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M
et bet ABC van IBA w

illen w
ij de lezers die zich voor aller!ei praktiscbe w

en

ken en tbeoretiscbe kennis interesseren inform
eren. Zoals de titel verraadt, 

zullen zow
el vakterm

en als m
eer algem

ene begrippen in alfabetiscbe volgor

de (bet ABC) bebandeld w
arden en dan w

et tegen de acbtergronden en begin

selen van de Integrate Bio-logiscbe A
rcbitectuur (of kort IBA). Een zodanig 

gestructureerde kennisoverdracbt 
is w

elisw
aar niet nieuw

, 
m

aar kent -

ondanks dat bet einde voorlopig niet in zicbt is -altijd w
eer zijn liejhebbers. 

Een op bet gebeel georiifnteerde (ber)interpretatie van de bouw
kundige ver

schijnselen en feiten bopen w
ij dan ook -

verklarend, definiifrend en advise

rend m
et bet ABC van IBA voor U

 successievelijk uit te m
ogen breiden. 

• O
m

dat de w
oorden A

fbouw
 en A

ltem
atief pas later in het 

alfabetische w
oordenboek verschijnen, lijkt een eerste 

greep op architectuur voor hetA
BC van het holistische bou

w
en -w

e! op zijn plaats. 
• A

rchitectuur is de oorspronkelijke kunst en techniek, 
m

aar ook (sinds onderm
eer de oud-R

om
einse V

itruvius) 
de w

etenschap van het bouw
en. D.w.z. de w

etenschap van 
het verbinden van (afzonderlijke) delen tot een harm

oni
eus geheel. H

ierom
 gaat het dan ook in dit nieuw

e tijdschrift. D
aarin zal de nadruk ge

legd w
orden op het harm

onieuze geheel (holos). H
etleven en de diversevlaktes en vak

ken (daarbinnen) kunnen bew
ust of onbew

ust m
eer vanuit een conflict of vanuit een 

harm
oniem

odel benaderd w
orden. Aan het opbouw

ende en naar (dynarnisch) even
w

icht strevend karakter van de architectuur is in zekere zin en tenm
inste m

et m
inirna

le inbreng het harm
oniem

odel inherent. D
aarop zullen 1vij verder borduren. 

• A
fbouw

( en) betekent vervolm
aken (en niet afbreken, dat zou een G

erm
anism

e 
zijn). In het natuurlijk verlengde van het bouw

en en de architectuur ligt de afbouw
 -

de vervolm
aking -een eenheid van structuur en 'finishing touch'. A

fbouw
techniek (M

i
lieu-Integratie), AM

 -de AM
 O

nderzoek &
 O

ntw
erpgroep van de Leerstoel AM

 in de 
vakgroep BAU, Faculteit der B

ouw
kunde van de Teclm

ische U
niversiteit Eindhoven w

as 
gedurende 30 jaar hierm

ee bezig. 
•A

: W
ij beginnen nu -zoals terecht verw

acht -m
et A

 of a, een ondem
1eer ook uit het 

G
rieks stanim

ende klinker. D
eze klinker -dit even terzijde -heeft de m

erkw
aardige 

eigenschap, dat w
anneer hij voor een w

oord gevoegd w
ordt, dit w

oord in zijn tegen
deel verandert. D

enk bijvoorbeeld aan synunetrisch en asynunetrisch! M
aar zelfs in 

het Sanskriet, de oud klassieke Indiase taal, w
ordt hin1sa of gew

eld, tot ahim
sa of ge

w
eldloosheid, w

aarop wij, net als toentertijd M
aliatm

a G
andhi, nog herhaaldelijk terug 

zullen kom
en. 

• D
e Franse natuurkundige A

m
pere (1775-1836) heeft het zo ver gebracht dat -

althans in de elektrotechniek-
'!\ (ook am

pere. am
p.'!\) in de gehele w

ereld op zijn 
naam

 slaat of beter gezegd de eenheid van de elektrische stroom
sterkte. I A

 is de 
elektrische stroom

 indien hij in een seconde bij elektrolyse I, 118 m
g zilver uit een 

zilvem
itraatoplossing afscheidt. 

• Ter introductie diem
 ook te w

orden verm
eld dat 'A' de zogenaam

de K
am

ertoon in 
de M

uziek voorstelt. Als een snaar-of stem
vork-en daarover lezen wij later m

eer on
der harm

onicale architectuur -440 m
aal per seconde trilt, dan ontstaat de ook 'nor

m
aal' genoem

de A
-toon, w

aarop vrijw
el alle (w

esterse) orkesten gestem
d w

orden. 
• Aarde is de derde planeet in het zonnestelsel. D

e aarde is onze w
oonplaats. D

us de 
m

oeite w
aard om

 w
at nader te bekijken. De aarde -hoe rustig ze m

eestal ook lijkt -
kent een dubbele bew

eging -althans binnen het planetensysteem
 w

aartoe zij behoort: 



in 24 uur draait zij eerunaal om
 haar eigen as en 

in de tijdsduur van een jaar bew
eegt zij !evens v:m 

w
est naar oost om

 de zon. De as v:m
 de aarde staat 

schuin. D
aardoor w

ordt in de ene helft v:m het jaar, 
het zuidelijk halfrond m

eer door de zon besche
nen en in de andere helft de noordelijke hem

isfeer, 
zoals een helft ook genoem

d w
ordt. Zo ontstaat 

H
 et ABC van IBA 

een verschil v:m
 belichting en verw

arm
ing, w

aardoor de jaargetijden gekarakteriseerd 
w

orden. V
oor het ontw

erpen en bouw
en zijn dit aUes uiterst bindende om

standighe
den. D

e orientatie is im
m

ers een zeer belangrijk kw
alitatief aspect. A

arde is ook de stof 
w

aantit de akkerkruin1 bestaat =
 een m

engsel van kalk, klei, leem
, m

erge!, zand, hu
m

us, e.a. stoffen. Het bouw
en m

et aarde (leem
) -adobe of adobie (zoals eerder in N

eder
land geschreven), is een zeer elem

entaire m
anier om

 het huisvesten m
ogelijk te m

a
ken. V

e1m
oedelijk w

oont-ook heden ten dage -m
eer dan de helft v:m de w

ereldbevol
king in huizen gem

aakt uit aarde. Een groot percentage daarvan is dan ook nog 
zelfgem

aakt. 
• A

ardw
as is een harsachtige stof, die in de natuur is ontstaan of overgebleven bij het 

verdam
pen van aardolie. A

ardw
as client (diende) ter bereiding van boenw

as, m
eubel

politoer, w
asdoek en kaarsen. 

• D
e kleine eilanden A

ruba, B
onaire en Cura~ao zijn de A

B
C

-eilanden en de grote 
Zuid-A

m
erikaanse landen A

rgentinie, Brazille en Chili zijn de A
B

C
-Staten. W

ij zullen 
ons niet in de A

B
C

-w
apens verdiepen, m

aar beter m
et het ABC van IBA doorgaan. 

• H
et aanibeeld is een blok staal of ijzer van een zeer bijzondere vorm

, w
aarop ijzer 

gesm
eed w

ordt. H
et vlakke gedeelte heet de baan. Aan de uiteinden ervan bevinden 

zich een 'ronde' en een 'vierkante' hoorn. D
aarop Iran m

en w
erkstukken (sm

eedij
zer) buigen of 'in'zetten. D

e sm
id als een van de oerberoepen zal later ook nog aan 

de orde kom
en. 

• H
et aandeel dat het bouw

en in de kw
aliteit v:m

 ons bestaan heeft, is niet te onder
schatten. lm

m
ers -op enkele uitzonderingen na -plant, bouw

t en w
oont de m

ens over
al in de gehele w

ereld. H
et aandeel v:m

 het bouw
en en w

onen is zow
el in het bew

ust
zijn als in de portem

oruiaie, individueel en m
aatschappelijk en vooral (hum

aan-) eco
logisch, een van de grootste posten. 
• Zouden wij de aantrekkingskracht niet ook de revue m

oeten laten passeren? D
eze 

kracht of gravitatie is overal -voor zover wij verm
oeden -w

erkzaam
 in het heelal. D

e 
hem

ellicham
en w

orden m
ede afhankelijk van hun m

assa en onderlinge afstand dank
zij de aantrekkingskracht naar ellraar toe getrokken, ook de banen, w

aarlangs de he
m

ellicham
en bew

egen, kom
en daardoor tot stand. Een dynanlisch evenw

icht (sam
en 

m
et de kracht van afstoting), is het resultaat. Sir Isaac N

ew
ton (1643-1727), heeft de 

"algem
ene aantrekkingsw

et" opgesteld. D
aam

aast is ook sprake van aantrekkings
kracht v:m

 m
agnetische en elektrische oorsprong. 

• A
ardgas, een hoofdzakelijk uit m

ethaan bestaand gas in de bodem
, is w

elisw
aar niet 

onuitputtelijk aanw
ezig, vooralsnogis het een belangrijke nanm

rlijke bron van energie 
voor onder andere de verw

am
ling van onze huizen en van w

ater. H
et is uiterst 

belangrijk het ge-en verbruik daan•an zo efficient en zo lfrinim
aal m

ogelijk te laten 
gebeuren, als m

aar kan. B
io-gas zal aardgas voor een gedeelte kuruien vervangen. 

A
ardgas is sam

en m
et aardolie veel vroeger ontstaan dan Bio-gas. H

et bevindt zich, 
m

eestal onder hoge druk, of boven of op enige afstand van aardolie in afzonderlijke 
gasvelden op m

eer den 3000 m
 diepte. In N

ederland w
as Slochteren de eerste 

vindplaats. Later volgden vondsten in Friesland, D
renthe, N

oord-H
olland, op de 

W
addeneilanden en in de N

oordzee. 
• A

bsolute hoogte is de hoogte van een plaats, plek of punt ten opzichte van NAP 
• A

bsolute tem
peratuur beet de tem

peratuur, op de schaal van Kelvin. Kelvin nan1 
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als beginpunt de laagst m
ogelijke tem

peranm
r, blijkbaar -273° Celcius. H

et absolute 
nulpunt. D

e schaalverdeling van Kelvin is even groot als die van Celcius. H
et vriespunt 

van w
ater op de schaal van Kelvin ligt op 273 ° en het kookpunt van w

ater op 3 73 °. 
• M

en kent de absolute w
aarde of m

odttlus van een getal of vom
i naast zijn teken, 

het absolute gehoor en de absolute m
uziek. H

et absolute oog en de absolute 
architectuur hebben geen plaats in het algem

ene spraakgebruik, m
aar w

at niet is, 
kan nog kom

en, zij het, dat relativeren hier toepasselijk zou kuruien zijn. 
• A

bstracte kunst heeft veel te m
aken m

et arcllitectuur: w
ederzijdse invloeden zijn 

sinds de eeu\V
\visseling duidelijk aanw

ijsbaar (Stijl!). In eerdere periodes en ande
re dan de w

esterse cultuur, is ook vaak van sam
ensm

elting van K
unst en A

rchitec
tuur sprake, zoals in de B

arokke-, G
otische-of ook lndiase bouw

kunst. H
et abstract 

zijn is ook kenm
erkend voor de bouw

kunst m
et dien verstande, dat het een kunst 

is, die (althans nooit rechtstreeks) concrete voorbeelden (uit de natuur) direct im
i

teert. D
e architectuur-bionica zou daar een uitem

iate interessante uitzondering van 
kunnen zijn of w

orden. O
ok hieraan zullen wij bij de B

ionik-B
ionica m

eer aandacht 
besteden. 
• A

lchenlie of A
lchim

i is de voorloopster v:m de scheikunde. D
e alchem

isten zochten 
-letterlijk en/of in overdrachtelijke (!) zin naar het "levenselixer" en de "steen der wij
zen". Dit ten behoeve van het uitsteU

en van de dood en bet veranderen v:m (m
inder ede

le) stoffen in goud. Him
 ontdekkingen (o.m

. in de I6de eeuw
) zijn nogsteeds v:m groot 

belang voor de latere en huidige scheikundige w
etenschap en de "bouw

chem
ie". D

ie is 
voor ons -gezien de vele chem

ische verontreinigingen en het m
ilieu -interessant. De al

chelfrie beleeft vooral in de V.S. m
aar ook in Europa een herleving. In het ondenvijs v:m 

de huidige alchelftie krijgen vooral de m
eest subtiele verschijnselen en oorzaken v:m so m

s 
am

per w
aam

eem
bare uitw

erkingen de aandacht. O
at zou ook in de bouw

 w
eer als rele

v:m
t beschouw

d kunnen w
orden. 

• A
ltem

atiefbetekent eigenlijk het noodgedw
ongen zijn om

 uit tw
ee m

ogelijkl1eden er 
een te kiezen. D

aam
aast kreeg de tetm

 er recentelijk een belangrijke din1ensie bij: al
tem

atieve architectuur, -bouw
/techniek en -technologie zijn daar voorbeelden vm1. Zij 

\vijken op het punt v:m het rekening houden m
et de energie-, grond-, stof-, m

ilieu-
(ver

vuilings-) en gebntikersproblem
atiek af v:U

J de geetableerde m
anier v:m

 de uitoefeni.ng 
v:m de desbetreffende disciplines of v:tkken door daar aUe aandacht aan te besteden. 
• A

natom
ie is de ontleedkunde en o.m

. de leer van de (inw
endige) bouw

 van leven
de w

ezens. D
e m

anier w
aarop in de anatom

ie naar levende w
ezens gekeken w

ordt, is 
bijzonder inspirerend voor het kijken naar de (bio-logische) bouw

. 
• A

ntropologie heel de w
etenschap over de m

ens, aangaande I) het lichaam
, 2) de 

w
ijsgerige, geestelijke, historische ... aspecten, 3) de cultuur ... , w

aardoor deze w
e

tenschap ook als steunpilaar voor een hum
aan georienteerd bouw

en dienst kan doen. 
• A

ntroposofie is de naam
 vm1 een door Rudolf Steiner geintroduceerde leer, die in 

naleving van oude christelijke, m
aar ook oosterse w

ijsheid op o.a. de gebieden van 
ondenvijs (V

rije School), geneeskunst, landbouw
 en voeding (biodynam

isch), staats
kunst en architectuur (O

rgm
1ische A

rchitectuur) veel im
pulsen en vruchtbrengende 

verniem
vingen heeft gebracht. 

• Een A
psis kom

t m
eestal voor als (half)ronde of polygonale, d.w

.z. veelhoekige nis, 
die de koom

tim
te in een kerk afsluit. Elders soortgelijk gebouw

de ruim
tevom

ien m
o

gen inm
iddels m

et hetzelfde w
oord aange

duid w
orden. 

• A
quaduct heet letterlijk w

aterleiding in het 
Rom

einse Rijk, w
aarover het w

ater, in een goot 
w

erd geleid. D
aarvoor w

erden vaak indruk
w

ekkendever overspannende constructies uit 
pijlers en bogen in steen gebouw

d. 
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• Een Arcade is een overw
elfde (of ook plat of anderszins over

dekte) passage, voom
arnelijk tussen kolornrnen of op rijen van 

zuilen rustende bog en. 
• D

e oppervlaktem
aat are -a is een eenheid van I 00 vierkante 

m
eter (m

'). 
• M

et een A
reaal w

ordt een bodem
oppervlakte of terrein be

doeld. In geval van een bouw
areaal is het verstandig deze vlakte 

goed te testen op m
ogelijke storingen en/of verontreinigingen. 

• D
e A

rk des V
erbonds w

erd beschouw
d als troon van G

od en heiligste cultusvoor
w

erp van Israel. Van hieruit zegende Hij zijn volk. V
erm

oedelijk w
as het een houten 

kist, die van buiten en van binnen m
et goud bekleed w

as. D
eze kist bevatte de tw

ee ste
nen tafelen der W

et. D
aarop stonden de Tien G

eboden als teken van het V
erbond tus

sen G
od en zijn volk. 

• Een A
s is een denkbeeldige lijn -vaak, m

aar niet noodzakelijkerw
ijs recht -w

aar
om

heen zich een vlak of lichaam
 bevindt -of draait. V

ervolgens is as datgene w
at over

blijft na verbranding. 
• A

sbest is een vezelig gesteente, bestaande uit m
agnesium

 en kiezelzuren. V
oor tal

rijke toepassingen in de bouw
 gebruikt, is het aan te bevelen -voor zo ver niet al ver

boden -zeer voorzichtig erm
ee om

 te gaan. Zie b.v. H
et levensgevaarlijke A

sbest -
over asbest gevaar voor de volksgezondheid, O

rdem
an, R

otterdam
 1976. 

