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VAK- EN KUNSTWOORDEN
hare zitting van 15 Mei i 889, besloot de
Koninklijke Vlaamsche Academie, in grondbeginsel, tot de samenstelling en de uitgave
van een A4enieen Nederlandsch Vak- en Kunst.
woordenboek.
Zij nam die beslissing met het oog op de
toestanden in Vlaamsch-Belgie, waar, tot nog toe, alle
wetenschappelijk onderricht in het Fransch gegeven
en, bijgevolg, het gemis aan een werk van dien aard
langzamerhand gevaarlijk wordt voor de verdere
ontwikkeling onzer taal, voor de hoogere beschaving
onzes yolks en het innig leven onzer nationaliteit.
Naar de opvatting der Koninklijke Vlaamsche
Academie, zou die omvangrijke arbeid voorzien in
eene sedert lang gevoelde en vastgestelde behoefte
en tevens beantwoorden aan een vaderlandsch en
een algemeen Nederlandsch belang.
In hare zitting van 20 November 1889, belastte zij
hare « Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde » met een voorafgaand onderzoek
betreffende de mogelijke stelsels van verzameling en
uitgave der Nederlandsche Vak- en Kunstwoorden.
Uit het verslag dezer Commissie blijkt « dat het,
voor de volledigheid en het onmiddellijk nut der
N
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ontworpene uitgave, alleszins doelmatig wezen zou
eerst eene AFZONDERLIJKE &st van woorden te
laten verschijnen voor IEDER VAK, dat is voor
IEDER AMBACHT, voor IEDER BEROEP, voor IEDERE
WETENSCHAP en ELKEN TAK daarvan. »
« Lijsten van dien aard >, — meende de Commissie, — :< door bevoegde personen opgemaakt,

