk wisselend gedrag van het 
weer, in een niet te be"invloeden pro
ces. Bij de Spoorwegen is het voor
spellen in ruime mate de waarheid 
zeggen. In de Enkhuizer Almanak is er 
een kans dat de voorspelling uitkomt, 
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maar met het karakter van waarzeg
gerij. Dat voorspellen kan ook nog an
dere faktoren bevatten, namelijk die 
van de self fulfilling prophecy of die 
van het wishful thinking. Enerzijds dus 
de voorspelling welke door onze - la
tere - handeling wordt vervuld, ander
zijds met de wens als vader van de ge
dachte. 
Wie doorgaans juist voorspelt, is een 
wijze. Wie voorspellingen ontleent 
aan duistere kennisbronnen is een 
waarzegger. Wie op wetenschappelij
ke gronden juist voorspelt is een des
kundige. 
Voorspellingen hebben derhalve zo
wel vanuit hun uitgangspunten als 
vanuit hun interpretatie een grate va
riatiemogelijkheid. De vraag blijft 
daarom bestaan: wat is het waar
heidsgehalte van de voorspelling? In 

Azteken tempel te Chiehen ltza 
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welke kategorie zou die voorspelling 
passen? Hoe betrouwbaar is de infor
matie waarop de voorspelling berust 
en hoe juist is die informatie gebruikt? 
Het voorspellen van de opkomst van 
de zon iedere ochtend be rust volgens 
ons, op uiterst betrouwbare informa
tie. Voor de Azteken in Mexico werden 
er iedere 52 jaar duizenden mensen 
geofferd, omdat men dat geloof niet 
had. Dus naast het hebben van be
trouwbare uitgangspunten is het ook 
noodzakelijk een juiste interpretatie 
te geven aan die informatie en in ieder 
geval de toepasbaarheid te onder
zoeken. 
In de wetenschap warden verschijn
selen voorspeld op basis van fysische 
eigenschappen. In de bouw betekent 
het dat met behulp van de technische 
wetenschappen het fysisch en me-



chanisch gedrag van bouwwerken en 
hun onderdelen met een grate mate 
van nauwkeurigheid of waarschijnlijk
heid moet kunnen warden voorspeld 
of verklaard. 
De noodzaak tot juist voorspellen is 
wezenlijk om betrouwbaar te ontwer
pen. Worden de fysische eigenschap
pen van een materiaal onjuist gedefi
nieerd of onjuist naar het bouwwerk 
ge"fnterpreteerd, dan is voorspellen op 
deze gronden waarzeggerij. Sams 
wordt bij een blijkbaar onbetrouwbaar 
resultaat van de voorspelling, hoewel 
die is gebaseerd op natuurwetten, een 
true bedacht waardoor dan de voor
spelling op basis van de eigenlijk voor 
dit geval onjuiste fysische wet kan 
warden gecorrigeerd. Zo wordt in de 
huidige TGB-steen 1972 gesteld dat 
voor woongebouwen, doorgaans ge
metseld, onder de 10 meter hoogte de 
windbelasting met 40 % mag warden 
gereduceerd. Met andere woorden: 

Windbelasting TGB 1972 

de windbelasting, dus oak de wind
snelheid, is plotseling 40 % minder 
wanneer het gebouw lager is dan 10 
meter en dit oak een woongebouw is. 
lntelligente wind dus! 
Veel betrouwbaarder dan dit voor
spellen is dan de ervaring welke inci
denteel onbetrouwbaar kan zijn maar 
op den duur uiterst betrouwbaar. De 
try and error methode noemt men dat. 
De natuur zit er vol van. 

In het kader van mijn leeropdracht 
stapelbouw lijkt de titel van mijn voor
dracht vreemd. Een leeropdracht over 
dat deel van het bouwkundig hande
len van de mens dat als oersolide be
kend staat. Waarbij op zulk een lange 
ervaring kan warden teruggezien. 
Waarbij zoveel technisch kunnen is 
vertoond, zoveel historie voorhanden 
is; zou in dit deel van de bouwkunde 
voorspellen dan tot waarzeggerij be
horen? Orn deze vraag te beantwoor
den is het nodig ons eerst afte vragen: 
wat is stapelbouw? Op welke grond
slagen berust het, welke fysische wet
ten beschrijven het gedrag en hoe in
terpreteren we die fysische wetten. 
Welnu, stapelbouw is het bouwen 
door op en naast elkaar plaatsen van 
meestal steenachtige elementen, 
waarbij de resulterende konstruktie in 
principe alleen maar drukkracht kan 
opnemen en doorgeven. 
Sams warden de stenen zo vlak be
werkt dat deze inderdaad los op el
kaar kunnen warden gestapeld. In 
veel gevallen wordt tussen de stenen 
een laag mortel aangebracht, ener
zijds om de oneffenheden van de ste-
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nen te compenseren, anderzijds om 
via die - cementgebonden - mortel 
een hechting te krijgen tussen de ste
nen onderling. Orn dus toch nog enige 
trekspanningscapaciteit te krijgen. 
Stapelen met gebruik van die mortel 
noemen we metselen. 
Het stapelen of metselen is nog 
steeds zeer belangrijk. In de wereld
bouwproduktie wordt tussen de 60 en 
80 % gestapeld. Praktisch alle low 
cost huizen in de wereld zijn gebouwd 
uit keramische of betonnen stenen. In 
Nederland wordt ongeveer 40 % van 
de ruwbouw uitgevoerd in metsel
werk. Metselwerk is ook in industrieel 
hoog ontwikkelde landen nog steeds 
een uitermate belangrijke vorm van 
bouwen. 