• A
sgard heet de w

oonplaats van de A
sen, de goden, die in de N

oordgerm
aanse m

y
thologie een belangrijke rol spelen, vooral bij het onderhouden van de kosm

os. In As
gard bevindt zich im

m
ers de geestelijke w

ortel van de Y
ggdrasil-boom

, het sym
bool 

van Leven, tijd en bestem
m

ing. D
aam

aast zijn elders ook de aardse en de helse w
or

tcl -voor de volledigheid van het w
ereldse gebeuren gehuisvest. 

• A
strologie en A

stronom
ie, ooit een en hetzelfde, zijn heden ten dage geheel ver

schillende disciplines. Beiden hadden tot voor kort m
eer betekenis voor de architec

tuur dan nu, w
ant naast aandacht voor "orientatie" w

erd bij het bouw
en veelal riU

nisch 
ingespeeld op de stand der sterren, b.v. bij het vastleggen van bet begin van w

erk
zaam

heden. 
• Een A

ttiek of A
ttica w

ordt de bovenbouw
 van een zuilenstelling genoem

d, m
aar ook 

de volle leuning in het verlengde van de buitenw
and of gevel bij een plat dak, een dak

terras of ook bij een schuin dak, indien dit verdekt m
oest w

orden, om
 een plat dak 

voor te spiegelen. 

• B
abel is de bijbelse naam

 voor de stad Babylon aan de 
rivier Eufraat, de hoofdstad van het Babylonische rijk. H

oe 
'took ooit m

et de beruchte spraakverw
arring gew

eest m
ag 

zijn, de T
oren van B

abel, onderm
eer bekend als schil

derij van Pieter B
reughel de oudere, is ook vandaag een 

w
aarschuw

end sym
bool tegen het veelal overheersende ge

loof vooral door technische m
iddelen, slim

 verzonnen, de 
kleine en grote problem

en -het bouw
en incluis -finaal te kunnen oplossen. 

• Bad. Er zijn talloze variaties van baden te vinden in de geschiedenis. Baden en w
as

sen w
ordt som

s -naast zijn licham
elijke nut -ook als een psychische en geestelijke 

reiniging beschouw
d. Lang voor onze hedendaagse hygiene en sanitaire voorzienin

gen kende m
en in de Europese m

iddeleeuw
en, bij de Rom

einen -denk m
aar aan de 

thennen -in India en Japan, een uilgesproken badcultuur. 
• B

aksteen, een uit klei/leem
, eventueel m

et toevoegingen en van gaten voorzien, ge
vonnde en daarna gebakken steen. D

e gew
one bakstenen zijn poreus, tenvijl de onder 

hogere tem
peratuur gebakken klinkers zw

aarder, steviger, harder en dichter zijn. D
e 

kleur hangt af van de sam
enstelling van de klei. Rood is een gevolg van een hoog ijzer-
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gehalte. De m
aten van de bakstenen !open afhankelijk van streek en tijd zeer uiteen. In

dien bij het afgraven van het rnw
m

ateriaal m
et ecologische principes rekening w

ordt ge
houden en de benodigde energie voor de brand alsm

ede de m
ogelijk daannee gepaard 

gaande m
ilieuvervuiling gem

inim
aliseerd w

ordt, kan baksteen als een van de beste bouw


m
aterialen beschouw

d w
orden. U

ilerst duurzaam
 en toch tlexibel in geval van nodige 

verandetingen, geschikt voor de verschillendste constructies en vonngevingen, en bij 
juiste dim

ensionering een garantie voor een prettig w
oonklim

aat zonder kw
ade bijver

schijnselen. Tegen de achtergrond v:u1 bio-eco-logische criteria is baksteen m
ede een 

favotiet. 
• B

aldakijn noem
t m

en een troon-
of draaghem

el van vaak 
kostbare stof, een ereteken voor aanzienlijke personen. A

na
loog w

ordt zoiets ook voor bedden -hem
elbedden -gebrnikt. 

G
ezien bet m

arktaanbod blijken hem
elbedden w

eer in de 
m

ode te kom
en. Indien uit onschadelijk m

ateriaal vervaardigd 
en de ventilatie niet belem

m
erd, is een hem

elbed m
isschien 

we! een te overw
egen altem

atief. 
• B

alkhaak, een gereedschap voor het opheffen en draaien 
van boom

stam
m

en. 
•B

allon is een licht om
hulsel van rubber, van m

et rnbber be
klede zijde of ook kunststof, gevuld m

et w
aterstof-, helium

gas 
of w

arm
e lucht. Hij draagt een m

and of een gondel ten behoe
ve van personen en/of instrum

enten voor bijvoorbeeld m
eteorologische m

etingen. In
dertijd hebben de gondelconstrncties de lichte houtskeletbouw

 ge'inspireerd, de bal
loonfram

e-construction. R
ecentelijk begin! m

en zich bier of daar op deze m
ilieu

vriendelijke en zachte m
anier van luchtvaart -nu m

et ongevaarlijk en niet brandbaar 
gas uileraard-die m

ogelijk tot w
erkelijke innovatie leidt te bezinnen. D

e verdere ont-
1vikkeling van zeppelins en zonm

obielen zijn soortgelijke actuele pogingen. 
• B

alneologie, de kunde om
trent baden en de w

etenschap die zich m
et de heilza

m
e w

erking van m
inerale bronnen m

et w
ater en klim

aat in het algem
een bezighoudt; 

vroeger een onderdeel van bouw
kunde en geom

antie. 
• B

andkeram
iekln de]ongereSteentijd versieren de bew

oners 
van M

idden-
Europa hun potten m

et bandvonnige m
otieven. Zij 

drukten ondenneer touw
en of banden in de nog vochtige klei. H

et 
potw

erkvan de 'bandkeram
iekers' w

ordt tot in Zuid-Llm
burg, in 

de om
geving van Elsloo aangetroffen. 

• B
andm

aat m
eetband of rolm

aat, som
s rolm

eter genoem
d. Een 

oprolbare band van staal, textiel of plastic m
et daarop aange

brachte m
aatverdelingin lengtesvan 112, I, 2, 5, 20 of 50en100 

m
eter. 

• B
asiliek of basilica, letterlijk koninklijk/hof wa~ oorspron

kelijk een grote overdekte ha! w
aarin rechtszittingen plaatsvon

den en m
arkt w

erd gehouden in het oude Rom
e. In de oud-

christelijke tijd w
erden 

deze oude basilieken als kerken gebrnikt en nieuw
e naar dit voor

beeld opgetrokken. K
enm

erkend is het verhoogde m
iddenschip 

m
et aan w

eerszijden een of tw
ee zijbeuken. Een triom

fboog sluit 
het m

iddenschip af, w
aarachter een halfcirkelvonnige apsis -in 

het oosten -is gesitueerd. 
• Bed, een m

eubel w
aarin de m

ensen -althans onafgebroken de 
m

eeste tijd doorbrengen. H
et ligt voor de hand dat daarom

 de kw
a

liteit van een bed invloed kan uitoefenen op het w
elbevinden en de 

gezondheid van zijn gebruikers. Er gaat niets boven natuurlijke, or
ganische stoffen, die verw

ant zijn aan de constitutie van de slaper. 
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• B
eenderlijm

 w
ordt door w

aterdam
p uit botten opgelost. H

et eiw
it van de botten 

verm
engt zich daarbij m

et w
ater, borrelt om

hoog en verstijft in de koude tot een 
hoom

achtige m
assa, die als m

eubelm
akerslijm

 w
ordt gebruikt. Tegenw

oordig is deze 
lijm

soort door kunstharslijm
 vergaand verdrongen. 

• B
estek noem

t m
en in de bouw

kunde het uitvoerig en in details om
schreven plan 

van een te realiseren w
erk m

et vaststelling van de geldende regels en verantw
oorde

lijkheden. 
• B

iederm
eier is zow

el een kunststijl als ook een levenshouding. In de eerste helft 
van de negentiende eeuw

 ontstond deze gem
oedelijke en stille, burgerlijke w

ereld m
et 

hero.a. typische w
oonruim

tes, die ook voor onze tijd een inspiratiebron voor her te 
ontdekken bestaanskw

aliteiten in de architectuur zou kunnen vorm
en. 

• B
iologie, is de leer van de levende w

ezens, planten, dieren en m
ensen ingesloten. 

D
e bouw

, de fysiologie, de stofw
isseling en groei, de prikkelverschijnselen, de bew

e
gingen en de voortplanting, de afstanuning, de ontw

ikkeling van kiem
 tot ei en volle

dig individu, en de cellen behoren tot kenm
erkende onderw

erpen van deze w
eten

schap. H
et bio-logische bouw

en is erop gebaseerd door in eerste instantie rekening 
te houden m

et de vi tale biologische constitutie van de bew
oners en gebruikers binnen 

en buiten de gebouw
de om

geving. 
• B

ioniek, B
ioniec of B

ionica is een w
etenschap en techniek w

aarbij het voorbeeld 
uit de natuur ten aanzien van m

enselijke, kunstm
atige, technische en kunstzinnige cre

aties ten behoeve zow
el van studie als ook toepassing centraal staat. D

e A
m

erikaan]. 
Steel heeft in 1958 deze term

 voorgesteld en op het eerste intem
ationale congres over 

bionica in de V.S. w
erd deze naam

 ook officieel ge'introduceerd. 
• B

itum
en zijn vloeibare en ook vaste koolw

aterstoffen, die door ontleding van vetten 
en eiw

itten uit lagcre organism
en zijn ontst.1a11 -aardw

as en asfalt. H
et kunstm

atig uit 
aardolie geproduceerde bitum

en valt ook hieronder. 
• Bliksem

 is een plotselinge elektrische ontlading tussen tegengesteld geladen objecten 
zoals tussen de aardoppervlakte en een onw

eersw
olk. Een lichtflits en een donder be

geleid m
eestal de ontlading. D

e door Benjanlin Franklin in 1752 uitgevonden bliksem


afleider uit koperdraad is bedoeld om
 een bliksem

 naar het grondw
ater af te leiden. 

• B
lokbouw

 noem
t m

en een oud bouw
systeem

, w
aarbij m

assieve boom
stanunen, 

rond of als balken bew
erkt, verticaal of m

eestal horizontaal tot w
anden en ook som

s 
vloeren en zelfs daken (dan uiteraard schuin) sam

engesteld w
orden. 

• B
odem

 of ook grond en bodem
 is de basis w

aarop \vij over het algem
een bouw

en. 
N

aast stoffen die in de grond voorkom
en kan ook de kw

aliteit die invloed op het w
elbe

vinden uit kan oefenen, vastgesteld w
orden. Behalve bet gangbare kostbare bodem


onderzoek kan hierbij ook 1vichelroede en pendel, alsm

ede de recentelijk beschikba
re geom

agnetom
eter goede diensten doen. 

• B
oerderij is een ruraal gebouw

 of ensem
ble van gebouw

en ten behoeve van het w
o

nen en w
erken alsm

ede herbergen van vee en voor opslag in het kader van land-
of 

bosbouw
 of veeteelt. Er bestaan ta! van oorspronkelijke typen van boerderijen. 

• B
olw

erk heet het vooruitspringende gedeelte van een vesting-
~. 

m
uur. V

anaf het platform
 van het bolw

erk konden de aangrenzen-
\ J~\\ 

de vestingsdelen w
orden bescherm

d. 
~ ~
 

• B
oom

, een boom
 bezit een houtige stam

, die zich op enige hoog-
_ 11'!:?!' ~

k
 

te boven de grond vertakt. In zijn talrijke varieteiten behoort de 
-.~··

. 
~~./ 

boom
 tot de belangnJkste bronnen voor bouw

m
atenaal. D

em
 pnn-

. 
cc 

cipe uiterm
ate hoge kw

aliteit van de stof van bom
en zou altijd m

et 
· 

de uiterste zorg voor de bosbouw
 gespaard m

oeten gaan. 
~. 

•B
oor( m

achine), een w
erktuig voor het m

aken van gaten in di-
verse m

aterialen. D
e boor is gew

oonlijk voorzien van een spiraalvorm
ige groef, 

w
aardoor de spanen of kruim

els uit het boorgat naar buiten w
orden gehaald. In alle 

10 

P
eter Schm

id 

m
aten en gew

ichten, vast en draagbaar, bestaan er 
ook elektrisch aangedreven boorm

achines. 
• B

os is een van de m
eest vi tale begroeiingen of zelfs 

levensvorm
en op de aardoppervlakte, een voor

w
aarde voor bet ecologisch evenw

icht alsook een 
~· 

bron voor het voorzien van de m
enselijke cultuur door ontelbare doeleinden, die bij 

een juist bosbeheer, vrijw
el eindloos kan zijn en blijven. 

• B
ouw

-en w
oningtoezicht, de gem

eentelijke dienst, die toezicht houdt op de na
leving van de in de W

oningw
et gestelde eisen. 

• B
ouw

hut, een m
iddeleeuw

s genootschap van bouw
lieden van strenge tucht en be

hoeders van vakgeheim
en, die in opclracht van kerkelijke of profane opdrachtgevers 

de vaak grote bouw
w

erken, zoals kastelen en katheclralen uitvoerden. 
• B

ouw
kundig ingenieur b.i., letterlijk een bouw

kundige vem
ufteling. 

• B
ouw

kunst, een van de zogeheten 'nuttige' kunsten is rond om
 de w

ereld het ge
tuigenis van de noodzaak te huisvesten, gecom

bineerd m
et de behoefte dit op een 

m
ooie m

anier te doen. Niet al het gebouw
de is bouw

-kunst. Behalve sacrale en pro
fane onderscheidt m

en ook de 'hoge' en anonym
e of volkskunst in de architectuur, 

vem
aculare. W

ij hopen in dit tijdschrift een bijdrage te leveren voor een bouw
kunst, 

die ook -zoals oorspronkelijk -alom
 op vitale grondslagen gebaseerd is, op een le

vensbevorderende m
anier tot stand kom

t en uiteindelijk de kw
aliteit van het bestaan 

van alle m
ensen verhoogt. 

• B
rand in het huis zou liefst tot de binnenkant van de kachel beperkt m

oeten blij
ven. B

randpreventie behoort daarom
 bij een planning m

et om
zicht en beleid. Ver

branding ten behoeve van verw
am

ling m
oet ten gunste van een schoon m

ilieu zo vol
ledig m

ogelijk zijn. 
• B

reuk, w
iskundig is een breuk de uitkom

st van een niet opgaande deling zoals bij
voorbeeld 3:5 of 3/5; m

edisch is een breuk in het lichaam
 op helaas velerlei m

anie
ren m

ogelijk; bij het bouw
en zijn het geologische breuklijnen of -vlaktes die de kw

a
liteit van een bouw

plaats m
ede kunnen bepalen en breuk van m

aterialen en bouw


produkten m
oet door zorgvuldige behandeling, transport en zo m

eer zo veel m
ogelijk 

w
orden voorkom

en. 
• B

roeikas, een huis vooral uit glas in m
etal en (of 

liever houten) stijl-en regelw
erk ten behoeve van 

het kw
eken van planten. O

ok m
et een broeibak of 

platte bak kom
t m

en op kleine schaal al een heel 
eind, m

aar naast koude en stookkassen zijn er ook 
nog K

aapse kassen, oranjerieen en serres. H
et 

N
ederlandse landschap w

ordt her en der door de 
broeikassen niet alleen visueel, m

aar ook agrarisch 
beheerst. 
• Brug, de oudste vorm

 van een brug is een boom
-

stam
, die de ene oever van een beek m

et de andere 
verbindt. H

angbruggen uit taaie vezels zijn ook al 
eeuw

en lang gebruikelijk gew
eest. De Rom

einen w
a

ren m
eesters in het bouw

en van stenen boogbrug
gen, een bekende van dit type overspant nog steeds 
de Tiber in Rom

e. Tegenw
oordig w

orden bruggen 
m

eestal in staal of gew
apend beton gebouw

d, al
hoew

el er ook w
eer een renaissance van hout op

kom
t. D

e langste overspanningen -m
eer dan I km

 
-w

erden door stalen hangbruggen, bijvoorbeeld de 
G

olden G
ate B

ridge in San Francisco, bereikt. Bij-
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zonder interessante bruggen zijn diegene die niet alleen de oevers verbinden, m
aar ook 

ta! van andere functies berbergen, zoals w
inkels in Florence en Venetie. 

• B
uis is een uiterst praktiscb bouw

elem
ent voor veel verscbillende doeleinden. 