zouden, in de eerste plaats, zeer volledig zijn; in
de tweede, voor het vakonderwijs dadelijk benuttigd
kunnen worden, door de heeren Leeraars geraadpleegd, en in elk geval, zeer veel bijdragen tot de
uitvoering onzer duur gewonnene Vlaamsche taalwetten van 1878, 1883 en 1889 Qmtrent het gebruik
der Nederlandsche taal in het rechts- en bestuurswezen, en in het middelbaar en hooger onderwijs.
Later, wanneer nagenoeg al de bronnen alzoo
zouden verzameld zijn, ware het betrekkelijk gemakkelijk het « Algemeen Kunst- en Vakwoordenboek »
samen te stellen : het zou de synthesis van al die
afzonderlijke lijsten zijn ».
De Koninklijke Vlaamsche Academie keurde de
zienswijze der Commissie goed, gaf haar volmacht om
aanvang te maken met de voorbereidende werkzaamheden en richt nu eenen oproep tot alle Nederlandsche
en andere Dietsche stam- en taalgenooten, opdat zij,
door het opstellen en inzenden van woordenlijsten
of eenvoudig door het aanbrengen van grond- of
bouwstoffen, hunne gewaardeerde medewerking zouden verleenen, ter spoedige en degelijke verwezenlijking van het verhevene ontwerp.
Zij richt haren oproep tot alle Zuid- en NoordNederlandsche, tot alle andere Dietsche taal- en
rechtsgeleerden, ingenieurs, natuur- en wis-, land-,
tuinbouw- en veeartsenijkundigen, bouv.-meesters en
kunstenaren, zeevaart- en werktuigkundigen, inge-
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wijden in de stelsels van legerinrichting en landsverdediging, ervarenen in de visscherij, in bet handels- en
nijverheidswezen, ambtenaren van elken rang en elke
roeping; met een woord tot alien die, door hunne
wetenschappelijke opleiding of bepaalde studien, hunne
bekwaambeid op eenig practicch gebied der menschelijke bedrijvigheid, diensten kunnen bewijzen en
bijdragen tot de loutering en verrijking onzer gemeenschappelijke Moedertaal.
Alhoewel, in deze zaak, het uitgeven van idioticons
volstrekt niet op den weg ligt der Koninklijke
Vlaamsche Academie, neemt zij niettemin de vrijheid, op de ondernomene taak de gansch bijzondere
aandacht te vestigen van de heeren onderwijzers
en leeraars, van de wakkere Vlaamsch- of Nederlandschgezinde studeerende jeugd ; van alien die in
de gelegenheid gesteld of door hunnen ijver voor
de taal aangespoord zijn, om uit den mond van
den ambachtsman, tot welke nering of hanteering
hij behooren moge, zuivere, echt Nederlandsche of
Nederduitsche vakwoorden en uitdrukkingen te kunnen aanteekenen en verzamelen.
Den Zuidnederlandschen strijdgenooten zij op het
hart gedrukt, dat de Koninklijke Vlaamsche Academie alle noodelooze woordensmederJ veroordeelt. Sommige uitdrukkingen echter, die, door een langdurig en
algemeen gebruik, burgerrecht hebben verkregen,
kunnen moeilijk of niet geweerd worden.
Voor de Noordnederlandsche taalbroeders zij
aangestipt dat de voorkeur zal gegeven worden aan
reeds door het gebruik in spreek- of schrijftaal
geijkte- woorden, voor zoover deze taalkundig juist
gevormd zijn en het begrip goed uitdrukken.
Allen Nederduitschen in Zuid, Noord en Oost, zij
buitendien het Volkswoord aanbevolen.
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Aan alien zij gezegd : niets belet dat, waar de
gelegenheid zich voordoet, er melding worde gemaakt
van uitdrukkingen die vroeger werden gebezigd, doch
nu in onbruik zijn geraakt en nochtans verdienen te
herleven. Dit hoeft geen wijder betoog voor de heeren
taalvorschers, oudheidkundigen en archivarissen, die
beschikk en over eenen schat oude oorkonden, en wier
medewerking de Koninklijke Vlaamsche Academie,
met vaste hoop, te gemoet ziet.
Aangezien, in hoofdzaak, rekening dient gehouden
te worden met de noodwendigheden, vereischten en
eigenaardigheden van elk ambacht, van elk bedrijf
en van elke wetenschap, meent de Academie, voor
de samenstelling der lijsten, geen eenvormigen streng
bepaalden regel te moeten voorschrijven; doch voor
de behandeling van ieder woord, als bakens, de
volgende punten te mogen aanwijzen :
0 aanwijzing van de beteekenis, liefst door goed
gekozene voorbeelden toegelicht;
2° de afleicling;
3° de woordvormingen, de gebruikelijke samenstellingen;
,.,.° aanteekening van geslacht en meervoud;
5° de plaatsen, waar ieder woord in gebruik is ;
60 de synoniemen, met aanwijzing van de streken,
waar men ze bezigt;
7° indien het een provincialisme geldt, opgave van
de algemeene geijkte Nederlandsche uitdrukking;
8° zorgvuldig vermelden of een woord verouderd
is, en, naar het oordeel van den verzamelaar, wederom
en algemeen zou dienen te worden gebruikt;
en 9°, naar gelang het nuttig of noodig blijkt,
de Fransche, Hoogduitsche, Engelsche of Latijnsche
gelijkwaardige benamingen.
De daartoe waardig gekeurde lijsten van Vak-
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en Kunstwoorden zullen door de Academie worden
uitgegeven, onder - vermelding van den naam des
verzamelaars of bewerkers.
De namen van alle medewerkers, zelfs van die,
welke maar enkele uitdrukkingen zonden, worden
dankbaar aangeteekend.
De Koninklijke Vlaamsche Academic vleit zich
met de gedachte, dat haar oproep tot alle taalgeleerden
en vakmannen, om, met verzamelde krachten, ter
verdediging onzer schoone en rijke Nederlandsche
spraak, een nieuw en machtig wapen te smeden en
haar tevens eene gedenkzuil, harer waardig, op te
richten — niet ijdel klinken zal!
Zij hoopt eerlang, uit Zuid en Noord, talrijke
bewijzen van medewerking te zullen ontvangen.
Gent, 8 November 1890.
De Commissie voor Nieuwere taal- en letterkunde,
Dr. C.-J. HANSEN, voorzitter,
Mr. J. OBRIE, ondervoorzitter,
Dr. CLAEYS,
S. DAEMS,
Dr. A. DE Vos,
De Secretaris,
EM. HIEL,
T H. COOPMAN. J. MICHEELS ,
Mr. PRAYON-VAN ZUYLEN,
Dr. A. SNIEDERS.

leden.