In de stapelbouw is de mogelijkheid 

Amsterdamse gracht 
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Gestapelde stenen 

om trekspanningen op te nemen be
perkt. Vaak ontbreekt deze in zijn ge
heel. Desondanks zijn gestapelde ge
bouwen uiterst solide en duurzaam. 
Juist de bijna tijdloosheid van gesta
pelde konstrukties enerzijds en de 
grote wetenschappelijke moeite an
derzijds om met materialen te bou
wen welke geringe trekkrachtcapaci-



7 



Gemetselde muur 

Maison Carree Nimes 
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teit bezitten, is een uiterst frustrerend 
probleem. Simpel gezegd: we hebben 
er grote moeite mee om te voorspel
len dat twee stenen los op elkaar ge
stapeld ook blijven liggen. In onze 
T.G.B.-steen - het voorschrift met de 
intelligente wind - wordt dan ook arbi
trair een trekspanning aangenomen 
van 0,3 N/mm2

. Orn toch maar te kun
nen rekenen. Het moge duidelijk zijn 
dat het voorspellen op grond van de 
genoemde trucs nooit een betrouw
baar gegeven oplevert en dat quasi 
wetenschappelijke voorspellingen 
welke nu nog worden gedaan, beho
ren tot het rijk der waarzeggerij. 
Het ogenschijnlijk zo eenvoudige sta
pelen is wetenschappelijk achterop 
geraakt vanwege zijn eigen simpel
heid. Stapelen doen we immers als 



kind met blokken. Generaties fang. 
Het is een onderdeel van onze vor
ming. 
Waarom is niet gewoon het stapelen 
uitgangspunt van onze kennis en de 
basis voor onze voorspellingen? 

In de historie van het stapelen is bijna 
de gehele geschiedenis van de mens
heid weergegeven. 

• 
Twee stenen op e/kaar 

Spelend met blokken 

Van ruim 10.000 jaar kunnen we het 
gestapelde bouwen bestuderen. De 
verhalen van Jericho waar men 8000 
jaar geleden stapelde, doen nog 
steeds de ronde. De ingestorte muren 
zijn nog steeds te zien. De archeolo
gie laat ons de geweldige ontwikke
ling zien van het stapelen. Vanuit het 
Midden Oosten - Griekenland en Ro
me - werd het stapelen ontwikkeld tot 
adembenemende hoogte zoals in on
ze gewesten in de Gotische kathedra
len of in het Byzantijnse rijk. Ervaring 
op ervaring. Betrouwbaar? Ja, zelfs na 
1000 jaar. Soms ging het mis, zoals in 
Beauvais bleek. In Beauvais stortte op 
Allerheiligen 1284 tijdens de hoogmis 
het koorgedeelte in elkaar. Gelukkig 
was net iedereen met de processie de 

Piramides van Cheops 
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Neptunes tempel te Paestum 

• 

Colosseum te Rome 
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Kathedraal te Beauvais 

Kathedraal te Reims 

kerk uit. Men heeft daarna 40 jaar aan 
het herstel gebouwd. Het ontwerp was 
wat te optimistisch. 
Rand 1600 vond de ontkoppeling 
plaats van de natuurwetenschap en 
de godsdienst. De zienswijze van 
Aristoteles en Plato werd vervangen 
door die van Newton en Descartes. 
Kennis, gebaseerd op ervaring, on
derzoek, beproeving. Ontwikkeling 
gebaseerd op extrapolatie en niet op 
interpolatie binnen het religieuze den
ken. De ervaringen van Galile"f zijn wat 
dat betreft illustratief. Het betekende 
een geweldige gedachtensprong. De 
gebondenheid van allerlei natuurlijke 
processen aan religieuze overwegin
gen werd doorbroken. Een goed en 
een slecht mens vallen even hard op 
de grand en het zijn oak geen duivelse 
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krachten meer die het dak van het ro
meinse Pantheon omhoog houden. 
De wiskunde en de natuurkunde ont
wikkelen zich zover dat een beeld kan 
worden geformeerd van veel proces
sen in dode en levende natuur. Een 
beeld gebaseerd op onze beperkte 
zintuigen en ons beperkte voorstel
lingsvermogen, dat wel. Maar het ver
schafte wel ruimte en inzicht om een 
basisgedrag te voorspellen. 