Zonder buizen zouden wij bet nauw
elijks m

eer kunnen stellen -voor de geleiding 
van vloeistoffen -w

ater in eerste instantie -en gassen e.d., uit leem
 gevorm

d, uit glas 
geblazen, uit lood geperst, in ijzer gegoten of in ander m

etaal of m
ateiiaal -koper

gew
alst, getrokken, gelast, geklonken ... D

e m
ar kt is vol m

et kunststoffen, terw
ijl aan 

de andere kant m
et rondboutbuizen en bam

boebuizen ook w
at m

ogelijkheden be
staan. N

iet op de laatste plaats zijn buizen ook als constructieve of draagelem
enten 

interessant. 
• B

ungalow
, oorspronkelijk een landhuisje voor Europeanen in India, in deze term

 
als naam

 voor een klein (?) som
s houten huis of villa van een verdieping ingebur

gerd. 
• B

unker, qua sfeer zo ongeveer het om
gekeerde van een bungalow

, nl. een gew
a

pend betonnen gevechtsopstelling voor offensieve of defensieve doeleinden. Solda
ten, die langere tijd in bunkers verbleven, bebben vaak m

et de 'bunkerziekte' -ten 
gevolge van de vergaande biologiscbe afsluiting van bet buitenklim

aat -te m
aken ge

kregen. W
at m

inder onvliendelijk, m
aar m

et voorzicbtigbeid te bebandelen -vanw
e

ge kans op m
ilieuvervuiling -zijn kolen-en oliebunkers. 

• C
abine, niet slechts een ruim

te in een voertuig, zoals de 
cbauffeursruim

te in een vracbtauto of de passagiersruim


te in een vliegtuig (rollende en vliegende huizen), m
aar 

ook een klein bokje. B
ijvoorbeeld een strandcabine, om

 
zicb te verkleden voor bet zw

em
m

en. 
• C

am
panile, vrijstaande klokketoren, dikw

ijls vlak naast 
de kerk gebouw

d en vooral in Italie aan te treffen. B
eroem

d 
zijn de cam

paniles van Pisa (vanw
ege zijn scbeetheid) en van V

enetie (San M
arco). 

• C
am

ping, oorspronkelijk het vrij elitaire trekken m
et een tent. Tegenw

oordig w
ordt 

er vooral de kam
peerplaats onder verstaan. Als fenom

een in de hooggeciviliseerde 
landen, een interessante uiting van zow

el goedkoop vakantie te w
illen vieren als ook 

dicbter bij de natuur te kom
en. M

iljoenen en m
iljoenen van kam

peerders vorm
en een 

aparte categolie van bew
oners en zelfbouw

ers, altbans tenntinste zelfm
onteurs. 

• C
anon

, bebalve tw
ee-

of m
eerstem

m
ig m

uziekstuk, w
etsartikel in bet kerkelijke 

recbt, lijst van boeken die tot de H
eilige Schrift beboren en onveranderlijk gedeelte 

van de H
eilige M

is, vooral een m
aatordening, gebruikt als onderlegger voor de even

w
icbtige proportioneling van architectoniscbe ruim

tes en gebouw
en. 

• C
atacom

ben, onderaardse gangen en rnim
ten in de grond of berg uitgegraven. O

n
der andere de C

biistenen in bet O
ude Rom

e bebben bun doden in catacom
ben be

graven en daar tijdens vervolgingen bun toevlucbt gezocbt. Som
m

ige catacom
ben zijn 

in bun oorspronkelijke toestand bew
aard gebleven. In V

alkenburg, Lim
burg, beeft m

en 
een kopie gem

aakt van een diietal R
om

einse catacom
ben. 

• C
eders, naaldbom

en, die op de lork lijken, m
aar 's \vinters hun naalden bouden. Be

roem
d is de Llbanonceder, die bet bout voor vele bouw

w
erken der O

udbeid leverde. 
• C

entraalbouw
, gebouw

, w
aarvan de delen rond een m

iddenpartij zijn gerangschikt, 
norm

aliter sym
m

etliscb, bijvoorbeeld een koepel. 
• C

entrale verw
arm

ing, kort c.v., naast de veelal gebruikelijke w
arm

w
ater-c.v. w

erd 
vroeger ook stoom

 toegepast en bestaat de m
ogelijkheid olie te gebruiken, als drager 

van de w
arm

te, evenals lucbt. Een interessant altem
atief is de H

ypocaustenverw
arm

ing en 
de plintverw

arm
ing. Beide verdienen vanuit bet bebaaglijkheids-en gezondheidsaspect 

verder ontw
ikkeld te w

orden. 
• C

halet, klein landhuis, m
eestal van bout getim

m
erd. 
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• D
aedalus (D

aidalos), w
as de Iegendariscbe bouw


m

eester van bet labyiint op Kreta. O
ok de pottenbakkers

scltijf, de zaag en de passer beeft hij volgens overleveling 
uitgevonden. Hij w

as bovendien diegene, die m
et zijn zoon 

Ikarus m
et uit veren en w

as vervaardigde vleugels vroege, 
belaas ntislukte vliegexpelim

enten uitvoerde. 
• D

ag-en nachtevening, op 21 m
aart en 23 septem

ber, 
w

anneer over de gebele aarde dag en nacbt even Jang zijn, is voor de olientatie en si
tueling (inplanting) van gebouw

en een uiterm
ate belangiijk feit ( ook equinox of equi

noctium
). 

• D
ak -m

isschien ten overvloede -de bovenafsluiting van een gebouw
 en constructie 

ter bescbem
ting tegen w

eersinvloeden. H
et bellend dak biedt daarom

 vele voordelen 
boven bet platte dak. Er bestaan talloze vorm

en en vorm
varianten van daken en bouw


elem

enten, die verband bouden m
et bet dak, zoals dakpannen, dakpapier, dakrniter, 

dakstoel, enz., enz. H
et "O

ak der W
ereld" is bet Pam

irplateau op 5000 m
 boven de zee

spiegel. 
• D

aklozen zijn m
ensen die geen w

oning of slaapplaats bebben. H
et kunnen zw

er
vers zijn, m

aar ook m
ensen die door een of ander voorval dakloos zijn gew

orden. 
Er blijken ongeveer 3000 daklozen in N

ederland te zijn en in de zogenaam
de D

erde 
W

ereld landen tientallen m
iljoenen. N

aast gebrek aan gezondbeidszorg en voedsel 
is dit een van de w

ereldproblem
en die m

et de m
ilieuclisis en de w

apenw
edloop een 

nauw
e relatie bezit en w

aarvoor bet bio-eco-logiscbe bouw
en een positieve bijdrage 

zou kunnen leveren. 
• D

am
p, als w

ater tot koken gebracbt w
ordt, gaat bet in dam

pvorm
ige toestand over 

-er ontw
ikkelt zicb w

aterdam
p. M

aar ook zonder koken bevindt zicb w
aterdam

p -af
bankelijk van de w

eersom
standigheden -buiten en ook binnensbuis -in de lucht, die 

bij afkoeling onder anderook aan bouw
delen zicb kan neerslaan -condenseren. M

eest
al is bet aan te bevelen deze dam

p in de bouw
 niets in de w

eg te leggen, m
aar zijn gang 

te laten gaan. 
• D

ecibel, eenheid van geluidssterkte, een m
aat voor de energie die bet geluid bij een 

bepaalde sterkte bezit. D
e geboorscherpte van bet oor bedraagt bij de boorbaar

beidsgrens 0 decibel en bij de pijngrens 130 decibel. Een radio op kam
ersterkte le

ver! 60 decibel. 
• D

elphi, deze oudgiiekse stad in bet Pam
assosgebergte kreeg m

ede daarom
 grote 

populariteit, om
dat indertijd grote m

assa's m
ensen van beinde en ver daam

aartoe kw
a

m
en, om

 zicb in de A
pollotem

pel de toekom
st te laten voorspellen. B

ovendien geldt 
de opzet en de locatie van O

ud-D
elphi als uiterm

ate m
ooi. 

• D
en, een bekende naaldboom

 in M
idden en N

oord Europa, die goed op zandgrond 
gedijdt en een boogte van 40 m

 bereikt. 
• D

enatureren, oorspronkelijk slecbts als aanduiding gebrniktvoor bet ongenietbaar 
m

aken van brandspilitus en bet uitvlokken van eiw
it tot cellulose, betekent deze term

 
nu de grootscbalige vervreem

ding van allerlei (natuur)produkten1op de gebieden van 
voedsel en kleding, m

aar ook m
assaal in de bouw

industrie. 
· 

•D
etail, ofbijzonderbeid is als bet w

are bet "gebeim
", de sleutel van de op-en afbouw

 
van een bouw

constructie. Veelal van ontw
erperskant w

at verw
aarloosd, is de kw

aliteit 
van de details in boogste m

ate m
edebepalend voor bet uiteindelijk gebouw

de resul
taat. Alie -ook de eco-bio-logiscbe aspecten -zijn in de details al inherent aanw

ezig. 
• D

iagram
 aanscbouw

elijke voorstelling van getallen of grootteverboudingen in een 
grafiek. 
• D

iam
ant een van de m

eest w
aardevolle edelstenen, kubusacbtig kristalliserend kool

stof, dit geslepen briljant w
ordt genoem

d. 13 
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• D
ieptebouw

 een nieuw
e benam

ing voor het onderaardse en aardbedekte bouw
en. 

• D
ieptegesteenten of stollingsgesteenten. Uit het oogpunt van analogie w

ordt in het 
kader van het bio-logische bouw

en afgeraden, dieptegesteenten in bouw
m

aterialen te 
ve1w

erken, om
dat ze oorspronkelijk niet tot de natuurlijke om

geving van de m
ens be

horen. 
• D

iffusie kan in de bouw
 op velerlei w

ijze een rol spelen. M
en kan daaronder verstaan 

de verm
enging van verschillende gassen, vloeistoffen of oplossingen; uitstrom

end gas 
kan zich in de hele ruim

teverbreiden en diffundeert ( ook door de w
an den); diffuus licht 

is volkom
en verstrooid licht, zonder schaduw

en te w
erpen. D

iffunderen betekent ( dus) 
ook door-dringen. Een m

et lichtgas gevulde ballon w
ordt kleiner, doordat gas door het 

om
hulsel diffundeert; scherp om

lijnd is diffuus niet. 
• D

ipool, een lichaam
 w

aarvan de uiteinden tegengestelde elektrische ladingen bezit
ten; iedere m

agneet heeft een N
oord-en Zuidpool en is zodoende een electrische dipool. 

• D
ispersie, kleurschifting van licht, die optreedt bij de doorgang van licht door o.a. 

lenzen, door het feit dat elke kleur licht een andere brekingsindex heeft. W
it licht is 

sam
engesteld uit alle kleuren licht, die dus w

eer bij "breking", te voorschijn kom
en. 

• D
ispositie, gesteldheid, beschikking, ontw

erp. 
• D

odecaeder, m
eetkundig lichaam

, begrensd door tw
aalf regel

m
atige vijfhoeken bij de pentagondodecaeder, ruiten bij de rhom


bendodecaeder, driehoeken bij de triagondodecaeder, etc. D

odeca
eders kom

en voor als kristal-vorm
en. 

• D
olm

en, stenen, m
onum

enten uit de m
egalithische periode in o.a. Engeland, 

D
uitsland, A

frika en Azie. 
• D

om
, afkorting van het Latijnse dom

us. D
om

us=huis van G
od, bisschopskerk of 

hoofdkerk van een stad. In Zuid-D
uitsland vaak M

linster en in Frankrijk C
athedraal 

genoem
d. 

• D
om

einen, landgoederen ( ook kroondom
einen in N

ederland), m
aar ook i.p.v. "ge

bieden" in algem
ene zin gebruikt. 

• D
orp

, een van de m
eest elem

entaire nederzettingen 
van m

ensengroepen. M
en onderscheidt: het ronde of 

kom
dorp, het langgerekte streek-

of w
egdorp, het an

gerdorp, het w
oudhoevendorp, het verspreide dorp. 

• D
raad, m

etalen of textieldraad in w
ol, katoen, zijde 

of synthetisch. 
• D

raadglas, glasplaat m
et ingew

alst net van m
etalen 

draden t.b.v. onbreekbaarheid. 
• D

raaitoneel, in tegenstelling tot het vaste toneel, een in enkele afdelingen verdeelde 
draaibare schijf. 
• D

rainage of drainagering, ontw
atering. 

br'i ~
 

•E
b

 en vloed (getijden); de regelm
atig optredende, da-

f~
 ~ 

lende, danw
el stijgende bew

eging van de oceaanspiegel. 
•-, ~
 

Een verschijnsel, <lat zeker aan de kusten van B
elgie en 

I : .....! pm
d 

N
ederland goed voor energiew

inning gebruikt zou kun-
j 

nen w
orden. 

J. 
ff] 

• ECG; elektrocardiogram
, voor de bouw

kunde interes
sant, om

dat hierm
ee aan de hartfunctie van een (proef-) 

persoon kan w
orden afgelezen, of bijvoorbeeld de om

geving en haar hoedanigheid 
invloed hebben op deze persoon. 
• Echo; w

eerklank, te ervaren in de natuur (gebergte) m
aar ook tussen gebouw

en en 
binnen in ruim

ten. 
• E

cliptica; de baan die de zon schijnbaar tussen de sterren doorloopt. Zij is in tw
aalf 
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gelijke stukken verdeeld, gem
arkeerd door tw

aalf sterrenbeelden die sam
en de die

renriem
 vorm

en: Ram
, Stier, 1\veelingen, K

reeft, Leeuw, M
aagd, W

eegschaal, Schorpi
oen, B

oogschutter, Steenbok, W
aterm

an en V
issen. 

• E
cologie; een van de m

eest fundam
entele w

etenschappen m
.b.t. het bestaan. D

e 
ecologie van de m

ens (en tevens de architectuur) krijgt tegenw
oordig gelukkig steeds 

m
eer aandacht. 

• E
dele m

etalen zoals goud, platina en zilver, oxyderen niet bij blootstelling aan de 
buitenlucht. 
• E

delstenen; zow
el als sierstenen als ook vanw

ege hun 'uitstraling' gew
aardeerd: 

diam
ant, robijn, saffier, sm

aragd, enz. 
• Eden; paradijselijk landschap (zie het O

ude Testam
ent). 

• EEG
; elektro-encefalogram

, registratie van elektrische spanningsverschillen die 
evenals d.m

.v. het ECG ookinvloeden uit de gebouw
de om

geving en ruin1te op de m
ens 

aan kunnen geven. 
• E

euw
ige stail; de stad Rom

e. 
• E

iffeltoren; ter gelegenheid van de Parijse w
ereldtentoonstelling 1887-'89 door 

G
ustave Eiffel gebouw

de ijzeren uitkijktoren van 300 m
eter hoogte. 

• Eik; belangrijk Europees loofhout van een boom
 die 50 m

eter hoogte en een leef
tijd van m

eer den 1000 jaar kan bereiken. D
e eikel is de vrucht. 

• E
lektriciteit; natuurverschijnsel, dat wij norm

aliter niet rechtstree~, m
aar slechts 

via de effecten ervan, zoals w
arm

te, licht en m
agnetische w

erking kunnen w
aam

em
en. 

D
e toepassingsm

ogelijkheden van de elektriciteit lijken onbeperkt en zijn zeker niet 
alle noodzakelijk. D

e daarm
ee gepaard gaande velden zouden best een ver onder

schatte bron van veel dom
esticatieziekten (Sick B

uilding Syndrom
e) kunnen zijn. Een 

probleem
veld dat door de Elektrobiologie pas ontdekt w

erd. 
• E

lem
enten; A

arde, W
ater, Vuur, Lucht en Ether (in het verleden vooral kw

alitatief 
opgevat); chem

ische elem
enten of grondstoffen, galvaniscbe elem

enten, tberm
o-ele

m
enten en last but not least allerlei bouw

elem
enten. 

• E
llips; de m

eetkundige plaats van de punten w
aarvan de som

 van de afstanden tot 
tw

ee vaste punten, de brandpunten van de ellips, constant is. M
et regelm

aat w
ordt in 

GB&W
 ook aandacht besteed aan de H

arm
onicale Ellips. 

• E
nergie; een van de basisvoorw

aarden van !even, w
onen en bouw

en, aanw
ezig in 

verschillende vorm
en. Som

s heel berkenbaar, m
aar ook in subtiele vorm

 aanw
ezig (als 

de kracbt van w
etenschap en kennis bijvoorbeeld, of in de vorm

 van inform
atica). 

• E
nsem

ble; in de architectuur een groep van gebouw
en. 

• E
ntree; ingang; als bet goed is, is een entree altijd als zodanig berkenbaar. 

• E
rosie; in bet algem

een de verande1ingen die allerlei voorw
erpen ondergaan door 

de inw
erking van lucht en w

ater en w
at daarin m

eegevoerd w
ordt. 

• E
rtsen; de als m

ineralen voorkom
ende verbindingen van de zw

are m
etalen, b.v. 

zw
avelijzerkies, m

aar ook de in de natuur als elem
enten aanw

ezige edelm
etalen. 

• E
ruptiegesteenten; uitvloeiingsgesteenten. 