Namens de Koninklijke Vlaamsche Academie,
De Bestendige Secretaris,

De Besluurder,

FR. DE POTTER.

EM. HIEL.

De Onderbestuurder,
Dr. A. SNIEDERS.

Alhoewel vele woorden, welke in deze lijst
voorkomen, uit den mond van Vlaa,msche werklieden
werden opgeteekend door den verzamelaar, betuigt
deze zijn hartelijken dank aan de Heeren TH. LAMOT ,
meester-steenbakker, te Boom, en Notaris OCT. KOPS,
te Rupelmonde, voor hunne bereidwillige en zeer
gewaardeerde medewerking. De Heer Kos schonk
hem om zoo te zeggen eene volledige boedelbeschrij ving van den Rupelmondschen steenbakkersbaas.
Ook zijn vriend Mr. MAURITS JOSSON deed hem
menige nuttige inlichting geworden over de steenbakkerij te Niel. Dank aan de krachtige medewerking
dezer Heeren, zal deze verzameling eenige aanspraak
kunnen maken op volledigheid en juistheid.
Van elke wijziging of aanvulling, welke men
den bewerker zal laten geworden, zal hij dankbaar
aanteekening houden voor eene tweede uitgave van
deze woordenlijst, welke men gelieve te beschouwen
als eene eerste proef op het uitgestrekt gebied der
VAK- EN KUNSTWOORDEN.

Hij hoopt dat dit werk eenig nut zal opleveren
voor onze Moedertaal, alsmede voor onze Bouwmeesters, en niet het minst voor de Heeren Leeraars
en Leerlingen onzer Nijverheidsscholen. Inzonderheid voor deze heeft hij er menigen uitleg en
menige aanhaling uit Noord-Nederlandsche vakwerken
ingelascht.
Mocht het anderen in Zuid en Noord aansporen
om den oproep der Koninklijke Vlaamsche Academie
te beantwoorden en meer en beter te leveren!
TH. C.

GERAADPLEEGDE WERKEN :
F.-Lz. : Beknopt handboek voor Burgerlijke Bouwkunde. Groningen, J.-B. Wolters, 1884.
BOUDIN : Cours de Technologie professe a 1'Ecole
sp6ciale du Genie Civil et des Arts et Manufactures, par M. Boudin, Inspecteur General des
Ponts et Chaussees. I re partie. Technologie des
professions elementaires. 4e edition. Gand. autogr.
de Aug. De Vestel, 1889-189o.
DE Bo, L -L. : West-Vlaamsch Idioticon, heruitgegeven
door J. Samyn, Gent, Suffer, 189 2 .
HARRES B. — F.-W. VAN GHENDT, JGZ. : De behandeling en zamenstelling van de voornaamste
metselwerken. Een practisch handboek voor
ambachtslieden. Gouda, G. B. van Goor, 1862.
KILIAAN : Etymologicum teutonicm lingu ae .
KUYPER, G. Hz. : De Ingenieur, practische handgids
of verzameling van tafels, regels en formules uit
de wis-, bouw- en werktuigkunde, naar de door
F. Reuleau en G. Querfurth bezorgde hoogduitsche uitgave van wijlen Dr. J: Weisbach's
< Ingenieur >, voor Nederland bewerkt door
G. Kuypers Hz., gepensionneerd generaal-majoor
der Genie. Tweede, geheel omgewerkte druk,
Amsterdam, C.-L. Brinkman. 1878.
SCHUERMANS, L.-W. : Algemeen Vlaamsch Idioticon,
Loven, 1865, 187o.
BERGHUIS,
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TUERLINCKX, J.-F. : Bijdrage tot een Hagelandsch