In die abstracte beeldvorming kon ook 
het gedrag worden geformuleerd van 
materialen onder belasting. De te on
derzoeken materialen waren uiter
aard de nieuwe en daarbij diende zich 
het staal aan. Dit materiaal, bekend uit 
kleinschalige bereiding voor bijvoor
beeld wapens, maar in de beginnende 
industriele ontwikkeling in ruimere 

Gietijzeren brug, Enge/and 
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mate vervaardigd, gaf de mogelijkheid 
tot bouwkundige toepassingen. Het 
vervormingsgedrag paste uitstekend 
bij de mogelijkheden tot meten en gaf 
aan natuurwetenschappers de moge
lijkheid via eenvoudige wetten of hy
potheses wiskundige modellen op te 
stellen. Hooke (1635-1703) be
schouwde de rechtevenredige relatie 
tussen vervorming en belasting, ter
wijl Bernoulli in 1705 leerde dat bij bui
ging de materiaaldoorsnede vlak blijft. 
Nag door vele andere natuurweten
schappers werden wetten opgesteld 
welke in evenzovele mathematische 
verhandelingen in de wetenschap 
bruikbare mogelijkheden gaven. Let 
wel: voor het elastisch gedrag van de 
materialen. Later, veel later, werden 
die wetten vervolmaakt en geschikt 
gemaakt voor het elasto-plastisch ge
drag van materialen. 
In zijn intreerede in 1917 vraagt prof. 
Kist zich af of voor staalberekeningen 
de elasticiteitsleer volgens Hooke nag 

Cristal Palace, Enge/and 

VERKORTING VfR\.EWGING. 

ELASTISCH MATE.RIML 

o/E diagram elastisch materiaa/ 
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ELASTO- Pl.Al;T\SCll MATfl;!\AA\. 

o/E diagram elasto-plastisch 
materiaa/ 
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, \/ El<KCRT\11~ VERLE~llJG 

'$TEEWAC\rl"!G MATER\ML 

a/£ diagram steenachtig materiaal 

wel voldoende is. Rond die tijd derhal
ve werd het plastisch gedrag in onze 
wetenschap ge"lntroduceerd. 
Over de wijze waarop een bros mate
riaal als steen zich gedraagt of hoe 
twee los op elkaar gestapelde ele
menten met elkaar verkeren wordt 
nog geen woord gesproken. 

Metselwerk is een geheel ander mate
riaal. Metselwerk, en in het algemeen 
gestapelde, steenachtige konstruk
ties gedragen zich nauwelijks elas
tisch. Mogelijk nog wat onder drukbe
lastingen, maar zeker niet bij trek. 
Noch reageert metselwerk elasto
plastisch. Los gestapelde konstruk
ties welke soms vele eeuwen hebben 
overleefd, kunnen in principe geheel 

Boedhistische tempels hoogvlakte van Dieng 
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geen trek opnemen, al le stenen liggen 
immers los op elkaar. Mechanica 
waarbij elastisch vervormingsgedrag 
geldt, beschrijft derhalve nooit het ge
drag van metselwerk. Voorspellingen 
die daaraan worden ontleend, zijn 
derhalve zuivere waarzeggerij. 
Nog een ander argument mag het ver
schil tussen het gedrag van de ons be
kende elasto-plastische materialen 
en de brosse steenachtige illustreren: 
de kwantitatieve waarde van hun 
sterkte-eigenschappen. Vergelijken 
we metselwerk met staal, dan vinden 
we voor de druksterkte een verhou
ding in sterkte van 1 :20, met betrek
king tot betonstaal FeB 500. Beschou
wen we de opneembare trekspanning 
van datzelfde metselwerk met FeB 

Acropolis Athene 

NE.'T'SEl.WE~K . 

BETOWSTML 

, \.OORS'?.A.'i ST-'AL 
!!UiO l - - ----·->----

' I 

\/UllOUDING ST.V.l rW 
HETSEl..WE.W:'f:. ~1!..R~ . 

------+- -- - -- IQGoN,1.W. 
VOORS~STML. 

Relatie sterkte staal-metselwerk 

500, dan vinden we een verhouding 
van 0,3 op 500 N/mm2 ofwel 1 :1700. 
Berekeningen opgesteld volgens een 
model, betrouwbaar voor materialen 
met een 1700 keer grotere treksterkte, 
zijn voor dat minder sterke materiaal 
minstens te wantrouwen. 
Het moge duidelijk zijn dat in de be
schouwingen over metselwerk de ge
bruikelijke mechanica faalt. Een in een 
drukvriendelijke konstruktie ontstane 
boogreaktie is niet te berekenen met 
de balktheorie als M = 1/a ql2

. Ook is de 
spanningsverdeling niet te bepalen 
met formules als o = ~-
Zelfs het vaststellen van elasticiteits
moduli voor het materiaal metselwerk 
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is zonder meer niet mogelijk. 

GE02AG METSELWERK. 
VA~lA!EI.£ E l<OOUlU5. 

Vt~~IWG 

Variabele E bij steenachtig materiaal 

l • 

Tempel te Karnac, Egypte 
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Op deze universiteit wordt - zoals na
genoeg op alle andere technische 
universiteiten in hoofdzaak de klas
sieke mechanica gedoceerd. 
Op deze universiteit warden echter 
moderne mechanica-modellen ont
wikkeld waardoor toch ingewikkelder 
Stapelbouw-problemen kunnen war
den opgepakt. Een gunstig klimaat 
dus. Traditioneel ten behoeve van de 
berekening wordt de konstruktie ge
dacht te zijn opgebouwd uit min of 
meer elastisch materiaal met redelijke 
mogelijkheid trekkrachten op te ne
men. Op die basis wordt de konstruk
tie geschematiseerd en de krachts
verdeling bepaald. Die vervormingen 
en de daaruit volgende spanningen 
warden bepaald via de genoemde 
wetten van Hooke c.s. 