• Es; loofboom
 die 30 m

eter hoogte bereikt en w
aarvan het bout geschikt is voor m

eu
belen, m

aar ook naam
 voor een stuk akkerland rondom

 een dorp (in het oosten van 
N

ederland). 
• E

sculaapslang; geelacbtige en tot I 80 cm
 lange, niet giftige slang. B

ekend als bet 
sym

bool van de artsenstand. G
enoem

d naar A
sklepios, de G

riekse god der genees
kunde. D

e esculaapstaf toont het dynam
isch evem

vicbt van een gezond !even. 
• Esp; boom

 uit het geslacht der populieren. 
• E

sthetiek; ook esthetica, schoonheidsleer, de w
etenscbap, w

aarm
ee m

en tracht te 
ontdekken, onder w

elke voorw
aarden een kunstw

erk of antler (natuur )voorw
erp als 

m
ooi ervaren en bevonden w

ordt. 
• E

tablissem
ent; vestiging, cafe, cabaret, m

aar ook gebouw
. 
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• Etagere; ouderw
ets w

andrekje voor het uitstallen van k!eine snuisterijen, reissou
venirs, vaasjes, plastieken enz. 
• Etherische olien

; olieachtige vloeistoffen m
et een sterke geur, die voorkom

en in 
planten. Som

s een aangenaam
 bijverschijnsel van hout, natuurlijke verf en opper

vlaktebehandeling. 
• E

thiek; de w
etenschap om

trent het zedelijke ofw
el het zoeken naar antw

oorden 
op de vraag 'hoe m

oeten wij handelen
'. Een in de (bouw

-)techniek sterk verw
aar

loosde them
atiek, w

aarvoor de m
ilieu-ethische code's een duidelijke richting aange

ven. 
• Evenw

icht; in de natuurkunde kent m
en een stabiele of zekere, een labiele of on

zekere en een indifferente of vaste evenw
ichtstoestand. D

aam
aast w

ord! de tenn even
w

icht ook veel in overdrachtelijke zin gebruikt. 
• Evenw

ichtsorganen; hebben bij dieren en m
ensen de noodzakelijke functie het 

lijf in evenw
icht te kunnen houden. Ecologisch evenw

icht. 
• Excrem

enten
; uitscheidingen (faecalien), die in de bouw

kundige om
geving goed 

gekanaliseerd, liefst gecom
posteerd dienen te w

orden. 
• Experim

ent; een proefne1ning, w
aarvan de uitslag van te voren m

eestal nog niet he
lem

aal zeker is. 

• Fabriek, een bedrijf dat langs industriele w
eg m

assa
produkten voor deverkoop (ook op de bouw

m
arkt) ver

vaardigt. W
erkverdeling en m

achines beheersen het ar
beidsproces. D

e eerste fabrieken ontstonden om
streeks 

1760 in Engeland. In de loop der tijd ontstond een eigen 
tak van fabrieksgebouw

en of industrie-architectuur, die 
voor een groot gedeelte qua vonngeving ook de overige 
bouw

kunst van de recente tijd heeft be'invloed. 
• F

~
a
d
e

, de voorgevel van een huis, som
s ook iets, dat zich anders voordoet dan 

erachter schuilt. 
• Faience, uit aardew

erk of steengoed bestaand vaatw
erk of geveldecoratie, dat m

et 
een \vitachtig tin-glazuur w

ordt bestreken en m
et kleuren is beschilderd. D

e naam
 is 

afkom
stig van de ltaliaanse stad Faenza, m

aar oorspronkelijk w
erd het uit pijpaarde 

gem
aakte geglazuurde aardew

erk op M
ajorca gem

aakt: 'M
ajorca'. 'D

elfts aardew
erk', 

som
s 'D

elfts faience' genoem
d, is hiennee te vergelijken. In de 18de eeuw

 kw
am

 er 
steeds m

eer porselein in plaats van faience. 
• Fann, een boerde1ij in A

m
erikaans of Engels sprekende gebieden. 

• Fase, gedeelte van een bepaalde ontw
ikkeling of een bepaald verloop; bouw

fase. 
• Fauteuil, een arm

stoel -een uitdaging voor vele ontw
erpers om

 hun kunst erop 
los te laten. 
• Fetisj, een voorw

erp, vaak een beeldje, w
aar vooral natuurvolken bijzondere kracht 

aan toekennen, om
dat ze het door een geest bezield achten. 

• Fiale, fiaal, pinakel, een slank spits zuiltje, dat een gotische steunbeer bekroond. 
Behalve als sierstuk client het tevens ter verhoging van het gew

icht, teneinde zijw
aan

se krachten tegen te gaan. 
• Fiber, vezel, een grondstof van harde, onsplinterbare cellulose. Fiber kan bew

erkt 
w

orden door vijlen, frezen, schaven en slijpen. H
et w

ordt vervaardigd door ongelijm
d 

papier in zw
avelzuur te dom

pelen, (perkam
entpapier) en dan een aantal van deze 

lagen sam
en te persen. Fiber doet dienst voor de vervaardiging van koffers, tandw

ie
len en rem

blokken. 
• Fineerblad, een dun oplegblad van fijn hout, w

aannee m
inder kostbaar hour 

w
ordt bek!eed, of m

et elkaar verlijm
de fineerbladen die platen of vonnstukken m

o
gelijk m

aken. 
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• Flam
boyantstijl, zo genoem

d op grond van toegepaste vlam
m

otieven, een vooral 
in Frankrijk te vinden stijl van de Laat-G

otiek. 
• Flanel, katoenen ofw

ollen stof, die geruw
d is om

 w
am

1te goed vast te kunnen houden. 
• Flausch, grofdradige, dikke zachte stof, m

eestal als dubbel w
eefsel en ook nog ge

ruw
d. H

oudt goed w
arm

. 
• Fluw

eel, een w
eefsel w

aarin opstaande korte vezels zijn verw
erkt, een z.g. pool, 

dat daarom
 aanvoelt als een fijne pels. In katoen, zijde of kunstzijde. 

• Foyer, een koffiekam
er in een schouw

burg of in vergelijkbare gebouw
en. 

• Frott, een w
eefsel w

aarbij een lussengaren, het frottgaren, w
ordt gebruikt. D

e stof 
neem

t daardoor gem
akkelijk w

ater op en w
ordt dan ook voor handdoeken e.d. ge

bruikt. 
• Fysiologie, de leer van de levensverschijnselen bij m

ensen, dieren en planten, be
langrijk in relatie m

et het gebouw
. 

• Fysionom
ie, de leer om

trent de gelaatsttitdrukkingen. Uit de bouw
 en de ttitdrukking 

van het m
enselijk gelaat kan m

en conclusies trekken over zijn karakter. In overdrachte
lijke zin kan sprake zijn van de fysionom

ie van een gebouw
. 

• Futon, een Japanse m
atras. 

• G
aas, zeer los gew

even, doorschijnende stof o.m
. om

 
pleisterw

erk te verstevigen of ruim
telijke afsluitingen aan 

te duiden. 
• G

aia, G
riekse godin van de aarde en tegenw

oordig ook 
w

ereld\vijd sym
bool voor -kort gezegd -m

ilieubew
ustzijn. 

• G
alerij, een langgerekte zaal voor feestelijkheden, voor

al in barokkastelen, zoals b.v. de Spiegelzaal te V
ersailles. 

• G
arage, bergplaats voor autom

obielen in de m
eest uiteenJopende dim

ensies. 
• G

arderobe, bew
aarplaats voor de eigen kleding, bew

aarkast, een ruim
te in een 

openbaar gebouw
 w

aar m
en zijn overgoed zolang ter bew

aring afgeeft -ook vestiaire 
genoem

d. 
• G

ehucht, een k!eine nederzetting, die m
eestal uit enkele boerderijen bestaat. 

• G
eigerteller, door de natuurkundigen G

eiger en M
iiller onl:\vikkeld toestel voor het 

m
eten van de sterkte van radioactieve straling, die o.a. in gebouw

en voor kan kom
en. 

• G
elijkstroom

 in tegenstelling tot w
isselstroom

 de elektrische stroom
, w

aarbij de 
elektronen steeds in dezelfde richting door de geleider strom

en, b.v. in de batterij 
van een zaklantaam

, of d.m
.v. een gelijkrichter uit w

isselstroom
 m

aakbaar. 
• G

eluid
, zintuiglijke w

aam
em

ing (m
et het oor) van luchtverdichtingen of verdun

ningen -geluidsgolven, door een trillend voorw
erp veroorzaakt. 

• G
eluidsw

al, langs autow
egen aangelegde barriere tegen het law

aai afkom
stig van 

het verkeer. 
• G

enezende architectuur, gebouw
en die het zelfregenererend vennogen van het 

lichaam
 niets in de w

eg leggen, en liefst door hun harm
onieuze opbouw

 een bevor
derlijke invloed hebben. 
• G

enius Loci, het specifieke karakter van een plaats inclusief terrestrische en cul
turele hoedaniglieden. 
• G

eologie, w
etenschap van de geschiedenis der aardkorst. 

• G
eom

antie, de kunde van kw
aliteiten van de aarde t.o.v. het verblijf erop. 

• G
eom

etrie of beschrijvende m
eetkunde, m

ede de basis van de m
orfologische 

factoren van architectuur en bouw
. 

• G
esteenten

, stollings-, sedim
ents-, afzettings-

en m
etam

orfosegesteenten zijn de 
categorieen die m

en kan onderscheiden. 
• G

ew
elf, boogvonnig gem

etselde overw
elving van een ntim

te. In de oudheid voorza
gen o.m

. de Rom
einen hun badhuizen en paleizen m

et tongew
elven. O

ok de Rom
aan-
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van gew
elfbouw

techniek, die -w
ie w

eet -ook op-
,~· --

-:;· 
se kerbouw

 en de G
otische bouw

stijl tonen de kunst 
~
 t!!!!7 

nieuw
 een renaissance zal ervaren, indien m

en w
eer 

-.:~------
/ 

m
eer rnilieubew

uste m
ateriaalkeuzes zal m

aken, 
M

1
'ro

M
 ,;...,.d

i 
ro~•M U

U
>

 .... 1' 

• G
ezel, in het m

iddeleeuw
se gildew

ezen de stand 
[$

 
n1ssen leerling en m

eester. 
, 

• G
ieten

, een onderm
eer voor staal, m

aar ook klei 
, 

gebruikte m
ethode van vorm

geving. 
... ... '"'""' 

• G
ilde, rniddeleeuw

se organisatie van patroons en gezellen die hetzelfde am
bacht 

uitoefenden, en tevens religieuze broederschappen m
et eigen sociale voorzieningen 

en gem
eenschappelijke beroepsregels, vakexam

ens en econornische bescherm
ings

m
aatregelen. 

• G
ips, een in de bouw

 als pleister of plaat voorkom
ende calcium

verbinding. Che
rniegips is veelal een (giftig!) afvalprodukt. 
• G

las, doorzichtige, kleurloze stof, die uit een m
engsel van kalk, soda of potas en kw

arts
zand vervaardigd w

ordt, de door verhitting tot 1600° C
 en door verschillende toevoe

gingen, verschillende eigenschappen kan krijgen. 
• G

lasw
ol, een isolatiem

ateriaal, <lat afgezien van zijn relatief hoge energiebehoefte 
bij de produktie, ook een gevaar vorm

t voor de gezondheid van degene, die in aan
raking kom

t m
et de 0,003 m

m
 dunne glasdraden

, en daarom
 alleen zeer selectief 

gebruikt zou m
oeten w

orden. 
• G

lim
m

er, gebladerd m
ineraal, te gebruiken als isolatiem

ate1iaal in elektrische ap
pai-aten. 
• G

otiek, o.a. een bouw
kunst van uitm

untende kwaLiteit, te veel om
 

in kort bestek le hehandelen. 
• G

rachten
, vaak ringvorrnige vaarten in N

ederlandse en Vlaam
se ste

den, die vroeger tot de verdedigingsw
erken van de stad behoorden. 

• G
raffito

, een krastechniek in pleisterw
erk op w

anden en som
s 

vloeren. 
• G

rassen, een der grootste plantenfam
ilies, over de gehele aarde ver

spreid, norm
aLiter laag, doch ook bam

boe behoord erbij. M
ogelijk behoren grassen 

zelfs tot de belangrijkste bouw
stoffen van de toekom

st, zow
el levend op daken als ook 

tot produkten verw
erkt (vernieuw

bare biom
assa). 

• G
riekse (bouw

-)kunst, de drie klassieke kolom


m
en -D

orisch, Ionisch en K
orintisch hebben grote po

pulatiteit bereikt. 
• G

rind
, voom

an1elijk door transport via strom
end w

a
ter afgerond puin m

et een korrelgrootte van 2 a 70 m
m

. 
• G

rond en bodem
, de basisvoorw

aarde voor de 
bouw

 m
et alle consequenties vandien. 

• G
rondw

ater, een m
et nam

e in de !age landen op grote hoogte voor de bouw
er i.h.a. 

w
einig aantrekkelijke ervating. 

•G
u

ld
en

 Suede, de beroem
de proportie die in de (bouw

-)kunst en in natuurvoor
w

erpen veelal als voor de schoonheid verantw
oordelijK

 beschouw
d w

ordt. D
e 'H

ar
m

onicale Ellips' (een VIBA w
erkgroep) houdt zich hierm

ee o.a. bezig. 

• H
a, afkorting van hectare, een vlaktem

aat van 100 are of 
10000 m

' ofb.v. 100 x JOO m
. 

• H
aag, heg of struikgew

as, bosgedeelte, w
aar o.m

. D
en 

H
aag uit voort kw

am
. 

• H
aard

, open of gesloten vuurplaats als (ruim
te)venvar

m
ing en/of kookvoorziening. 
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• H
aarw

ol, w
ollen garens m

et haar van koeien, kalveren, ha.zen, geschikt voor tapijten. 
• H

abitat, w
oonom

geving van dieren en m
ensen. 

• H
acienda, hoeve of landgoed in Spanje, M

exico en Zuid-A
m

erika. 
• H

ades, onderw
ereld en m

et grote H
 ook G

riekse G
od van deze. 

•H
a

m
e

r, gereedschap om
 m

ee te slaan 
voor verschillende doeleinden. 
• H

anebalk, een dw
arsbalk op halve hoog

te van een (kap)spant. 
• H

angende tuinen
, van koningin Sem

ira
m

is te B
abylon, een van de zeven w

ereldw
onderen van de oudheid. 

• H
annonie, in de m

uziek de evenw
ichtige sam

enklank van verscheidene tonen tot 
een akkoord. In de harm

onieleer gaat het hierom
 en om

 de onderlinge verbinding van 
de akkoorden. A

nalogieen m
et de architectuur liggen voor de hand. 

• H
annoniek is de leer van de getalsm

atige en geom
etrische grondslagen vai1 ver

schijnselen in de Kunsten en in de natuur, die als energetisch, esthetisch, m
ooi en 

schoon, ervai·en w
orden. Na.ast de ecologie m

ogelijk een van de belangrijkste ingan
gen voor het hum

ane bouw
en van de toekom

st. 
• H

annonische deling
, een reeks, die begin! m

et de proportie l: l en vervolgens 
w

ordt het 1:2, 2:3, 3:5, enz., w
aarbij het tw

eede getal telkens de som
 van de vooraf

gaande getallen vorm
t en kw

asi in de oneindigheid tot de gulden snede w
ordt (m

ede 
hoofdondenverp van de VIBA

 w
erkgroep H

am
1onicale Ellips). 

• H
arsen

, (natuurlijke)-, afscheidingsprodukten van planten, geschikt voor de ver
vaardiging van linoleum

, druk:inkt, pek en politoer. Scheikundig onderzoek kan hoogst
w

aarschijnlijk natuurharsen voor nieuw
e toepassingen 'klaarstom

en
', zoals im

preg
neringen van natuurtextiel, ook voor tenten e.d. 
• H

aven, beschutte Ligplaats voor schepen, w
aar zij aan kaden, steigers of boeien ge

m
eerd kunnen w

orden. O
p de w

al bevinden zich de nodige opslagplaatsen, paklm
i

zen, loodsen, silo's, tanks, hulpm
iddelen zoals kranen enz. Voo11S betekent haven ook 

'het thuis', de thuishaven. 
• H

eelal, (hem
elshuis), de gehele w

ereld m
et hem

ellicham
en en haar atom

aire deel
tjes -het grootste 'huis' w

aarin wij vertoeven. V
anouds heeft m

en getracht de orde en 
de wetten van het heelal, de kosm

os, het universum
 te ontdekken, onder m

eer om
 deze 

adequaat toe te kunnen passen o.a. in de bouw
, w

aarvan tradities in Sthapatya V
eda en 

Feng Shui getuigen, die trouw
ens nu m

eer actuaLiteit bezitten dan ooit, om
dat uiterst 

nuttige richtlijnen daaruit het bouw
en voor m

ens en m
ilieu ondersteunen. 