Idioticon, Gent, Ad. Hoste, 1886.
WINKLER PRINS, A. : Geillustreerde Encyclopwdie,

Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid. Amsterdam, C. L. Brinckmaii,
1870.
Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Handleiding tot de Burgerlijke Bouwkunde, uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van
'1 Algemeen, vijfde druk, Amsterdam, Fr. Muller;
Leiden, A.-W. Sythoff, 1872.
Algemeene Voorschriften voor de uitvoering en het
onderhoud van werken under beheer van het
Departement van Binnenlandsche Zaken, vastgesteld den 22 Mei 1876, 's Gravenhage, Martinus
Nijhoff, 1876.
Ook de woordenboeken van J.-H. VAN DALE, KRAMERS, HEREMANS, WEILAND, PIJTAK, de Tettthonista, aismede bestekken en voorwaarden van
aanbesteding van steenen, door Burgemeester en
Wethouders van Amsterdam enz., enz.

VERKORTINGEN.

bed. w. w. — Bedrijvend werkwoord.
bijw. — Bijwoord.
bn. — Bijvoeglijk naamwoord.
c. M. — Centimeter.
Eng. — Engelsch.
Fr. — Fransch.
G. — Gulden.
g. mrv. — Geen meervoud.
Hoogd. — Hoogduitsch.
m. — Mannelijk zelfstandig naamwoord.
md. — Meervoud.
Mnl. — Middelnederlandsch.
N.-Nederl. — Noord-Nederland.
0.-V1. — Oost-Vlaanderen.
o. — Onzijdig zelfstandig naamwoord.
v. — Vrouwelijk zelfstandig naamwoord.
V1.-B. — Vlaamsch-Belgie.
W.-V1. — West-Vlaanderen.
Z.-Nederl. — Zuid-Nederland.

Ndl. el . I meter.
Ndl. palm = 1 decimeter.
Ndl. duim = i centimeter.

Aanslaan, bed. w. w. = (De Bo, W.-Vt Mi.°/icon,
blz. i 2) : « Aanslaan = Blvoegen, sprekende van pas
c gevormde brikken, die de hager als bijvoegsel stelt
(' bij andere. Als er eenige brikken over zijn, te
e weinig om eene nieuwe haag te maken, slaat men ze
c aan. » (Zie Haag, Hagen.)
Aardlaag, v. — Te Rupelmonde en in het
omliggende bestaan de aardlagen uit I° den bovengrond en 2° den ondergrond
De bovengrond is verdeeld in :
a) koornaarde, b) leem, c) zavel, d) zand, e) kwelfi
(klei of kleem), f) keikens.
De ondergrond is verdeeld in :
a) steenaarde (onderverdeeld in zoete zwarte
brokkelaarde), b) keilaag, c) zure blauwe steenaarde,
d) za Pdaarde, e) zee5keien, f) ekkensteen.

(Zie die woorden.)
Aard(e)maker, m. — Werkman, die de aarde
bereidt : ze in den put beslaat met water, tot ze malsch
wordt, om ze goed te kunnen bewerken.
Aardput, m. — 1. Put waaruit de aarde gegraven
en waarin zij bewerkt wordt. (Rufielmonde,om4gende
en ook elders.) — 2. De gansche grOef, waarin de
steenaarde wordt geworpen en bewerkt. (Rufielmonde

en omliggende.)
Aardschup, v. — Schop waarmede men de steenaarde bereidt.