Voor de stapelbouw levert deze gang 
van zaken geen betrouwbare voor
spelling. 
Enige tijd geleden is door 
T.N.0 .-1.B.B.C. een rapport opgesteld 
onder leiding van ir. Siemes. Het rap
port gaat over de betrouwbaarheid en 
de veiligheid van gebouwen. De toe
gepaste methode was zowel voor 
staal, beton en metselwerk dezelfde. 
Was de konklusie van deze studie 
voor staal en beton redelijk in over
eenstemming met de realiteit, voor 
metselwerk bleek de uitkomst zoda
nig dat vele gemetselde woningen 
spontaan zouden moeten instorten. 
De studie was uiterst korrekt opgezet. 
De uitgangspunten bleken voor met
selwerk niet relevant. De uit die studie 
volgende voorspelling blijkt uiterst on
betrouwbaar. 

Acropolis Athene 

Het is zeer verheugend dat aan deze 
universiteit een leerstoel is ingesteld 
over dat deel van de bouwkunde met 
zoveel historie, zoveel ervaring en 
zulk een briljante staat van dienst. Ma
teriaalgebruik in bouwwerken met 
zulk een tijdloos karakter. 
Als er een menselijke bezigheid is 
welke wordt aangeduid met de wa
penspreuk van het KIVI : scheppend 
denken en schouwend doen, dan 
geldt dat zeker voor de stapelbouw. 
Vaak zijn de konstrukties opgebouwd 
uit geheel los op elkaar gestapelde 
stenen. Na duizenden jaren bestaan 
deze bouwwerken nog steeds. Het is 
bijna ongeloofwaardig dat dergelijke 
konstrukties zo'n lange levensduur 
hebben. 
Soms worden deze konstrukties nog 
gebruikt voor het doel waarvoor ze 
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zijn gebouwd, zoals onze kathedralen 
van 1000 jaar oud. Vaak zijn de oude 
konstrukties een getuigenis van het 
denken en doen van vervlogen tijden. 
De overblijfselen, de rui·nes, geven ons 
een verrassend inzicht in het denken 
en doen in de historischetijden. De ru·1-
ne doet dienst als een monument uit 
het verleden. Als een getuigenis van 
het geestelijk denkpatroon en het 
technisch kunnen van vroegere kul
tuurperioden. Is derhalve de ru"lne
waarde niet veel groter dan de oor
spronkelijke gebruikswaarde? Is een 
periode van 1000 jaar getuigenis van 
's mensen handelen niet belangrijker 
dan een economische levensduurvan 
50 jaar? 

Is staal een aan oxydatie onderhevig 
materiaal en vertoont beton soms -

Pompei" 
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ook door het staal -verschijnselen van 
verval, met gestapelde konstrukties 
kan klaarblijkelijk uiterst duurzaam 
worden gebouwd. lnteressant mate
riaal dus om de wetmatigheid daarvan 
nader te onderzoeken. De mogelijk
heid van een gebouw om als duur
zaam teken te kunnen funktioneren 
zou dan kunnen worden toegevoegd. 
In ieder geval is dankzij de ru"lnes zeer 
veel bekend van de vroegere bouw
tradities en eveneens van de filosofie 
van de bouwers. Van Egyptenaren, 
Myceners, Grieken en Romeinen zou
den wij zonder ru"ines veel minder we
ten. Van de indianen in Amerika weten 
wij praktisch alleen dat wat uit hun 
bouwtraditie is gebleken. 
Vele gestapelde konstrukties trot
seerden eeuwenlang alle belastingen. 
Gebruiksbelastingen, natuurkrach-

Erechtheon Athene 

ten. Gezien deze staat van dienst mag 
worden verondersteld dat het stape
len ook wetenschappelijk benaderd 
kan warden. Daar de voorspelbaar
heid niet uit ervaringsgegevens voort
komt zoals eerder betoogd, moet het 
mogelijk zijn de wetmatigheid van de 
stapelbouw te beschrijven en daar
voor gepaste formulas te ontwikkelen. 
Zeker is dat de zwaartekracht een ui
terst grote rol speelt in de evenwichts
situatie van gestapelde konstrukties. 
Steen is relatief zwaar en konstrukties 
in steen zijn niet uiterst rank. 
De relatief zware steen en de altijd 
aanwezige zwaartekracht zijn een 
duurzaam koppel. Oat is bewezen. 
Gewapend beton, bij uitstek het bouw
materiaal van deze eeuw, staal al 100 
jaar ouder als revolutionair vormgever 
en mogelijk aluminium voor de vol-
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gende eeuw, hebben in hun konstruk
tie niet zo'n betrouwbare partner als 
stapelbouw deze vindt in de zwaarte
kracht. 
Toch speelt bij alle konstrukties de 
zwaartekracht een uiterst belangrijke 
rol. Juist de meest geavanceerde kon
strukties hier op aarde warden voor 
een belangrijk deel beheerst en ge
vormd door de krachten welke door de 
zwaartekracht warden ge"lnitieerd. In 
onze technische bereken ingen vin
den we dan ook steeds de zwaarte
kracht terug: aan de belastingkant. 
In de Gotiek zorgen de pinakels er
voor dat de horizontale krachten wer
kend vanuit de bog en zodanig warden 
omgeleid dat de resulterende kracht 
binnen de konstruktie valt. Hier werkt 
de zwaartekracht als altijd aanwezige 
partner, als een wezenlijke deelge-