• H
etboom

, in de m
echanica iedere stok of staaf, 

die m
en om

 een punt kan draaien. M
et behulp van 

een hefboom
 kan een kleine kracht een grotere last 

in evem
vicht houden of zelfs bew

egen, w
anneer de 

krachtann lang en de lastann kort w
ordt gekozen 

(ongelijkarrnige hefboom
). Vee! toegepast, vindt 

m
en de hefboom

 zelfs in het 1viel terug, w
aar de spa

ken de hefbom
en zijn m

et de as als draaipunt. 
• H

erbestem
m

ing
, van oude gebouw

en, is een 
vandaag steeds vaker voorkom

end verschijnsel 
m

.b.t. het gebruik van de (vaak goede) bestaan
de bouw

substantie. 

d 
la

st 

-
.~

·.-.·_ 

·5
 

~
L
.
.
-
e
s
-
-
-
-

la
s

t 
d

ro
atp

u
n

t 

• H
ennetisch

, betekent niet slechts luchtdicht, m
a.ar heel ook de oude w

et 'zo bo
ven zo beneden', m

.a.w
. in het klein zoals in het groot en om

gekeerd. Een holistisch 
m

odel, dat ook voor planning en ontw
erp van het bouw

en voor m
ens en m

ilieu toe
gepast kan w

orden. 
• H

ertz, ofH
z, eenheid vai1 frequentie, l H

z= l trilling per seconde. 1000 H
z= I KHz. 
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• H
eteluchtverw

arm
ing, een bij w

ijze van spreken agressieve m
anier van stoken, 

die tegen de w
eldaad van stralingsw

arm
te beoordeeld zou kunnen w

orden. 
•H

ippocrates, G
rieks geneesheer 460 t!m

 377, de stichter van de artseneed, die het 
voorbeeld is voor m

enige andere soortgelijke beloftes. 
•H

olle spiegel, een voor m
.n. w

arm
teconcentratie belangrijke (schone) voorziening. 

• H
oogspanning, tussen 1000 en 40000 volt, ter overbrenging van elektrische ener

gie over grote afstanden. Vee! gediscussieerd, Iijkt het verstandig het onzekere voor 
he! zekere te nem

en en ruim
e afstand te houden m

et verblijfplaatsen vanw
ege de on

getw
ijfeld aanw

ezige velden w
aarvoor de m

ens van nature niet geprogram
m

eerd is. 
• H

ooikist, een kist om
 spijzen in w

arm
 te houden d.m

.v. hooi-isolatie. 
• H

oroscoop, in diverse beschavingen en nu nog gedeeltelijk in het O
osten, is het 

gebruikelijk voor het verloop van het ontw
erpen en uitvoeren m

et begin en einde van 
de diverse w

erkzaam
heden en het in gebruik nem

en ook voor 
een gebouw

 een horoscoop te m
a.ken. M

isschien kom
t deze 

m
ethode ook bij ons w

eer m
eer en m

eer terug -gezien de 
gunstige ervaringen die er m

ee in orientale landen zijn. 
• H

out, een van de voom
aam

ste bouw
m

aterialen, zo niet 
iiberhaupt de belangrijkste stof voor het bouw

en, vanw
ege zijn 

veelzijdige toepasba.arheid, zijn bio-logische kw
aliteiten en het 

feit dat hout en ook antler plantaardig m
ateria.al steeds w

eer 
, 

s • 

na kan groeien. 
• H

uid, na onze 'eerste' eigen en 'tw
eede kledingshuid' is 

hethuis de 'derde huid' en client derhalve ook de bio-logische 
huideigenschappen te hebben. 
• H

uis(houden ), de m
eest voorw

a.ardelijke activiteit -op elke 
scha.al-, om

 in !even te kunnen blijven. H
et huis in engere zin 

en in alle dim
ensies in proces en resultaat zou bij uitstek in de context van het huis

houden en de Ecologie ingebed m
oeten w

orden. 
• H

um
aan, (m

enselijk), is een term
, die hoe !anger hoe m

eer als nastrevensw
aardig 

criterium
 in de (bouw

) techniek en architectuur gebruikt w
ordt. M

aar Jang niet altijd 
dekt he! w

oord de lading, iets w
at eigenlijk wel zou m

oeten. 
• H

um
ustoilet, een rioleringsloze, hygienische voorziening om

 onze excrem
enten in 

de kringloop terug te brengen. 
• H

unebedden
, indrukw

ekkende, zw
are voor diverse uitleg -aangaande hun func

tie -vatbare stenen objecten in D
renthe, N

w
-D

uitsland, N
w

-Frankrijk, Scandinavie en 
Engeland. 
• H

ut, klein huisje, slaapka.m
ertje aan boord van schepen, im

niddels som
s m

et m
eer 

com
fort dan in w

oningen op land. 
• H

ygroscopisch, de eigenschap van een (bouw
) m

ateria.al, luchtvochtigheid op te 
kunnen nem

en en ook w
eer af te kunnen staan. 

• IdeaaJ, iets dat volm
aakt is, ook w

e! een m
odelbeeld, 

terw
ijl het ideele slechts in gedachte bestaat, m

aar w
e! op 

de verw
ezenlijking van een idee is gericht: m

en kan zelfs 
ideele handel drijven. 
• Identiteit, letterlijk: volledige gelijkheid; m

aar ook het 
herkenbaar blijvende karakter in verschillende varieren
de verschijningsvorm

en van bijvoorbeeld architectuur. 
• Idioom

, niet alleen het taa.leigen van een volk, m
aar ook het typische van een ar

chitectuurta.al. 
• Iep of olm

, een statige boom
 in parken en lanen m

et asym
m

etrische bladeren en 
vast en duurzaam

 hout voor de (af) bouw
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• Iglo, geheel uit sneeuw
blokken opgebouw

d koepelvorm
ig 

bouw
sel van de Eskim

o's in G
roenland en N

oord-A
m

erika: Eski
m

o's zijn in staat <lit w
oonverblijf binnen enkele uren te bouw

en. 
• U

ken, m
a.ten en ge\vichten la.ten voldoen aan de eisen die door 

de ijkw
et gesteld w

orden; geijkte grootheden en/ofhoedanigheden 
van bouw

m
aterialen en -produkten die op gezondheid en m

ilieu betrekking hebben, 
behoren tot de actuele m

aatschappelijke eisen. 
• ijzer, het elem

ent Fe (ferrum
), een lichtgrijs, onedel m

etaa.l, dat 
gem

akkelijk door de lucht w
ordt geoxideerd, w

aardoor bruin ij
zerroest ontstaat: corrosie. D

e ijzertijd (een voorhistorische peri
ode) begon in Zuid-

en M
idden-Europa ongeveer 850 jaar en in 

N
oord-Europa pas ongeveer 450 jaar voor onze tijdrekening. In 

Egypte gebruikte m
en reeds 35 eeuw

en geleden ijzer. 
• Illusie, zinsbegoocheling of droom

beeld dat op onbew
ust of ook 

op bew
ust (zelt)bedrog berust en dat in de (binnenhuis)architec

nm
r een nogal belangrijke rol kan spelen. 

• Im
aginair, slechts in de verbeelding bestaand; m

aar ook in de w
iskunde bedient 

m
en zich van im

aginaire getallen, w
at m

isschien illustreert, dat da.ar ook enige reali
teitsw

a.arde van uit kan gaan. 
• Im

itatie, bedrieglijk gelijkende nabootsing, na.m
aak, niet slechts van kostbare sie

raden m
aar bijvoorbeeld ook van m

aterialen (surrogaten) in de (af) bouw
. 

• Inbusbout, bout m
et cylindrische kop w

aarin een zeskantig of kruisvorm
ig gat of 

inkeping is aangebracht. 
• Industrialisatie, begon in de 18e eeuw

 in Engeland (in de 19e eeuw
 bij ons) en 

w
as het gevolg van de uitvinding van m

achines die m
enselijke arbeidskracht vervin

gen, m
ede door grootschalig gebruik te m

a.ken van energie. D
e consequenties hier

van op de sociale structuur zijn nog steeds m
erkbaar. M

assaproduktie en -consum
p

tie zijn er m
ede het gevolg van. Industriele vorm

geving is een nieuw
e tak van vorm

ge
ving. 
• Infrarood, ieder gloeiend lichaam

 zendt evenals de zon, naast zichtbare (rode), 
ook onzichtbare (infra.rode), diep in lichan1en indringende (w

a.rm
te)stralen uit m

et 
een grote golflengte. M

et infraroodfotografie kunnen deze stralen w
orden gem

aakt. 
• Ingenieur, aan een teclm

ische hogeschool gevorm
d technicus (ing.) of een afge

studeerde aan een universiteit (ir.). In het duitstalige gebied vaak D
ipl.-Ing. 

• Installateur, de vakm
an die de gas-, w

ater-, verw
ar1nings-, en elektrische

installaties in huizen aanlegt. 
• lntegratie, het sam

enbrengen en op elkaar afstem
m

en van een aantal delen tot 
een geheel, iets, w

at in de integrale bio-logische architectuur het geheel van de rele
vante bouw

com
ponenten betreft, m

aar gescreend op w
at redelijk en bevorderlijk is 

voor het bestaan. 
• lnspiratie, ingeving, verlichting. 
• Intultie, een snel en juist inzicht (of oordeel) dat m

en vaak niet geheel kan bear
gum

enteren. 
• Isolatie, afzondering; in de bouw

 speelt isoleren hoofdzakelijk een rol in verband m
et 

tem
peratuur, vochtigheid of zelfs nattigheid, geluid en elektriciteit. 

• Jaargetijden w
orden onder m

eer door de lengte der 
dagen ofw

el de duur van de zonneschijn bepa.ald. H
iem

1ee 
rekening te houden is uiterm

ate belangrijk voor de goe
de orientatie bij de functionele opzet van gebouw

en. 
• Jakobsladder, een installatie ter opvoering van m

eest
al korrelvorm

ige stoffen in bakjes, die bevestigd zijn aan 
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een eindloze band of ketting, een em
m

erketting, die schuin om
hoog of verticaal over 

tw
ee schijven rondloopt. 

• Jeru:za.lem
, trekt pelgrim

s naar de joodse K
laagm

uur, de christelijke K
erk van het 

H
eilige G

raf en de islam
itische R

otskoepel. 
• Joerte, tentw

oning bij de nom
adenvolken van C

entraal Azie en daar om
heen. 

• Jordaan, behalve een beroem
de rivier in het bijbelse verleden, een stadsgedeelte 

in A
m

sterdam
 m

et een geheel eigen volkskarakter. 
• Juchtleer, leer datvolgens de Russische m

ethode gelooid is m
et 

w
ilgenbast en m

et berkeleerolie is ingevet, w
aaraan het de ei

genaardige lucht dankt. 
• Jugendstil, stijlperiode van om

streeks 1900, w
aarbij als ver

sierende elem
enten veelal gebruik w

erd gem
aakt van m

otieven, 
die aan de planten-of dierenw

ereld w
aren ontleend. Rond 1970 

w
eer erg in zw

ang gekom
en. 

• Juk betekent nogal w
at, nl. schouderblok m

et uitsteeksels om
 

aan w
eerszijden een last, b.v. em

m
ers te dragen -een houten, 

betonnen of ijzeren stut van stevig m
et elkaar verbonden bal

ken bij een brug -een rechthoekig onderstenningsraam
 bij het 

m
aken van een pijler of steengang in de m

ijnbouw
 -oude land

m
aat, zoveel als een span assen op een dag kon om

ploegen -
deel van het tuig van een os. 
•Jury, bij prijsvragen w

ordt een jury benoem
d, om

 de w
aarde 

van de daarvoor ingediende prestaties te beoordelen. 
•Jute, grof w

eefsel uit jutegaren van Indische hennepsoort, behandeld m
et traan of 

petroleum
 -vandaar de vreem

de lucht -om
 de van origine zeer stugge vezels tot draad 

te kunnen spinnen. 
• Juw

eel, kostbare steen, kleinood zoals ook jade of jaspis. 

• K
aaba, een vierhoekig gebouw

 in M
ekka dat de be

roem
de "Zw

arte Steen" bevat. H
ierheen trekken jaarlijks 

pelgrim
s en bij het gebed w

enden de m
eeste m

oham
m

e
danen in heel de w

ereld hun gezicht in de richting van de 
K

aaba. 
• K

abbala, in de 7e eeuw
 op schrift gesteld en in de M

iddel
eeuw

en veel gebruikt. V
olgens de joodse overlevering zou 

M
ozes aan som

m
igen deze geheim

e leer hebben m
eegedeeld, w

aarin getallen en let
ters eigenschappen bezitten, die all es m

ogelijke ( o.a. ook de bijbel) kunnen verklaren. 
• K

abel, trek-of draagkabel uit vele in elkaar gedraaide strengen touw
 of staaldraad, 

of kabel voor elektrische geleiding. 
• K

abinet, klein nevenvertrek; ruim
te w

aarin w
aardevolle voorw

erpen w
arden 

bew
aard en tentoongesteld; fraai uitgevoerde, ouderw

etse ladenkast; bureau, belast 
m

et de adm
inistratie van bijvoorbeeld een m

inister; andere aanduiding voor rege
ring en kam

er van een hoogleraar (m
.n. aan de T.U

. D
elft). 

• K
adaster, boekhouding van de grand, bestaande uit plans (alle in kaart gebracht 

grondpercelen of kavels) en leggers (m
et verm

elding van eigendom
s-

e.a. rechten 
en grootte). 
• K

alk, belangrijk en w
aardevol (tegenw

oordig helaas iets verdrongen) bindm
iddel 

voor m
ortels gebruikt bij het m

etselen en pleisteren. 
• K

am
er, het m

in of m
eer fantasievol doorvloeren, w

anden en plafonds of daken om


sloten volum
en, w

aar gebouw
en uit bestaan. 

• K
am

pong, (lndonesisch) dorp of nederzetting buiten de stad. 
• K

ap( spant) en constructie ter ondersteuning van een dak. 
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• K
arm

el, gebergte 250 m
 hoog nabij H

aifa in Israel w
aar na een lang christelijk ver

leden nu de w
it m

arm
eren gebouw

en van het U
niversele H

uis van G
erechtigheid van de 

Bahai 's staan. 
• K

asha, (A
rab) C

entrum
 in een stad of versterking in het binnenland of in N

ederland 
een dichte lage bebouw

ing. 
• K

asteel, in de M
iddeleeuw

en een vesting dienend als w
o

ning voor de ridders en hun a.w
hang m

et alle inrichtingen er
bij, om

 vergaand zelfvoorzienend te kunnen !even. 
• K

egelsnede, naar gelang de Jigging van het snijdend vlak ten 
opzichte van de kegelas, is de kegelsnede een cirkel, een ellips, 
een parabool of een hyperbool. 
• K

etting, uit afzonderlijk gesm
ede afgelaste schakels of 

schalm
en sam

engesteld. 
• K

eur(m
erk), een na beproeving verstrekt label dat garant staat voor de kw

aliteit 
(t.a.v. m

ilieu/gezondheid) van een bepaald m
ateriaal of product. 

• K
it, deegachtige m

assa, gebruikt voor het dichten en plakken, bestaande uit lijn
olie en krijt, gips of gom

 en borax, hars, w
aterglas of kunsthars, bitum

enm
engsels of 

rubberm
engsels. 

• K
leur, een hoofdstuk apart, m

aar w
at zou het !even (en het bouw

en) zijn zonder 
kleur. 
• K

linker, naast a, e, i, o, u, hard gebrande baksteen, belangrijk bio-logisch bouw


m
ateriaal. 

• K
linknagel( s) of nieten, uit m

etaal bestaande verbindingsm
iddelen. 

• K
lok, half hol kogelvonnig lichaam

, m
eestal uit m

etaal, dat door m
iddel van een 

klepel een klank voortbrengt. 
• K

looster, (van Lat. claustrum
 =

 afgesloten) vaak, net als kastelen, vergaande zelf
voorzienende leefgem

eenschappen van kloosterlingen in dorpsachtig verband veelal 
centra van w

etenschap, kunst, landontginning, geneeskunde en bouw
kunde. 

• K
noop, m

et een of m
eer touw

en kan m
en op talloze m

anieren m
anipuleren en ver

scheidene knopen of sleken leggen; snelheid van een schip =
 1852 m

eter per uur; de 
plaats w

aar een blad aan de stengel groeit, een verdikking van een Stengel van gras; pun
ten in een golf die niet aan de trilling deelnem

en en last but not least een bouw
kundig 

detail -een bouw
knoop. 