Vak- en kunstwoorden.
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Aardvoerder, m. — Werkman die, met den kruiwagen, de beslagene steenaarde, langs den kloolweg,
van uit den put naar de tafel van den steenmaker
voert.
Afbladeren, Afbladderen, Bladderen, bed. w. w.
. afschilferen, schilferen. Deugdelijke steen mag
niet afbladeren.
« Een steen heet vuurvast, ingeval hij in de
<< grootste hitte evenmin smelt als scheurt of bladdert.»
(De Ingenieur, blz. 980.)
« Schilferige of bladderige steenen hebben in
4 de richting der sprongen geringer vastheid. »
(Idem, blz. 979.)
« Onbewerkte steenen, geene dikke bladerige
C korst hebbende... mag men voor goede steenen
t houden. »
(Handle ding der Burgerl. Bouwk., blz. 38.)
Bladderen = in Z.-Nederl. ook affilaten.

i

Afdragen, bed. w. w. — De steenen of gevulde
vormen van de tafel of werkbank naar de droogplaats
dragen.
Afdrager, m., is de werkman die de gevormde
steenen op plankjes of den gevulden vorm van de tafel,
werk- of vormbank af- of wegdraagt naar de bestemde
plaats, gewoonlijk op eenen eenigszins verhoogden
grond, daar den vorm ledigt en de vormsteenen op
hun plat nederlegt, om ze to laten drogen.
Dat werk wordt doorgaans verricht door kinderen.
(Boom en elders.)
De steenen worden gelegd in rijen, plat op de
beddinoen of op den grond en met een weinig zand
bestrooid.
(Zie ook Vormer.)

Afgever, m. — Werkman, die de steenen van den
scheej5rJder overneemt en aan den stouwer afgeeft,
(Zie Scheeprider en Stouwer.)
Afkoelen, bed. w. w. = den warmtegraad van den
steenoven verminderen.
Afplaten, bed. w. w. — Zie Afbladeren.
Afslager, m. — Is hij die de steenen in den oven
plaatst om te bakken, en de kolen strooit.
*** Het plaatsen van de steenen in den oven en
het strooien van de kolen tusschen de steenlagen
wordt doorgaans gedaan door denzelfden werkman. —
Wordt het door twee personen gedaan, dan noemt men
den steenfilaalser : den inzetler, en den kolenstrooier :
den afslager. — De kolenstrooier houdt in de twee
armen eene mand, die met fijne brokjes kolen gevuld
is : met eene draaiende beweging van het bovenlichaam slaat hij de kolen uit de mand of of de mand,
als zij hoog opgevuld is, zooals dit gewoonlijk
gebeurt. — Zoodat het woord afslager zeer juist is.
Afstrijken, bed. w. w., is, nadat de aarde of klei
in den vorm gedrukt is, de overtollige aarde of klei
wegstrijken met eene houten j5laan. De vormer werpt
de overtollige afgestreken klei naast zich op de tafel
of bank.
Aftellen, bed. w. w., is de steenen tellen, die men
van den steenoven afneemt om ze op te stapelen, of ze
op karren of in schepen te laden. (Zie Oven.)
Altaarsteen (Fr. : brique d' autel). Zie Vuurvaste
steep.
Bij de beproeving moeten goede altaarsteenen
kunnen weerstaan aan 18 dagen brandens, ieder van
10 uren.