Palengue Mexico 
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Eiffeltoren Parijs 

Steunbeer Bordeaux 

Schema gotische kathedraal 

noot, zich in alles manifesterend. Het 
spel met de zwaartekracht is een op 
vele wijzen zich manifesterend men
selijk handelen. In spel en dans, in 
techniek en kunst en zeker in de 
bouwkunde. 
Nadat rand 1700 de klinknagel werd 
uitgevonden, verloor de zwaarte
kracht haar indringende behulpzame 
rol. De geweldige technische ontwik
keling welke plaatsvond na die tijd -
ontwikkelingen rand het materiaal 
staal met zijn wiskundige modellen en 
het daarbij behorende natuurkundig 
denken - verstoorde de zo eenduidige 
relatie met de zwaartekracht. 
Theoretisch zou een Eiffeltoren in de 
ruimte kunnen bestaan. De Notre Da
me nooit. Wanneer de zwaartekracht 
zou ontbreken zou de samenhang zijn 
verbraken en zouden de stenen ieder 
hun eigen weg gaan. De Notre Dame 
zou desintegreren. 
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Opneembare trekspanningen, essen
tieel in ons mechanicasysteem war
den bij gestapelde konstrukties opge
nomen buiten het beschouwde kon
struktie-onderdeel. Vaak is in een ge
stapelde konstruktie de gehele kon
struktie ge"lntegreerd en dient dan oak 
als een geheel te warden gezien. In 
Arcen werden in een kerk enige - op 
het oog - onbelangrijke kolommen 
weggehaald. De kerk stortte spoedig 
daarna in. Een boogkonstruktie in 
metselwerk is geen afgerond kon
struktie-onderdeel zoals een balk. De 
boog dient ge·integreerd te warden in 
een bouwwerk. Juist die noodzakelij
ke integratie van onderdelen maakt 
stapelbouw zo boeiend. Het is geen 
vrijblijvend kombineren van bouwon
derdelen maar bedachtzaam samen
voegen. Onze huidige traditie is an
ders. 

NMB gebouw Amsterdam 
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Er is duidelijk een geweldige achter
stand in het begrijpen van gemetselde 
konstrukties. Zeker ten opzichte van 
staal en gewapend beton. Een achter
stand die zijn sporen achterlaat in de 
toepassing. Metselwerk verloor zijn 
inbreng als konstruktief materiaal. 
Voor de eenvoudige wand en in de wo
ningbouw bleef het behouden, alhoe
wel oak al daar zijn konstruktieve mo
gelijkheden via trucs moeten warden 
bewezen. Veel van het in de moderne 
architektuur zichtbare mooie metsel
werk bestaat slechts uit een bekle
ding, uit keramisch behang. 
Desondanks wordt metselwerk nog 
steeds toegepast. Zoals gezegd wordt 
in 40 % van de Nederlandse bouwpro
duktie metselwerk toegepast. Metsel
werk moet dan toch inspirerend wer
ken als drager in de woningbouw en 
als bekleding bij andere gebouwen. In 



de architektuur kiest men bij voorkeur 
gestapelde konstrukties. De architekt 
kiest voor de natuur als inspiratie. 
Voor een in een zwaartekrachtveld 
ontwi kkel de konstru kti e. 
Mogelijk is de bouwkundige inspiratie 
zo onloochenbaar verweven met die 
in duizenden jaren ontwikkelde sta
pelbouw dat daarnaar in vele stromin
gen in de architektuur wordt terugge
grepen. 

Nederland is bij uitstek het land van de 
baksteen-architektuur. Klei, jaarlijks 
aangevoerd door onze rivieren wordt 
gebakken tot fraaie, duurzame bou
welementen. Vele honderden jaren 
hebben wij ons kunnen uitleven in een 
spel met de kleine stenen. Onze ge
vels zijn wereldberoemd en onze 
ideeen zijn uitgewaaierd tot over grote 

Esso gebouw Den Haag 

delen van de wereld. Jaarlijks komen 
vele toeristen naar Nederland om de 
fraaie komposities te bekijken. 
Rond 1900 verraste de Nederlandse 
baksteenarchitektuur in de Amster
damse school internationaal de 
bouwwereld met de baksteentoepas
singen in de Spaarndammerbuurt in 
Amsterdam. Een unieke prestatie, nu 
nog! Metselwerk is nog steeds een 
economisch goed toepasbaar bouw
materiaal. De toepassing is nag 
steedsgewild. Hetvoldoet in hoge ma
te aan de standaards van esthetica, 
duurzaamheid en vormwilligheid. Na
tionaal worden er prachtige gebou
wen gebouwd in metselwerk. Alleen: 
de baksteen wordt gebruikt als bekle
ding. Het gebruik als konstruktief ma
teriaal is bijna verloren. lnternationaal 
hetzelfde. Baksteen is keramisch be-
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Spaarndammerbuurt Amsterdam 

Arbeidsburo te Bergen op Zoom 
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De Paperclip Rotterdam 

hang geworden. 