• K
oepel, de "echte koepel" w

elft zich in de vorm
 van een halve bol over de binnen

ruim
te van een ronde bouw

; de "valse koepel" is op ribben geconstrueerd over een 
veelhoekige ruim

te. 
•K

oper, (Cu) een chem
isch elem

ent, half-edel m
etaal, is rood, alhoew

el het groen 
oxydeert, en geleidt w

arm
te en elektriciteit zeer goed; m

etaal van V
enus (!) 

• K
orinthische stijl, late stijlvorm

 van de G
riekse K

unst ( +
 400 v. Chr.). In tegenstel

ling tot de oudere D
orische en Ionische zuilen is het kapiteel van de K

orinthische zuil 
rijk m

et acanthusbladeren gesierd. 
• K

osm
ische straling, ook hoogtestraling, uit het heelal (kosm

os), zeer energie
rijk m

et groat doordringingsverm
ogen. 

• K
osm

ogonie, kosm
ologie, de leren van het ontstaan resp. het w

ezen van de bouw
 

van het heelal. 
• K

raal, ronde om
heinde ruim

te voor 
vee in Zuid-A

frika, m
aar ook het om

 
deze ruim

te been gebouw
de dorp. 

• K
ristal(vorm

en), krystallosG
rieks =

 

ijs, om
dat m

en veronderstelde dat berg
kristal een bijzonder harde varieteit van 
ijs w

as. M
en onderscheidt 6 kristalsyste-

23 [iJ 6 

~
 

A
, 



H
et ABC van IBA 

m
en, het reguliere (1,2), het hexagonale (3,4), het tetragonale (5), het rom

bische 
(6,7), het m

onokliene (8,9), het trikliene (I 0,11), schitterende m
odellen voor dear

chitectonisch-bouw
kundige vorm

geving. 
• K

unststoffen
, plastics of synthetics zijn langs scheikundige w

eg verkregen stoffen 
m

et zeer grote m
oleculen; zetm

eel, cellulose en case"ine leiden tot "veredelde" en 
aardolie en steenkool tot geheel synthetische stoffen m

et m
eestal een zeer grote inzet 

van energie en transport. 
• K

urk, de opperhuid van jonge takken van houtige gew
assen w

ordt later door een 
kurkm

antel vervangen, kurkiepen en kurkeiken vorm
en zeer dikke kurklagen. D

eze 
zijn geschikt voor het afsluiten van !lessen, het m

aken van linoleum
 en voor isolatie

doeleinden. 
• K

w
aliteit, hoedanigheid, eigenschap; kw

antiteit: grootheid, hoeveelheid. 
• K

w
arts, veel voorkom

end m
ineraal, silicium

oxide. 
• K

w
ik of kw

ikzilver (H
g) een vloeibaar elem

ent m
et giftige dan1p. 

• Laadboom
, lange stalen ( vroeger in hout) druaibare boom

 
of spier voor het laden en lossen van schepen. 
• Laadbrug of brugkraan, een hijskraan hoofdzakelijk in 
havens gebruikt. 
• L

aboratorium
, kort lab., ruim

te voor onderzoekingen. 
• Labyrint, niet slechts een dee! van het binnenoor, m

aar 
ookeen verw

ard (overkom
end) geheel van gangen, w

aar
van het doe! of de uitgang m

oeilijk te vinden is (zoals bij het labyrint op K
reta, w

aar
in de M

inotaurus w
as opgesloten). 

• L
am

brizering, uit houten delen bestaande w
andbekleding. 

• L
andbouw

, om
vat akkerbouw

 en veeteelt, de onvervangbare basis van ons m
ateri

eel bestaan. 
• L

andm
eting, ten behoeve van het in kaart brengen van het gehele land. 

• Lange golven, elektrom
agnetische golven m

et een golflengte van 500 m
 en m

eer. 
• Latex, het m

elksap van verscbillende rubberbom
en, dat verder tot ruw

e rubber ver
w

erkt kan w
orden. 

• Leem
 of U

iss, m
et fijn zand verm

engde klei laat in natuurlijke lagen nauw
elijks 

w
ater door en is een van 's w

erelds oudste en nog steeds m
eest verspreide bouw


m

aterialen voor w
anden, stevige pilaren en vloeren in com

binatie m
et hout of in de 

vorm
 van gew

elf-of koepelconstructies. 
• L

egeringen, m
engsels van m

etalen. 
• L

em
niscaat, in de w

iskunde de voetpuntskrom
m

e van een gelijkzijdige hyperbool 
ten opzichte van bet m

iddelpunt en tevens de inversie daarvan ten opzichte van het
zelfde punt. 
• Licht, een der vorm

en, w
aari.n energie kan optreden. Licht breidt zich van zijn bron 

naar alle ricbtinge.n of zijden uit. 
• L

ichtsnelheid, 300.000 km
 per seconde (een licht-

jaar, de afstand die het licht binne.n een jaar aflegt: 
u

c
h

ts
n

e
lh

e
ld

m
e

te
r 

9.500.000.000.000 km
) 

• L
ijnolie, goudgele, gem

akkelijk oxydere.nde en daardoor drogende ( olijfolie d~oogt 
b.v. niet) olie uit lijnzaad voor de vervaardigi.ng van olieverf, vernis, linoleum

 of kit. 
• L

inoleum
, m

eestal als vloerbedekking gebruikt, een op een sterk jutew
eefsel ge

perst m
engsel van lijnolie m

et zuurstof verrijkt en m
et hars versm

olten en gem
engd 

m
et kurk of houtm

eel en verf. 
• Liter, volum

em
aat, 1 kubieke decim

eter. 
• L

oge, kleine afgesloten ruim
te m

et enkele zitplaatsen in een theater, m
aar ook een 

groep van onder m
eer vrijm

etselaars. 
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• L
oggia, (ital.) een oorspronkelijk overw

elfde zui
lengalerij, naar een zijde open, gebonden aan een ge
bouw

 of vrijstaande, vandaag ook een overdekt (inge
bouw

d) balkon. 
• Lood, (Pb, plum

bum
) scheikundig elem

ent, vrij 
zw

aar, giftig m
ateriaal. 

• Lucht, een der levenselem
enten bestaande uit voor

nam
elijk zuurstof (80 vol. procent) en stikstof (20 vol. procent). 

• Luster, kroonluchter, veelarm
ige kandelaar. 

• Lux, Ix, eenheid van verlichtingssterkte, 1 Ix is de verlichtingssterkte van een ver
licht oppervlak m

et een lichtstroom
 van 1 lum

en perm
' op 1 m

 afstand van een licht
bron m

et een sterkte van 1 candela. 

• M
, R

om
eins cijfer voor 1000. 

• M
aanritm

e, 27,5 dagen, ging in diverse culture.n gepaard 
m

et verschillende verschijnselen, zoals de dalende of rij
zende m

aan ook voor bet bouw
e.n een bepalende factor. 

• M
aasw

erk, uit steen gevorm
de geleding in de spitsboog 

van een gotisch kerkraam
, som

s dragervan verborgen, spi
rituele boodscbappen. 

• M
aat, is niet slecbts in de m

uziek en taal(kunde) m
aar ook in de architectuur een 

voorw
aardelijk verschijnsel dat de sleutel tot harm

onie zou ku.nnen vorm
en. 

• M
agisch vierkant, een vierkant dat ingedeeld is in een 

aantal kleinere vierkantjes m
et cijfers en w

e! zo dat de ho
rizontale en verticale rijen en vaak ook de diagonalen de
zelfde som

 afleveren. 
• M

agnetisch veld, het geheel van m
agnetische kracb

ten, dat door een m
agneet w

ordt uitgeoefend. D
e m

ag
netische kracbtlijnen kan m

en door m
iddel van ijzervijl

sel zichtbaar m
aken. • M

am
m

oetboom
, Sequoia of 'redw

ood', een boom
 in Cali

fornie die m
et 12 m

eter diam
eter aan bet stam

einde, 140 m
eter 

hoogte en een m
axim

um
 van 2400 jaarri.ngen tot de grootste en 

oudste planten behoo1t 
• M

anifest, M
anifest voor Schoon B

ouw
en en W

onen, zie 
G

ezond Bouw
en en W

onen nr. 4 1990. 
• M

ansarde, dakvorm
 die een vergrootte binnenruim

te boven 
de dakrand m

ogelijk m
aakt. V

oor het eerst door Fran~ois 
M

ansart (1598-1666) in Frankri.jk toegepast. 
• M

assa, naast ruim
te en tijd, volgens een bepaalde ziensw

ijze 
het belangri.jkste natuurverschijnsel (inclusief energie en veld). 
• M

astiek, hars van een vooral op bet G
riekse eiland Chios in cultuur gebrachte 

pistache-plant. Is bestanddeel van vernis. 
• M

eander, bocht in een rivier, genoem
d naar een plaats in 

r;::::;l r;::::;l [j 
Klein-Azie m

aar ook een ornam
ent. 

~
 L.::J L 

• M
eridiaan

, of lengtecirkel, loopt denkbeeldig van pool tot pool en helpt in de 
geografie en ook radiesthesie t.b.v. de orientatie. 
•M

ilieu (fr.) naast de sociale om
geving en bet 'om

veld' van dieren en planten alsm
ede 

het binnen-
en buitenm

ilieu in de gebouw
de om

geving m
ede n.a.v. de ecologische 

ram
 pen in het recente verleden, het geheel van de (m

et nadruk op de natuurlijke) zeer 
verre en zeer nabije om

geving, m
aar tevens ook het m

idden in onszelf. 
• M

o!, bouw
t uiterm

ate interessante onderaardse gangenstelsels. 
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H
et ABC van IBA 

• N
aad, de plaats w

aar tw
ee vlakken, vaak van hetzelfde 

m
ateriaal, m

et elkaarverbonden w
orden bij het naaien van 

stoffen, las-en klinknaden en bij het verbinden van hou
ten en m

etalen delen (detail-voeg). 
• N

aald, boom
, kw

antitatief de belangrijkste grondstof 
voor houten bouw

delen en constructies. 
•N

adir, het punt aan de hem
e!, recht onder ons, dat juist 

tegenover het zenit ligt. 
• N

arcissus, in de G
riekse m

ythologie een jongeling, die op zijn eigen, onbereik
bare, spiegelbeeld verliefd w

erd en uit verlangen daam
aar stierf. W

aarschuw
ing voor 

architecten, die zich in overdrachtelijke zin zo gedragen. 
• N

atrium
lam

p, een geel-oranjekleurig brandende gasontladingslam
p, w

erpt 
scherpe schaduw

en zonder teverblinden, geeft veel contrast (vaak op autow
egen). 

• N
atuur, aangeboren gestel van levende w

ezens; geaardheid van geest of ge
m

oedstoestand w
aarin iets bestaat, voordat m

en er iets aan heeft veranderd; vrije om


geving buiten bebouw
de gebieden. 

• N
atuurbescherm

ing, die nooit dringender nodig is gew
eest dan nu. 

• N
atuurbouw

stoffen, die een vernieuw
de betekenis krijgen in het eigentijdse 

bouw
en. 

• N
atuurconstant, een grootheid, die altijd dezelfde blijft, zoals bijvoorbeeld licht

snelheid. 
• N

atuurgeneesw
ijze, w

aartoe het juiste beoefenen van de architectuur behoort. 
• N

atuurw
etenschappen, die tegen de achtergrond van nieuw

e 'paradigm
a's' in onze 

cultuur herzien zouden m
oeten w

orden. 
• N

atuurw
ettencom

binaties -enkele zoals hierboven -geven aan w
elke betekenis het 

natuurbegrip heeft. 
• N

ecropolis, een dodenstad. 
• N

egorij, een negerdorp in de bossen in Surinam
e; overdrachtelijk: een achterge

bleven dorp. 
• N

est, w
oonplaats voor vogels w

aarin zij hun eieren uitbroeden; de 'kinderkam
er' 

van jonge vogels; ook in overdrachtelijke zin als 'knusse verblijfplaats' gebruikt. 
• N

et(w
erk), oorspronkelijk het geknoopte touw

w
erk, later iets dat w

ijd vertakt is, 
verbindingenstelsels, net van details, netw

erk van ( vergelijkbare) person en en groe
pen. V

andaag electranisch. 
'.t\u-:i;i:i~.N-·'<'!;-'~"'.·~'1'A•'•>r 

• N
otatie(neum

en), notenschrift m
aar ook vastlegging van ande-

re gegevens zoals processen en verschijnselen in de bouw
kunde. 

• N
im

bus, stralenkrans om
 het hoofd van een goddelijk persoon; 

karakter, zelfs van een gebouw
; synoniem

: gloria. 

~
........,.......-=..i~

 

• N
im

rod, in het O
ude Testan1ent en in legenden een stedenbou-

~
m
 

w
er en een 'gew

eldig jager voor het aangezicht des H
eren'. 

• N
iveau, hoogvlakte, vlak; overdrachtelijk: stand. 

• N
om

aden, herdersvolken, die m
et hun vee voortdurend van de ene w

eideplaats 
naar de andere trekken. 
• N

orm
en

, NEN (N
Ederlandse N

orm
); DIN (D

eutsche Industrie N
orm

) (tenten
bouw

ers). 

• O
ase, plaats in de w

oestijn, w
aar grondw

ater aan 
de oppervlakte kom

t en derhalve bom
en en struiken 

groeien 
en 

w
aar 

ook 
landbouw

 
uitgeoefend 

kan 
w

orden. 
V

anuit 
de 

IB
A

-gedachte 
is 

het 
een 

der 
doelen 

'O
asen' binnen de urbane w

oestijnen aan te 
I egg en. 
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• O
belisk, vierhoekige hoge en slanke stenen zuil, die naar boven 

sm
aller toeloopt in het oude Egypte. 

• O
bsidiaan of vulkaanglas, donker, hard gesteente m

et scherpe 
breukvlakken. 
• O

ctaeder, ruim
telijk figuur, begrensd door acht 

gelijkzijdige driehoeken. 
• O

deon
, klein concertgebouw

 in het oude G
rie

kenland. 
• O

lijfboom
, rond de M

iddellandse Zee een belangrijke bran voor 
hout en vruchten (olijven) en olie en .... vredeskransen. 

• O
lym

pia, onder andere G
riekse stad, w

aarin een der w
ereldw

onderen der oudheid, 
een tem

pel van Zeus. 
• O

nderhoud, belangrijke activiteit tot de verhoging van de duurLaam
heid van onder 

andere de gebouw
de om

geving. 
• O

ntginnen, een riskante bezigheid om
 veelal op kosten van het nageslacht of ar

m
ere landen, grondstoffen en bouw

m
aterialen te w

innen. 
• O

nyx, agaatsteen, die in afw
isselend \vitte en gekleurde lagen voorkom

t en tot cam
ee 

w
ordt gesneden. 

• O
ostindisiche inkt, (C

hinese) sinds 3000 v. Chr. reeds in China bekend, om
 m

et 
pen of kw

ast te tekenen, te schrijven (kalligraferen) en te schilderen. 
• O

penluchtm
useum

, ditfenom
een heeftde bew

ustw
ording t.o.v. een "natuurlijk" bou

w
en ondersteund. 

• O
rganische architectuur, bedoelt onder m

eer om
 gegraeid 

lijkende 'prim
itieve' bouw

selen te m
aken, het plantaardige in de 

Jugendstil, het logische bij Sullivan, W
right en anderen en de 

sinds 60 jaar aan de A
ntroposofie refererende architectuur. 

• O
rnam

entversiering, (A
dolf Loos: O

rnam
ent ist V

erbrechen) 
dus pas op voor om

am
enten. 

• O
rthogonaal, rechthoekig. 

• Paalfundering, funde1ing m
et heipalen bij onvoldoen

de draagkrachtige grond -nog steeds uit hout m
ogelijk. 

• Paalw
oningen, huizen op paalfundering onder m

eer in 
de vroegere Steen-en B

ronstijd in 
Europa, m

aar heden ten dage ook 
nog in O

ceanie en O
ost-A

frika. 
Extra hoog in N

ieuw
-G

uinea. 
• Paardehaar, haar ttit de staart of m

anen van het paard, zeer 
geschikt onder andere voor m

atrasvullingen. 
• Paardesprong, onder andere een van het schaakspel af
geleid lettergreepraadsel <lat interessante harm

onicale as
pecten bezit (zie ABC elders). 
• Pacifism

e, vredesbew
eging, antim

ilitairism
e, dienstw

eigering m
aar ook bouw

en aan 
en voor de vrede. 
• Pagode, torenachtig, rand of vierkant tem

pelw
erk m

et naar boven toe kleiner w
or

dende daken. 
• Paleis, afgeleid van palatium

-hof, slot, vorstelijke behuizing, belangrijk gebouw
. 

• Palissade, ontheining uit puntig rondhout. 
• Pallisander, zuid-am

erikaanse houtsoort. 
• Patts, burcht, w

aar D
uitse keizers hof hielden. 