Appelbloesem, v., g. mrv. — Bleekroode klinkers.
(Zie Utrechtsche of Vechtsche steen en Roode steen.)
Baantegel, v. — Nd.-Nederl. — Er zijn roode en
blauwe — 3o duim ❑ . — Met de blauwe worden
gangen enz. bevloerd; met de blauwe zoowel als met
de roode worden ook riolen bedekt.
Bakdroog, bn., bw. — Aarde werk of steen, droog
genoeg om gebakken to worden.
Bakken, o., Fr. : la cuisson.
Bakken met steenkolen = Cuisson à la houille.
Bakken met hout = Cuisson au Bois.
Bakken met turf = Cuisson a la tourbe.
Bakken in veldovens = Cuisson en meules.
Bakken in gemetselde ovens = Cuisson dans des
fours.
Bakklinker, m. (Zie Friesche steen.)
Baksel, o., is de hoeveelheid steen, die in eens
gebakken wordt,
Elk baksel levert drie hoofdsoorten steen :
1° bovensteen, die uit het bovenste van den oven
komt;
2° grauwe of middensteen, die in het midden van
den oven ligt ;
3° ondersteen, die uit het onderste van den oven
komt.
De bovensteen is doorgaans zacht en broos; de
ondersteen getrokken en verglaasd door de felle hitte.
De verdeeling kan nog gemaakt worden als volgt :
I° de onderste steenen in den oven zijn gedeeltelijk slakachtig en onbruikbaar;
2° de daarop volgende zijn de klinkers ;
.3° de hooger liggende dienen doorgaans voor
gewoon metselwerk.
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Baksteen, m., (eens en vooral zij aangeteekend
dat steen als voorwerpsnaam M. is, als verzam. stofnaam V. zonder meerv., en als zuivere stofnaam 0.
zonder meerv.) gebakken steen. Friesch : Bakstien.
Hoogduitsch : Backstein. Engelsch : Backstone (verouderd), burnt brick.
De baksteen worth verdeeld in drie hoofdsoorten :
0 metselsteen, 2° straatsteen, 3° vloersteen.
De meesite hier te lande gebakken steenen hebben
geenen Franschen naam. Ze worden in fransche teksten
opgegeven met hunne nederlandsche benaming, b. v. :
briques Bites « papesteen », « klampsteen », « roostersteen », « klinkaard », paddesteen v enz., enz.
Van de gewone baksteenen is de breedte gelijk
aan de dubbele dikte en de lengte gelijk aan de
dubbele breedte.
Baksteenkleurig. Duitsch : liegelfarbig. Engelsch :

tile-colored. Fransch : briquetë.
Baksteenlaag, steenlaag, steenrij, v. — Laag of rij
steenen in den oven.
Bakte, v. — De hoeveelheid steen, die in eens
gebakken wordt. (Zie Baksel.)
Baktijd, m. . 0 Tijd waarop de steen gereed is
om gebakken te worden. — 2° Tijd gedurende welken
het bakken duurt.
Barm, berm, m. — Hoop overgevoerde onbruikbare aarde.
Bedding, v. (Zie Afdrager.)
Beregende steen. — Zie Poksteen.
Beslaan, bed. w. w. — Aarde beslaan = lenig
maken. — Fr. : gather.

Beste blauwe (tegel), m. — Tegel welke de donkerste kleur heeft.

Beste rood, o. — Zie Rood en Roode steen.
Bijvoegen. — Zie Aanslaan.
Bisschop, Busschop, m. — In West-Vlaanderen,
benaming van den Vormer. (Zie Vormer.)
Bladderen, bed. w. w. — Zie Afbladeren.
Bladderige steen. — Zie Afbladeren.
Bleeker, m. — Niet hard gebakken klinker. (Zie
Geldersche Ifselsteen.)
Bleeke(n). — Steen, die te weinig gebakken is en
bijgevolg zeer bleekrood er uit ziet. (Ruj5elmonde en
omliggende.) — Zie Bleeker en Bleeksteen.
Bleekhuis, o. — Bergplaats waarin men den
bleeken steen plaatst.
Bleeksteen, m. (De loo's West- Vlaamsch Idioticon,
biz. i 26) : « Zoo heeten de kareelbakkers eenen plak« steen nadat de steenoven gebrand is, omdat die steen
« maar langs eenen kant aan het vuur rakende en niet
« kunnende doorgloeien, maar half gebakken is. >>

Boerengrauw, o. -- Steen uit de bovenste, doorgaans de tweede steenlagen. (Zie Geldersche Ijselsteen
en Utrechtsche of Vechtsche steen en Grauw.)
Boerengrauw wordt o. a. gebruikt voor gevels
en buitenmuren, metselwerk van fondeeringen, zware
sluis-, kaai- en brugmuren, spaarbogen, metseling van
schoorsteenen benedendaks, vestingwerken.
M3 boerengrauw, in slappe basterdtras : Gulden
12,50, G. 13, G. 14 (Onnoodig te doen uitschijnen dat
de hier en elders opgegeven prijzen niet vast zijn.)
M5 boerengrauw (Waalsteen), in slappe basterdtras : G. 17, G. 18.
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Boerengrauw zijn baksteenen, die behooren tot de
hardste en helderste.
Boerengrauw is grauwer van kleur en helderder
van klank dan ondergrauw.