Het zal U duidelijk zijn geworden dat 
voor een leerstoel stapelbouw een 
duidelijke taak is weggelegd. Houden 
we het beeld vast van de ontwikkelin
gen vanaf 1700 en erkennen we de 
grote waarde van de in stapelbouw 
vervaardigde gebouwen, dan is het 
noodzakelijk de ervaring en die tech
niek te bestuderen en te analyseren. 
Daardoor vinden we het inzicht in de 
konstruktieve mogelijkheden van sta
pelbouw. 
Dat betekent dat het konstruktief be
studeren van de historische. gebou
wen noodzaak is. Aangezien vele be
staande studies zich beperken tot de 
vorm en de verklaring van de symbo-

liek, is dit een weinig onderzocht ter
rein. De hierdoor verkregen kennis zal 
ons in eerste instantie leren hoe ge
bouwen integraal konstruktieffunktio
neren. Deze kennis is niet alleen voor 
stapelbouw van belang, maar heeft 
een betekenis welke veel algemener 
is. Bij het ontwerpen van een gebouw 
van welk bouwmateriaal dan ook, is 
het gebouw, maar zeker de konstruk
tie als een geheel te beschouwen. ln
zicht in de konstruktieve samenhang 
is dan zeer belangrijk. Daarnaast 
wordt inzicht verkregen in de juiste 
wijze om duurzaam te bouwen. Bij res" 
tauraties zou hiervan dan gebruik 
kunnen worden gemaakt. Het is te
vens mogelijk dat methoden worden 
gevonden om uiterst duurzaam te 
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bouwen en daardoor op zinvolle wijze 
te investeren in ru·lnewaarde. 

Van veel meer belang dan het voor
gaande is de invloed die de konstruk
tieve kennis van het stapelen kan heb
ben op de vormleer van de architek
tuur. Wanneer we ons realiseren dat 
de zwaartekracht ons menselijk !even 
op velerlei wijze bei"nvloedt en konsta
teren dat onze eigen bouwkundige er
varing zowel historisch als prive met 
het stapelen is begonnen, dan is het 
niet zo verwonderlijk dat in de archi
tektuur zo vaak wordt teruggegrepen 
naar de archai"sche beelden van de 
gestapelde konstrukties. Het is echter 
jammer dat dan soms blijkt dat die 
ogenschijnlijk gestapelde konstruk
ties op andere wijze zijn gekon
strueerd. De verschijningsvorm drukt 
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Guildhouse 
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dan niet meer het wezenlijke van het 
gebouw uit, maar is alleen een fac;:ade 
met daarachter een konstruktie welke 
met die vorm niet in overeenstemming 
is. Dergelijke valsheid in vorm en kon
struktie leidt nooit tot een meester
werk. Daartoe is alleen eerlijkheid in 
staat. Een gebouw waarin harmonie 
aanwezig is, niet alleen in de vorm 
maar ook in de funkties van de mate
rialen, is in principe tijdloos en dat is 
toch het ideaal dat in de architektuur 
wordt nagestreefd. 
Voor de konstrukteur zullen rekenmo
dellen moeten warden ontwikkeld en 
denkpatronen warden aangereikt, zo
dat de gestapelde konstrukties ook 
adequaat kunnen warden berekend. 
De voorspelling van het gedrag moet 
betrouwbaar zijn. Metselwerk moet 
weer als konstruktiemateriaal warden 
beschouwd en om dat te doen is een 
zeer geavanceerde aanpak nodig. De 
te ontwikkelen modellen sluiten zeer 
nauw aan bij de nieuwste inzichten 
over beton. Het is kenmerkend dat we 
praten over ongewapend beton en 
niet over beton op zich naast gewa
pend beton. Ook hier is beton zonder 
meer niet als konstruktiemateriaal er
kend. Beton heeft een geringe trek
spanningscapaciteit en de toepas
sing van dit brosse materiaal als kon
struktiemateriaal is thans zeer moei
lijk danwel onmogelijk. De leerstoel 
Stape!bouv1 za! dan oak zeer nauvv 
met die van Beton samenwerken. Be
ton heeft in velerlei opzichten dezelf
de eigenschappen als metselwerk, de 
nieuwste ontwikkelingen op het ge
bied van betonmechanica verschaf-

fen ons veel informatie, terwijl voor nu
merieke rekenmethodes bruikbare 
programma's voorhanden zijn. Per 
slot van rekening is metselwerk in be
tontermen gedefinieerd een disconti
nu mengsel met een zeer regelmatige 
matrix van de grove korrel. 