• Pan of dakpan, een m
in of m

eer gebogen tegel van gebakken leem
 of klei tot schub

benachtige bedekking van schuine daken. 27 



Het ABC van IBA 

• P
anta R

hei, a!Jes stroom
t (H

erakleitos toegeschreven) 
• P

antheon, kolossale rondtem
pel in Rom

e. 
• P

arehnoer, of paarlem
oer, binnenste laag van slakkehuizen en m

osselschelpen. 
• P

arket, vloer, oorspronkelijk in hout intarsieen. 
• P

atroon, m
erkw

aardig genoeg beschennheer, w
erkgever, m

aar ook m
unitie en m

o
del, figuur in w

eefsel of gedrukt op behang of stof en vooral strucnm
rachtig elem

ent 
in de architectuur. 
• P

arthenon
, grote, uiterst populaire dorische tem

pel op de A
kropolis te A

thene. 
• P

eil, m
aatstal voor de hoogte. 

• Penaten, rom
einse beschenngoden voor het huiselijk !even. 

• Pentagon
, vijfhoek en am

erikaans m
inisterie van defensie. 

• P
erceel, letterlijk gedeelte, kadastrale term

 voor een stuk grond. 
• P

ergola, overdekte uit latw
erk gebouw

de w
andelgang of "Laube". 

• P
eriferie, randgebied van een stad. 

• P
ersepolis, oud-perzische hoofdtak, nu nog ruim

te van koningspaleis. 
• P

in, bekende G
riekse letter voor circelberekeningen. 

• P
igm

ent, zeer kleine kleurstofkorreltjes. 
•P

ilaster, vlakke in de w
and ingelaten pijler, evenn1eel m

et voetstuk, schacht en ka
piteel. 
• P

inacotheek, oorspronkelijke bew
aarplaats van 1vijgeschenken, gebouw

 om
 schil

derijen ten toon te stellen. 
• P

iram
ide, bekend Egyptisch (en M

exi
caans) m

onum
ent in de vorm

 van een lvis
kundig lichaan1. 
• P

lanologie, de studie van het ontw
erpen 

van ontw
ikkelingsplannen voor steden en 

gew
esten. 

• Plantages, gebied m
et verbom

ving van een plantensoort in de tropen. 
• P

lastic, engelse kunststof, in w
arm

e toestand plastisch. 
• P

lattegrond, afbeelding van het grondvlak van een gebouw
, kaart van een stad of 

dorp. 
• P

odium
, verhoging in een zaal. 

• Polyeder, elk lichaam
 waarvan de oppeivlakte doorvlakke veelhoeken w

ordt gevorm
d. 

• Polygoon, Veell1oek. 
• P

om
peji, Stadje aan de voet van de V

esuvius, in 979 onder as bedolven en 
daardoor goed geconserveerd. 

• P
ortaal, op eventueel kunstzinnige lvijze gebouw

de en ge
vierde toegang van een gebouw

. 
• P

orticus, op zuilen rustend voor portaal van een gebouw
 

w
aaronder zich de hoofdingang bevindt. 

• P
ositie, houding, ligging, toestand, betrekking, a!Jem

aal 
belangrijk in de bouw. 
• P

rakash, pseudoniem
 van de auteur, gebruikt in de O

ri
ent, m

et nam
e in India. 

•P
raxiteles, G

riekse beeldhouw
er (ca. 350 jr. v. Chr.) 

• P
reventief, ziektes voorkom

end, een attribuut voor het gezonde en m
ilieubew

uste 
bouw

en. 
• P

riem
getal, slechts door 1 en door zichzelf deelbaar 1, 3, 5, 7, 11 

• P
rism

a, lichaam
 m

et drie of m
eer congruente zijvlakken w

aarvan de snijlijnen 
( opstaande zijden) evem

vijdig zijn of driezijdig glazen lichaam
 voor spectraalanalyse. 

• P
roportie, verhouding. 

• P
rototype, oorspronkelijk m

odel. 
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• Q
uaderzandsteen

, verhard en aaneengekit zand in 
brokken uiteengeva!Jen. 
• Q

uadriga
, strijdw

agen in het 
O

ude Rom
e die als beeld m

enig 
representatief gebouw

 bekroont. 
,..,..~

 

• Q
uirinaal, de paleisburcht op 

de heuvel van die naam
 in het 

oude Rom
e. Sinds 1870 K

oningspaleis en sinds 1948 re
sidentie van de Italiaanse presidenten. 
• Q

uo Vadis, W
aarheen gaat gij. 

• R
aam

, niet slechts functionele opening in een buitenw
and, 

m
aar ook oogachtige (ziels)expressie van een gebouw

. 
• R

aat, de sam
enhangende broedcellen van bijen en w

es
pen en de honingbergplaats der bijen, vaak als m

odel-voor
beeld in de bouw

kunde gebruikt. 
•R

ad
iato

r, verw
arm

ingselem
ent bij de centrale verw

ar
m

ing. 
• R

adiesthesie, de kunde van het fijnvoelverm
ogen van de m

ens, w
aarbij pendel en/of 

1vichelroede alsm
ede verschillende ontvangstapparatuur uit de inform

atica <liens! kun
nen doen om

 in het algem
een niet zonder m

eer w
aarneem

bare invloeden of ver
schijnselen vast te kunnen stellen. 
• R

adon
, radioactief edelgas. 

• Ranch
, groot A

m
erikaans landgoed, w

aar m
en hoofdzakelijk veeteelt bedrijft. 

• R
andstad-H

olland
, het dichtst bevolkte gebied van N

ederland. 
• R

aster, geen onbelangrijk hulpm
iddel voor planningen, geschikt om

 harm
onicale 

proporties te bevorderen. 
• R

ecept, voorschrift, iets w
at binnen de IBA niet zeer van toepassing is. 

• R
echthoek, een van de nog steeds zeer belangrijke geom

etrische figuren voor 
het bouw

en. 
• R

econstrueren, speelt bij w
aardevolle plannen en gebouw

en een belangrijke rot. 
• R

eflector, een belangrijk elem
ent in de passieve, schone technologie. 

• R
efter, eetzaal in een klooster. 

• R
elatie

, verhouding, het geheel van goede proporties. 
• R

elief, (basrelief) een vom
1 van beeldhouw

kunst. 
• R

enaissance, een bekende en betekenisvolle cultuurperiode na de goti.ek in Europa. 
• R

enovatie, belangrijke onderhouds-of duurt.aam
heidsprocedure in de bouw

kunde. 
• R

envooi, legenda, naast venvijzing in een m
uziekstuk of kanttekening in een akte. 

•R
esearch

, heeft zich ingeburgerd voor onderzoeken. R&D R
esearch&

D
evelopm

ent. 
• R

esonantie
, (m

ee)trillen, w
aarop veel subtiele m

aar betekenisvolle verschijnse
len berusten. 
• R

ibben
, constructieve dan we! aan de ribben van een geraam

te, he1innerende, dra
gende elem

enten, vooral in vloeren en koepels. 
• R

iet, plantensoort uit de fantilie der grassen tot en m
et 4 m

eter hoog, geschikt voor 
dakbedekkingen, isolatie en diverse bouw

elem
enten. 

• R
iolering, het com

plex van onderaardse buisleidingen. 
• R

isaliet, bouw
kundige term

 voor een naar voren geplaatst gedeelte van een gebouw
. 

• R
itm

e, een ook visueel (niet a!Jeen auditief) te ervaren orde. 
• R

ococo
, som

s verspeelde bouw
lvijze op de barok volgende. 

• R
oest, oxydatie (of corrosie) van ijzer, dat op de w

ereld uurlijks tonnen ijzer in 
a!Je m

ogelijke constructies aantast. 
• R

oltrap, een 'm
odem

e' m
anier om

 verdiepingen te overbruggen. 
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• R
om

aanse, kunstperiode voor de gotiek in Europa, bekend voor 
een zw

aar aandoende bouw
stijl. 

• R
om

einse, ktm
st, op de 'G

rieken' volgende bloei van kunst en 
techniek rondom

 het oude Rom
e. 

• R
ondboog, ten onrechte iets uit de 'm

ode' gekom
en bouw

vonn. 

Het ABC van IBA 

• R
ondbout, bouw

hout, zoals gegroeid zonder bew
erking toegepast. 

• R
ooilijn

, lijn, w
aarbinnen gebouw

en dienen te w
orden geplaatst. 

• R
ooster, hulpm

iddel bij het ontw
erpen, indien het als leidraad voor 'hannoniek' 

w
ordt gebruikt. 

•R
ubber, m

elksap van de rubberboom
 ten behoeve van onder m

eer de productie van 
schuim

rubber. 
• R

uit, parallellogram
, w

aarvan alle zijden gelijk zijn en de diagonalen op elkaar staan, 
m

aar ook (glas)vulling binnen een fram
e. 

~,...,. 
• Sacraal, kan betrekking hebben op architectuur, zo-

~( '-"""-
we! qua functie, als qua heelheid of zelfs allebei. Tot de sa-

~......,1e.M )i.~ 
cram

entalien behoort het zegenen van een huis. 
"'I 

011 
•Salon

, ontvangstkam
er, vroeger de 'm

ooie kam
er' voor 

de gasten. 
• Sanatorium

, inrichting ter verpleging en genezing van 
(vroeger tuberculose) patienten. 

• Sanering, oorspronkelijk gezondm
aking (later) kaalslag van gebouw

en (com
plexen). 

• Sanitair, de gezondheid (sanitas, hygiene) betreffendevoorw
erpen en inrichtingen 

van toiletten, badkam
ers, etc. 

• Sauna, een heteluchtbad geheel in hout uitgcvocrd, oorspronkclijk uit Finland. 
• Schaalverhouding, tussen w

erkelijkheid en een afbeelding ervan, m
aar ook w

el
doende proporties. 
• Scharnier, inrichting om

 tw
ee (of m

eer) voorw
erpen draaibaar m

et elkaar te ver
binden ( vensters en deuren). 
• Schors, buitenste bekleding van houtachtige delen van gew

assen. 
• Sfinx, beroem

d stenen beeld (27 m
eter Jang, 8 m

eter hoog) nabij de grote pira
m

ides van G
izeh in Egypte. 

• Silo, schachtm
agazijn voor opslag van diverse verbruiksgoederen. 

• Sint-P
ieter, te Rom

e, een van de beroem
dste kerken gelegen in 

het V
aticaan. 

• Situatie, ligging van een gebouw
. 

• Slot, het sleutelslot, een beveiliging van deuren en deksels; laat
m

iddeleeuw
s kasteel; in kloosters de binnenvertrekken, ontoegan

kelijk voor buitenstaanders. 
• Sm

ederij of sm
idse, w

erkplaats voor ijzerbew
erking d.m

.v. vuur. 
• Sokkel, onderbouw

 of voetstuk van of voor een gebouw
 of beeld. 

• Spant, hoofddraagdeel in een dakconstructie. 
• Spanw

ijdte, afstand tussen de punten w
aarop een draagconstructie ligt en steunt. 

• Spiraal, een krom
m

e in een plat vlak die om
 een m

iddelpunt draait, rnaar zo dat zij 
zich bij elke draaiing in gelijke m

ate van dat m
iddelpunt verw

ijdert. 
• Spoorw

egen
, treinen, veelal w

at m
ilieuvriendelijker den auto of vliegtuig. 

• Staal, een van de m
odem

e hoofdbouw
stoffen m

et een aanzienlijke rnilieubelasting 
en tw

ijfelachtige invloeden op de gezondheid. 
• Stad, een m

in of m
eer aaneengesloten geheel van gebouw

en voor verschillende doel
einden. 
• Steen, een van de m

eest oorspronkelijke bouw
m

aterialen die tot zeer typische bouw


vonnen leidden en nog leiden. 
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• Stereom
etrie, dee! van de m

eetkunde w
aarin ruim

telijke figuren het onderw
erp zijn. 

• Stoel, stoelvariaties zijn er im
niddels te over voor het sim

pele zitten. 
• Stonehenge, prehistorische m

egalitische vondst in W
iltshire, Zuidw

est-Engeland. 
• Straat, verkeersruim

te tussen gebouw
en in vele variaties aan te treffen. 

• Straling, pas op voor storende straling, 'alles straalt'. 
• Stuw

dam
, kunstm

atige dan1 om
 w

aterkracht te ktum
en benutten. 

• Sym
m

etric, evenredigheid van m
a.at en vorm

. 
• Synthese, sam

envatting, integratie van verschillende elem
enten in een hogere orde. 

8=i~ 
BE 

• T
abel, overzichtelijke lijst m

et gerangschikte gegevens. 
• T

abem
akel, de heilige tent der lsraelieten, op hun reis 

door de w
oestijn, w

aarin de A
rk des V

erbonds m
et de Tien 

G
eboden w

erd bew
aard, m

aar ook m
etalen kastje, w

aar
in de hostie der Eucharistie w

ordt bew
aard. 

• Tadsj 
M

alia!, grafm
onum

ent uit w
it m

arm
er in 

A
gra/India, dat Sjah D

sjahan in de l 7e eeuw
voor zijn eer-

ste gem
alin liet bouw

en. 
• T

afel, een van de m
eest elem

entaire m
eubels. 

• T
ake!, een hijsinrichting. 

• T
apijt, vloerkleed, oorspronkelijk om

 een harde, koude vloer te verzachten en/of 
de grond w

arm
er te m

a.ken. 
• T

astzin, het vennogen om
 direct of indirect oppervlaktetexturen w

aar te nem
en. 

• T
avem

e, een cafe w
aar hoofdzakelijk w

ijn w
ordt geschonken. 

• T
eakhout, tropisch hardhout dat vooral in scheeps-en m

eubelbouw
 w

ordt toegepast. 
• T

echniek, de verzam
eling van alle m

iddelen en m
ethoden die de m

ens gebruikt om
 

de natuur aan hem
 dienstbaar te m

aken, 'techne' (grieks): de ktm
st iets te m

a.ken. 
• T

eer, dik, vloeibaar, sterk ruikend m
engsel van koolstof en koolstofverbindingen, 

dat ontstaat bij de verhitting van kool, hout en turf onder afsluiting van de lucht. 
• T

ekening, 'taal' van de architect of ingenieur. 
• T

ektoniek, leer van bouw
 en bew

egingen van de aardkorst, overdrachtelijke bouw


structuur. 
• T

em
pel, geheiligde ruim

te, bestem
d als w

oonplaats voor de/een godheid. 
• T

em
peratuur, aanduiding van de w

am
llegraad van w

at dan ook. 
• T

em
po, snelheid. 

• T
erp( of w

ierde), vluchtheuvel, aangelegd als w
ijkplaats in dijkloos land voor het 

geval van overstrom
ing (in Friesland of G

roningen). 
• T

erpentijn, hars uit naaldbom
en gew

onnen. D
oor verhitten -droge destillatie -ont

staat colofonium
 en terpentijnolie. 

• T
erracotta, gebrande, bruinrode pottenbakkersaarde, ongeglaZ1.1urd a,-u·dewerk. 

• T
erras, afgescheiden, vaak verhoogde zitgelegenheid in open lucht of ook hoger dan 

de rest van bet terrein gelegen vlakte of stuk grond (b.v. w
ijnbergen). 

• T
errazzo, kleine stukjes m

anner of andere steentjes in m
ortel als &

' 
vloer. 

\ 
• T

etraeder, geom
etrisch lichaam

, begrensd doorvier gelijkzijdi-
_____ l __ _ 

ge driehoeken. 
• T

inne, rechthoekig getande m
uurrand aan m

iddel
eeuw

se verdedigingsw
erken. 

• T
oerm

alijn, rozerode of bruinachtige rode edelsteen. 
• T

oneel, speelvlak voor theateropvoering in besloten of 
vrije ruim

te. 
• T

oxinegifstof, tegenw
oordig veelal in bouw

m
aterialen en 

producten voorkom
end. 
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• Trap, belangrijk bouw
kundig elem

ent ter overw
inning van hoogtes in de m

eest inte
ressante en rijke variaties qua vorm

 en m
ateriaal aan te treffen. 

• T
riptiek, drieluik of vleugelaltaar 

• T
uinarchitectuur, artistieke aanleg van n1inen. H

et kw
eken van verschillende soor

ten planten. 
• Turf, een m

engsel van halfvergane en door afsluiting van lucht reeds ten dele inge
koelde plantenresten. 
• Type, karakteristiek venegenw

oordiger van een groep m
ensen of ook voorw

erpen 
(typologie). 