Boeresteen, m. — In Z.-Nederl., steensoort tusschen de mofen (zie Moe f, Aloft) en de gewone
baksteenen.
Boon, v. — Brok (kolen) kleiner dan het strooigoed. (Zie dit woord.)
Bonte, beste bonte, onderbonte. (Zie Fri* esche steen).
De beste bonte blauwe vloertegel heeft eene
grijsachtige blauwe kleur, met donkerblauwe vlekken.
De gemeene bonte vloertegel is witachtig grauw,
met eenigszins donkerder vlekken, en is maar weinig
van den elzenhoutrook doortrokken.

Boomsche steen, benaming van den steen, welke
in de gemeente Boom en in het omliggende vervaardigd wordt.
De metselsteen van Boom behoort, met dien van
Rupelmonde, tot de harde soorten.
Bouwette, v. — Zie Klokpan.
Bovengrauw, o. — Steen van de bovenste laag in
het midden van den oven. (Zie Grauw en Utrechtsche
of Vechische steen.)
Bovengrauw is evenals hardgrauw grauwer van
kleur, gladder in oppervlak en harder van kop dan het
boerengrauw.
Bovengrond, m. — Aarde boven de steenaarde.
(Zie Aardlaag.)

Boven-Schelde-steen wordt gebakken tusschen
Gent en Oudenaarde.
K Boven-Schelde-steen, welke in het open veld

€ gebakken wordt, is, uit Bien hoofde, omtrent voor de
« helft krom en scheef getrokken, of, verglaasd zijnde'
« voor sommige werken onbruikbaar. )
(Handl. tot de Burgerl. Bouwk., blz. 44.)
Bovensteen. — Steen uit de bovenste laag. De
graad van doorbakkenheid is gering. (Fr. : briques feu
cuites.) — Zie Baksel.
Brabantsche steen wordt o. a. gebakken in
Loven's omstreken. Hij is grooter dan de papesteen,
maar zoo deugdelijk niet als deze. Wordt ook hier en
daar genaamd Brabantsche klinkaard.
Brand, m. — Gloeiing van den oven.
Branden. — Den oven doen gloeien.
Brander, m. = is, hier en daar in VlaamschBelgie, de werkman, die de steenen in den oven of
ovensgewijze stapelt.
Briek, Brijk, v. — (West-Vlaanderen) Kareelsteen
Fr. : brique.
Briekerij, Brijkerij, v. — (Zuid-West-Vlaanderen)
Steenbakkerij. Fr. : briquetterie.
Brijkebakkerij, Brikebakkerie, v. (West-Vlaanderen) Steenbakkerij.
Bt*koven voor steenoven.
Brik, o. en v. — Briksteen. Meervoud is brikken,
niet briksteenen. — Friesch : Brake. Engelsch : Brick.
Duitsch : Backstein, gebrannter Stein, Zieselstein.
Brikbakker, m. . (Limburg) Kareelbakker.
Briklaag, v. (zie Algemeene voorschrif ten, § 76'
blz. 27) : Herstel van steenglooiingen : ...c Daarna
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«
«
«
«

worden de staak- en perkoenrijen hersteld of vernieuwd, de briklaag, zoo die gestoord is, herlegd of
hersteld, en voorts de steenen gezet en aangestopt,
zooals dit in de §§ ...., is aangewezen. »