Het onderzoek aan de leerstoel zal 
zich richten op twee belangrijke as
pekten, namelijk het materiaalgedrag 
en de studie van gebouwsystemen 
waarbij gestreefd wordt een zo goed 
mogelijk beeld te krijgen van het kon
struktief funktioneren van een ge
bouw als totaliteit. Het onderzoek naar 
materiaalgedrag dient plaats te vin
den, niet omdat dat materiaal onbe
kend zou zijn maar omdat het beken
de materiaalgedrag steeds met ande
re parameters is bepaald. Vergelijking 
is dan niet mogelijk. Juist in de huidige 
tijd waarin nieuwe internationale voor
schriften warden opgesteld, dienen 
wij de invloed van die parameters te 
kennen en daardoor de mogelijkheid 
te hebben onderzoekingen te vergelij
ken. Dit deel van het onderzoek levert 
niets nieuws, het zorgt voor inzicht. 
Daarnaast dient onderzoek plaats te 
vinden op onze specifieke Neder
landse produkten. 
Binnen dit kader wordt uiteraard aan
gesloten bij de standaard beproe
vingsmethoden van de Eurocode 6 en 
de in ontv,:ikke!ing zijnds CEN·-·norm. 
Dit betekent dat ook de relatie van de 
traditionele Nederlandse norm met de 
nieuwe Europese normen dient te 
warden onderzocht. 
In onze Nederlandse baksteen vinden 
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we een zeer mooi produkt, in het alge
meen gemaakt in een vormbak. In de 
ons omringende landen warden bak
stenen meestal volgens een ander 
procede gemaakt, met de strengpers. 
De eigenschappen van onze vorm
baksteen dienen door ons zodanig te 
warden beschreven dat deze interna
tionaal warden erkend. Ruim 20 % van 
onze baksteen wordt geexporteerd. 
Het onderzoek beoogt tevens dat de 
mooie Nederlandse baksteen inter
nationaal erkend blijft als een goed 
produkt. Dat vanuit Nederland op ge
zaghebbende wijze kan warden deel
genomen aan de internationale dis
cussie, maar vooral dat de studie hier 
op de universiteit ook wat dit betreft 
universeel is. 
Gelijktijdig dient aandacht te warden 

Hangmodel ontwikkeld door Gaudi 
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besteed aan de praktische toepassin
gen. Deze zijn uiteraard primair ge
richt op het ontwikkelen van konstruk
ties welke zodanig zijn gestructureerd 
dat drukspanningen niet direkt in een 
doorsnede aan de trekspanningen 
zijn gekoppeld. Konstrukties derhalve 
waarbij druk in het ene element en trek 
in het andere element aanwezig is. 
Herontwikkelen is misschien beter. 
Hierbij dient dus te warden aangeslo
ten bij de ervaringen uit de historie. Die 
kunde van vroeger moet vertaald war
den, begrepen, geformuleerd en op
nieuw naar onze tijd gemodelleerd. 
Een hulpmiddel daarbij is bijvoor
beeld het hangmodel. De op zuivere 
trek belaste slappe onderdelen vor
men onder invloed van de zwaarte
kracht zuivere konstruktieve lijnen 



met alleen trek als inwendige span
ning. Draaien we in gedachte die 
hangvorm om, dan vinden we de vorm 
van een op zuiver druk belaste kon
struktie. 
We hebben dan voor ons doel de idea
le vorm gevonden. 
Gaudi heeft met dit systeem prachtige 
voorbeelden van stapelbouw gege
ven. Zijn kapel in Colonia Guell, Bar
celona, en de Sagrada Familia spre
ken voor zich. Het is merkwaardig hoe 
natuurlijk die gedrukte vormen over
komen. Ze zijn in overeenstemming 
met ons natuurlijk konstruktieve ge
voel van evenwicht. Naast de ontwik
keling van de zuiver op druk belaste 
draagsystemen opent zich ook een 
ruime mogelijkheid tot het ontwikke
len van gewapend metselwerk. Het is 
duidelijk dat de rol van de zwaarte-

Sagrada Familia Barcelona 

kracht in de historische gebouwen 
ook door middel van moderne mate
rialen kan warden vervuld. Het is in dit 
verband niet juist om van gewapend 
metselwerk te spreken, maar liever 
van bouwelementen welke ervoor 
zorgen dat in het metselwerk uitslui
tend druk optreedt. Een trekstang is 
daarvan een duidelijk voorbeeld. De 
mogelijkheden met staal maar oak 
met niet corroderende kunststofve
zels, zoals Arapree, zijn in Nederland 
nauwelijks onderzocht. 
Wij menen datde ontwikkeling als hier 
voorgesteld voor de leerstoel Stapel
bouw inspirerend zal werken op dear
chitektonische perspektieven van de 
architekt en mogelijkheden biedt voor 
de konstrukteur om op juiste en eerlij
ke manier die vorm van de architekt in 
een konstruktie te vertalen. De voor-
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Pare Guell Barcelona 

Colonia Guell Barcelona 
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spelling van het gedrag van de kon
struktie be rust dan weer op waarheid. 

Zeer gewaardeerde 
toehoorders, 

Het verhaal van de leerstoel gaat over 
een oud vak. Ongetwijfeld hebt U op 
Uw reizen veel gestapelde konstruk
ties gezien. Gebouwen welke U heb
ben verbaasd over de omvang, intelli
gentie en motivering. U zult die gebou
wen en konstrukties hebben bewon
derd. Vanuit de leerstoel Stapelbouw 
gaan we proberen die kunst en kunde 
weer te aktiveren en in onze gebou
wen toe te passen. Daarbij hebben we 
niet voor ogen opnieuw Gotische ka
thedralen te bouwen, alhoewel het 
werk van Gaudi ook in onze tijd wordt 
gewaardeerd. 
U hebt ongetwijfeld kennis genomen 
van vele ru·ines en oude historische 
gebouwen. Laten we er zuinig op zijn, 
want in ieder geval valt er nog veel van 
te leren. 