• U
ffici, door V

asari ontw
orpen 

bijgebouw
van het Palazzo V

ecchio 
in 

Florence, 
tegenw

oordig 
een 

w
ereldberoem

d m
useum

. 
• U

itgang, be11alve de nooduitgang 
'i 

tevens functie van elke ingang in een gebouw
 of ruim

te. 
• 

U
K

G
, 

ultra 
kone 

golf, 
een 
~
 

elektro-m
agnetische golf m

et een 
~
e
r
 

golflengte van een tot tien m
eter m

et een frequentie van 30 
~
 

tot 300 m
ega11enz. 

• U
rbaan, van de stad. 

• U
rbanisatie, toenem

ende verstedelijking van het platteland. 
• U

rbanistiek, de leer van de stedenbouw
. 

• U
topia, nergensland, beschrijving van de ideale staat door de En

gelse kanselier Thom
as M

ore in 1516. 

• V
aktenn, technisch w

oord binnen een bepaald vak/dis
cipline gebied. 
• V

alreep, houten scheepstrap vaak m
et scham

ierende 
treden. 
• V

andalism
e, blinde vem

ielzucht w
aar blijkbaar de 

'anoniem
e gebouw

de om
geving' toe uitdaagt. 

• V
astheid, het verm

ogen om
 w

eerstand te bieden tegen 
verandering. 

• V
een, turf en veenm

oeras. 
• V

eer, vogelveer, elastisch bew
egend stuk m

etaal. 
• V

eld, in de natuurkunde een ruim
te w

aarbinnen een kracht w
erkzaam

 is. 
• V

elours, fluw
eel. 

• V
eranda, open aanbouw

 aan een huis, eventueel m
et glas gedicht. 

• V
erbinding, detail, voeg. 

• Verf, (stof-) kleurig oppervlaktebehandelingsm
iddel ten behoeve van duurzaam

heid. 
• V

erlichting, kunstm
atige voorziening om

 -indien (buiten) -duidelijk te zien. 
• V

erticaal, de richting van de gravitatie geassocieerd m
et het m

annelijke 'yang'. 
• V

estiging, troepenlegerplaats, versterkte stad of 
kasteel. 
• V

ezels, bij voorkeur natuurlijk gegroeide katoen, 
vlas, hennep, jute, kokos, w

ol, (chinese) zijde voor 
textiel w

eefsels. 
• V

iaduct, brug m
et w

eg of transportader over een an
dere w

eg of terrein. 
• V

ierhoek, een van de m
eest voorkom

ende geom
e

trische figuren in de bouw. 
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• V
iering, gedeelte van een kerkgebouw

 w
aar schip en dw

arsbeuk 
elkaar doordringen. 
• V

ilt, niet gew
even m

aar geperste stof, voor dichtingen geschikt. 
• V

islijm
, dikke vloeibare, ietw

at uit het gebruik geraakte lijm
 uit 

eiw
it bevattende visrestanten gem

aakt voor papier m
aar ook glas en 

porselein. 
• V

itrine, glazen uitstalkast. 
• V

lak, een niet gekrom
de -in de w

iskunde oneindig grote oppervlakte. 
• V

ias, een oude cultuurplant onder m
eer te gebruiken als geneesm

iddel, voor het 
w

innen van (lijn)olie voor vem
is en verfstoffen en voor de linoleum

productie (zaden). 
Uit de vezels spuit m

en garen, dat tot linnen w
ordt gew

even en m
aakt m

en isolatie
m

ateriaal. 
• V

lek, groter dorp. 
• V

leugel, zijgedeelte van een groot gebouw
. 

• V
oeg, aansluiting, ontm

oeting, verbinding, bouw
knoop of bouw

kundig detail. 
• V

oet, lengtem
aat m

et een voor de hand liggende lengte. 
• V

olum
e, ruim

telijke inhoud. 
• V

rijm
etselarij, een broederschap w

aarvoor m
ogelijk voorbeelden 

in de m
iddeleeuw

se en m
isschien zelfs in de egyptische gilden der bouw


lieden te vinden zijn. 
• V

uurtoren, die van A
lexandrina behoort tot een van de zeven zoge

naam
de w

ereldw
onderen der oudheid. 

• W
agenburg, aaneengesloten ring van w

agens, vroeger 
ten hehoeve van verdediging, hedentendage een vonn van 
kam

peren, onder m
eer toegepast in m

eer vreedzaam
 ge

orienteerde 'N
ew

 Age' -kringen. 
• W

alhalla, bij de O
ude G

ennanen de hem
e! van de ge

sneuvelde helden, gedacht als een prachtige zaal. 
•W

and, een van de m
eest elem

entaire bouw
(onder)de

len, die de om
sluitende functie vervullen, naast de grond w

aarop \vij !open en het dak 
dat ons beschennt. 
• W

andbekleding, een binnen-en/of buitenafw
erking aan binnen-en buitenw

anden 
ten behoeve van beschenning, isolatie en verfraaiing. 
• W

andschilderkunst, een apart m
etier om

 w
anden te verfraaien of w

anden te ge
bruiken om

 bepaalde boodschappen over te brengen. 
• W

arenhuis, of een grote w
inkel of in de tuinbouw

 een broeikas. 
• W

arm
te, een van de m

eest interessante fenom
enen w

aarm
ee 1vij voondurend in 

de bouw
 te m

aken hebben net zo als w
arm

tegeleiding, straling en strom
ing. 

• W
arm

tekrachtkoppeling, een technisch systeem
 ten behoeve van energiebespa

ring, w
aarbij het definitieve nut nog onderw

erp van discussie is. 
•W

ater, een voor het !even op aarde voorw
aardelijke stof, te veel om

 hier verder op 
in te gaan; w

at vervolgens in com
binatie m

et w
ater hier aan de beun kom

t is een ster
ke selectie. 
• W

aterburcht, ridderslot, om
geven door een gracht. 

• W
atercultuur, het kw

eken van planten zonder grond. 
• W

aterglas, geconcentreerde oplossing van kalium


of natrium
silicaat, nodig voor de glasproduktie en nut

tig voor diverse coatingen, onder andere tegen brand. 
• W

aterkrachtinstallatie, Ten behoeve van om
zetting van w

aterkracht in energie. 
•W

aterm
an, sterrenbeeld (ookA

quarius) w
aaraan m

enigeen een grote actualiteit 
voor onze tijd toekennen. 
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• W
atervoorzieningen, m

eestal een voorw
aarde voor 

elke nederzetting. 
• W

eefsel, een van de elem
entaire, technisch vom

1-
gegeven structuren

. 
•W

eer, een van de redenen om
 te bouw

en. 
• W

ereld, het w
onen is de w

ijze w
aarop de sterfelijken 

op aarde vertoeven (M
artin H

eidegger). 
• W

ereldgezondheidsorganisatie, (W
HO) op 7 ap1il 

1948 in G
eneve opgericht als onderdeel van de V

ere
nigde N

aties (sindsdien W
ereldgezondheidsdag). Zij verstaat onder gezondheid een 

toestand van volledig licham
elijk, geestelijk en m

aatschappelijk w
elzijn en niet slechts 

de afw
ezigbeid van ziekte. 

• W
ereldhuishouding, Thinking G

lobally-A
cting Locally, dus ook voor de bouw

 van 
bet hoogste belang. 
• W

erf, scbeepsbouw
w

erf. 
• W

ichelroede, een instrum
ent om

 vooral (m
aar niet alleen) onderaardse w

ater-en 
m

etaaladers op te sporen. 
• W

ilgen, bom
en of struiken, onder m

eer voor w
andvom

iing in 
de leem

bouw
 geschikt. 

• W
indm

olen, door de w
ind aangedreven m

olen voor bet m
alen 

van graan, het zagen van hout en het bem
alen van w

ater. V
oor een 

bredere renaissance geschikt. 
• W

isselstroom
, elektrische stroom

 w
aarbij de stroom

richting 
voortdurend w

isselt m
et in de regel 50 perioden per seconde. 

• W
olken.krabber, extra hoog gebouw

. 
• W

onen, de vorm
 van zijn w

aar wij voor bouw
en -liefst gezond en m

ilieubesparend. 

• X
-toren, Er zijn kruis-of X

-vorm
ige plattegronden, m

et 
nam

e bij torenllats te vinden. V
oorts is de X

 een letter of 
een R

om
eins getal voor 10 en in de \viskunde een onbe

kende grootheid. 

• Y-vorm
ig, Y

-vorm
ige plattegronden van torenllats zijn 

ervergelijkbaaraan die van X; ze kom
en ook relatiefvaak 

voor. 
• Y

ard, lengtem
aat van 0,914 m

eter. In yard gehouden 
bouw

system
en hebben in de V

erenigde Staten enige popu
lariteit. 

• Z
and(steen), traditioneel hoofdbouw

stof. 
• Zaponlak, bestaat uit collodium

, alcohol en azijnzuur, 
opgelost in ether; een goed dekm

iddel voor m
etalen, schil

derijen en docum
enten. 

• Z
eegras, m

ogelijk een goed isolatiem
ateriaal voor de 

toekom
st. 

• 
Z

ijde, belangrijk 
voor 

bio-logische 
stofferingen, 

bijzonder te prefereren indien ahim
sa-silk gekozen kan 

w
orden, w

aarbij m
en bij de produktie gew

acht beeft totdat de rupsen vanzelf 
verdw

enen zijn, zodat ze niet door kokend w
ater -gew

elddadig (him
sa) -verw

ij
derd m

oeten w
orden. 

34 

Peter Schm
id 

• Z
on(ne )(-energie ), altijd al de m

eest scheppen
de en dus belangtijkste energiebron, m

ogelijk ook in 
de toekom

st in verband m
et de technologische toe

passing. 
• Z

uilen, van M
enm

on, tw
ee reusachtige Egyptische 

beelden nabij Thebe aan de Nijl, die bij tem
peratuur

spanningen m
uzikale klanken produceren. 

• Zw
aluw

staart, 
verbinding, in het 
oude G

rieks: 'harm
onie'; om

datgoed in elkaar pas
sen hiervoor een voorw

aarde is, w
erd volgens prof. 

van Praag 'harm
onia' in de G

tiekse tijd een begrip 
voor goed op elkaar aansluiten in het algem

een en is 
het dit -w

at leuk toch voor deze bouw
kundige ver-

binding -tot op heden. 

H
ieim

ee zijn w
ij aan bet einde gekom

en van bet ABC van IBA, de Integrate Bio

logische Architectuur. Slechts een klein gedeelte van de interessante term
en is de 

revue gepasseerd Zoals vaak had oak deze rubriek liejhebbers en critici. D
e laatst

genoem
den zijn nu van de rubriek verlost. Een m

eer volledig alfabet zal voorlo

pig niet verschijnen. 

REFERENTIES 

H
et A

B
C

 van IB
A

 staat niet o
p zichzelf. 

lndertijd 
w

erd 
bij 

d
e 

forrnulerin
g 

van
 

d
e 

to
elichtingen 

dankb
aar 

gebruik 
gernaakt van het een o

f and
er N

ed
erlandstalig e

ncyclo
pedisch naslagw

erk
. 

IB
A

 -
Integrate B

io-log
ische A

rchitecruur daarentege
n w

erd m
ed

io d
e zestig

er 
jare

n origineel en aurh
entiek ge"inc.rod

uceerd. D
it gebeurde te \Xle

nen e
n w

erd 
daa

r eerst in diverse voo
rd

rachten e
n 

publicaries 
vooral 

in 
de 

O
ostenrijkse 

·Reforrnerzeirung
' uitgedragen

. 
D

e 
o

prichting van de 
IB

A
 

-
Srudiengem

einschaft 
flir 

Integ
ra

te 
Bio-log

ische 
A

rchitectuur ging daa
rm

ee gepaard. 
I-let in

rern
atio

n
ale sym

p
os

iu
m

 
m

t:t ee
n

 ed
u

catieve en
 

co
m

m
erciele 

rentoo
n


stelling G

esundes lebe
n

, gesund
es w

o
h

n
en

, gesundes bauen, gesteund d
o

o
r 

h
er d

e
sb

etreffen
d

e m
in

isterie vo
n

d
 in h

er B
au

zen
tru

rn
 re W

en
en

 in d
e le

nte van 
1970 plaats. V

ervolgens w
erd dit eve

ne
rnent m

et diverse variaties in bijna alle 
O

o
srenrijkse p

ro
vin

ciale hoofd
stede

n herhaald. 

In 1972 kw
am

 d
e auteur naar aanleiding van zijn (koninklijke) beno

em
ing to

t 
ho

ogleraar 
in 

de 
A

fbo
uw

rechn
iek 

aan 
d

e 
T

echnische 
U

niversite
it 

(to
en 

H
o

geschool) E
indhoven

. 
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N
a ee

n aa
nlo

o
p

p
erio

d
e in zijn huiskam

e
r en d

e oprichting van her G
enoot

schap voor G
ezo

nd B
ouw

en en W
onen G

G
B

W
 in B

elgie (d
iens eerste voorzit

ter 
h

ij 
w

as) 
w

erd 
in 

1975 
officieel 

d
e 

V
ereniging 

lntegrale 
B

io-logische 
A

rchitectuur -
V

IB
A

 (toen in E
indhoven) gcetab

leerd
. 

N
a een andere aanlo

o
p

pe
riod

e m
et een

 V
T

B
A

-tijdschrift en ee
n V

T
B

A
-knipsel

krant beiden in e
igen b

eheer m
ocht G

ezond B
ouw

en &
 W

onen als 'professio
neel' p

eriod
iek in 1987 het licht d

er w
ereld aanschouw

en. D
e N

IE
U

W
SB

R
!EF 

harm
onicaal B

O
U

\"V
EN

 van d
e voorgangers van d

e huidige V
IB

A
 w

erkgroep 
H

arm
o

nica
le 

E
llips in zijn Se 

jaargang m
et reed

s 13 uitgaven ging in G
B

&
W

 
eveneen

s op. 
H

er m
ag evident zijn dat 15 jaar G

B
&

W
 (incluis d

e 'o
ud

e num
m

ers' en d
e v

o
o

r
afgaan

de publicaties -
veelal 

nog steeds actueel) een bran van
 aanvu

llen
d

e 
kennis vorm

en (m
eesral gebaseerd o

p
 e1varing en

 in
zicht). 

D
e integriteit echter gebiedt hier aanvullend nog een b

ek
n

o
p

te b
ibliografie ten 

aanzien va
n IB

A
 te geven: 

P
eter Schm

id: 
A

lbo
uw

en
 voo

r een integrale bio-logische architectuur, inaugurale rede uit
gesp

ro
ken

 o
p

 d
e T

U
E

 E
indhoven

, 10 O
ctober 1975. 

B
io-L

ogische 
A

rchitektur 
-

G
anzheitliches, 

hum
an-okologisches 

B
auen. 

Ein 
H

and-
und L

ehrbuch als fundam
entale Einfiihrung in die G

ru
ndlagen des m

en
sche

n-
u

n
d

 um
w

eltfreundlichen Planens und B
auens. 

R. 
M

uller, 
K

oln 
1982, 

1984, 1986. 
Bio-Log

ische 
B

aukonstruktion 
-

W
ege 

zu 
ein

er 
integra

le
n 

B
au-

u
n

d
 

A
usbautechnik -

M
ensch-

u
n

d
 U

m
w

eltorientierte H
ochbaukund

e -
A

tlas einer 
hum

an-okologischen
 B

aukonstruktio
nsle

hre. R
. M

uller, K
oln 1986. 

P
eter S

ch
m

id
 i.s.111. H

o
w

a
rd

 L
iddell: 

-
A

n Intro
d

uction to E
cological D

esign. in voorbereid
ing. 

P
eter S

ch
m

id
 i.s.m

. M
ichie/ H

aas: 
B

io-logisch b
o

u
w

en
 e

n
 w

o
n

en
, g

ezo
n

d
 vo

o
r m

ens en m
ilieu

 m
et ee

n
 vo

o
r

w
oord va

n E
d N

ijpels, A
nkh H

erm
es, D

eventer, I 990. 

P
eter Schm

id: 
T

h
e art, science, 

technology and w
isdom

 to build
, A

fscheidscollege uitge
sproken o

p
 29 septem

ber 2000 aan d
e T

U
 E

indhoven, ISB
N

 90 386 1062 9. 

P
eter S

ch
m

id
 i.s.m

. Joos /-la
m

er (red): 
20 

jaar 
V

IB
A

, 
N

ationaal 
T

refpunt 
voor 

m
ens-

en 
m

ilieu
bew

ust 
b

o
u

w
en

, 
w

on
en e

n w
erken, R

evu
e A

rts U
itgevers B

V
, D

en H
aag, 1996-

S
ustainability 

beyond Sustain
ability, 

boek r.g.v. 
afscheidssym

posium
 29 

sep
tem

ber 2000, 
T

U
 E

indhoven
, ISB

N
 90-6814-565-7, 2001. 

P
eter Schm

id: 
T

he Life C
ycle o

f B
uilding, A

 contribution for sustainab
le developm

ent by a 
m
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