Dames en heren 
baksteenfabrikanten, 

Het was niet ver van Delphi dat in een 

discussie de wenselijkheid van de 
leerstoel Stapelbouw ter sprake 
kwam. De wens is uitgekomen. Het 
was dus waar-zeggen. Niet omdat het 
lot dit zo bestemde, maar doordat U 
zelf daartoe de initiatieven nam. U 
bracht de financien bijeen om de leer
stoel te realiseren, maar vooral had U 
de visie dat Uw verantwoordelijkheid 
voor Uw produkt verder lag dan het 
tasveld. Uw initiatief en Uw aktie zijn 
voor deze leerstoel het eerste argu
ment om kennis te ontwikkelen en uit 
te dragen. 

Heiligdom Atheners te Delphi 
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Leden van het bestuur van de 
Stichting Stapelbouw, 

Aan Ude taak om namens de initiatief
nemers de leerstoel gestalte te geven 
en te beheren. Dat U bij het bemannen 
van de leerstoel aan mij gedacht hebt 
om de taak als hoogleraar te vervullen 
doet mij zeer groat genoegen. Uw ver
wachtingen in mij zal ik proberen waar 
te maken. 

Leden van het College van 
Bestuur, leden van de 
Universiteitsraad, leden van het 
Faculteitsbestuur, leden van de 
Faculteitsraad, 

Binnen het onderwijsaanbod op onze 
universiteit bestaat weinig behoefte 
de leerstof nog verder uit te breiden. 
Binnen het kader van deze leerstoel 
zal essentiele bouwkundige proble
matiek aan de orde warden gesteld. 
Daartoe is integratie in de hele bouw
kundige studie noodzakelijk. De leer
stoel zal daartoe ongetwijfeld bij U 
aankloppen om die integratie mogelijk 
te maken. lk hoop met U op een goede 
samenwerking ten voordele van de 
studenten. 
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Hooggeleerde Kamerling, 

Het is alweer vele jaren geleden dat wij 
elkaar spraken over de taak van een 
hoogleraar; over de uitdaging, de in
spiratie, de waardering, maar vooral 
over de inspanning. Door jouw wijze 
woorden heb ik het aangedurfd dit 
ambt te aanvaarden. Het is inderdaad 
een zeer inspirerende uitdaging. 

Hooggeleerde Beranek, 

Jouw roepen in de woestijn al jaren 
geleden, krijgt in deze leerstoel een 
antwoord. Hopenlijk kan in samenwer
king met jou het inzicht in de stapel
bouw warden vergroot. 

Hooggeleerde De Sitter, 

Zoals onze kamers aan elkaar gren
zen, zo doen dat oak onze werkterrei
nen. Vanuit de beton en de stapel
bouw zijn er veel gemeenschappelij
ke interesses. lk waardeer het zeer in 
jou een collega te hebben mogen vin
den waarmee ik zo prettig en vrucht
baar kan samenwerken. Voor jouw in
spanning om via DIANA en UDEC ge
heimen aan de stapelbouw te ontfut
selen ben ik je zeer dankbaar. 



Waarde collega's, 

De collegiale steer welke ik bij mijn 
werk aan de vakgroep B.K.O. heb mo
gen ontmoeten stel ik zeerop prijs. Het 
geeft dekking in zwakheid en ruimte 
voor initiatief. Met Uw medewerking 
denk ik dat de leerstoel Stapelbouw 
zich goed kan ontwikkelen en dat haar 
werk een bijdrage kan zijn aan de 
waarde van onze vakgroep. 

Dames en heren van de faculteit 
der bouwkunde, 

Met Uw hulp is het gebeuren op onze 
universiteit te overzien. De veelheid 
van geschriften, gebeurtenissen en 
mogelijkheden zouden mij zonder Uw 
hulp tot wanhoop brengen. Ook in de 
relatie naar de studenten is Uw hulp 
zowel technisch als administratief on
ontbeerlijk. Een goede relatie met U 
wordt door mij op hoge prijs gesteld. 

Dames en heren studenten, 

Stapelbouw is een nieuw vak op onze 
universiteit. Het gaat echter om een ui
termate boeiend en principieel gebied 
van de bouwkunde. U hebt gehoord 

hoeveel witte vlekken er in onze ken
nis aanwezig zijn. lk daag U uit met rnij 
een aanval te doen op die onbekend
heid. Met U zouden we op originele 
wijze fundamentele kennis kunnen 
verkrijgen. Het is ook een homrnage 
aan de bouwers van 1000 jaar gele
den om hun geheimen te leren ken
nen. Een avontuur. lk reken op U. 

Geachte aanwezigen, 

ik heb gezegd. 

Eindhoven, 7 september 1990 
prof.ir. C.J.M. Schiebroek. 
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