Briksteen. In West-Vlaanderen zegt men ook
briek, brk, brike, bake, — in Limburg en NoordNederland brik voor baksteen of kareelsteen.
Brabekleeding (zie § 75, blz. 26, Algemeene voorschriften enz., N.-Nederl.) : ...« De grond tusschen de
• paalrijen goed vlak aangestampt zijnde, daarop te
storten eene laag fijne roode puin, met een ijzeren
• stamper van 15 K. G. goed vast aangedreven en
• tot eene gelijke vlakte tot de dikte van 5 c. M.
« gcstampt, en deze laag met goede harde brik van
niet kleiner dan een halven steen te overstraten.
« Daartoe in rechte rijen en haaks, op de evenwijdige
overlangsche paalrijen, en daartusschen, de briklaag
op den kop in zeer zuivere kleispecie te verstraten,
• zooveel mogelijk in halfsteens verband, zoodat de
stootnaden verspringen; de brik met de gave koppen
naar de buitenoppervlakte gekeerd, en dicht sluic tende, eenigszins tonrond in de straten, en onder het
« juiste beloop met houten stampers in te stampen. )
§ 84, blz. 29 « Aanvulling met puin en grond :
c de ruimte tusschen den eersten en derden tuin wordt
c met de in het bestek beschreven puin of briksteen en
« met de beste in de nabuurschap te verkrijgen klei
« of leemspecie volgewerkt. »
* * * In N.-Nederlandsche lastkohieren wordt dikwips bepaald :
— Fundamenten brikken in basterdtras.
zinkputten : hard gebakken brikken in sterk
tras.
- ondermetseling van pompen, stoomketels; keldervloeren, ringmuren, trasraam, rollagen : hard
gebakken brikken.

Yak- en Kunsiwoorden.
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metselwerk : hard gebakken brikken; gesorteerde hard gebakken brikken.
— bestrating : brikken in zand.
—

Brokkelaarde, v. — Droge steenaarde, die brok-

kelt als men ze steekt. (Zie Aardlaag.)
Brug, v. — Stet over den aardput, waarover men
de oeveraarde vervoert.
D e brug is samengesteld uit :
a — de staanders,
b — het veerhout,
c — de zweepen,
d — het maashout,
e — de knevels,
i — het overslag,
g — den ligger.
(Zie de schels en die woorden.)

■II. I I ■ •■

Brugzetter, m. — Werkman die de brug plaatst
over den put.
Burgondische pan, v. (ook genaamd Fransche
tan. Fr. : tulle forme franfaise).
1° ... 310 X 230 X 15
2° ... 257 X 183 X 14.
Buwette, v. — Zie Klokpan.
Dakpan, v. = Dekpan, v.* — Men heeft :
Bouwellen of Buwetten (kleine klokpannen),
Burgondische pannen,
Dubbele of lange pannen,
Fransche pannen,
Gaatpannen,
Gewone pannen,
Hoekpannen,
Hollandsche pannen,
Holle pannen,
Kappannen,
Kleine pannen,
Klokpannen,
Kruinpannen,
Linksche pannen,
Luchtpannen,
Nokpannen,
Platte pannen,
Rechtsche pannen,
Rietvorsten,
Vlaamsche pannen,
Vorstpannen.
*** Uit Algemeene Voorschriften... N.-Nederl.,
§ 370, blz. 157
< De roode en blauwe dakj5annen en vorsten
c moeten zijn goed doorbakken, dicht gesloten, gelijk
c en zuiver gevormd, helder klinkend en gelijk van
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c kleur, zonder schilfers, scheuren, rammelaars en
C wrakke pannen.....
c Met de holle zijde op den grond gelegd, moeten
4: zij het gewicht van 75 K. G. kunnen dragen. )
« De neus der glazen pannen mag omgekruld
c liggen en behoeft geen knoftje te zijn, zooals bij de
4: gebakken pannen. » (§ 371, blz. 157.)
*** In N.-Nederl. is de gewone dakpan ruim 36 duim
lang bij 24 tot 25 duim breed; — de dubbele of Lange
dakpan : 42 duim lang hij 24 tot 25 duim breed ; — de
kleine dakpan : lang 32 tot 33 duim bij 21 duim breed.
Die drie soorten zijn dik : 1 tot 2 duim.
[Ndl. duim = r centimeter.— Ndl. streep=1 millimeter.]
Deeg, — steendeeg, in N.-Nederl., o.; in Z.-Nederl.,
meest m. = klei met water bereid = steenspijs.
*** « De vervaardiging van de baksteenen begint
<< met het zuiveren van de klei...; hierop volgt het
« bedeelen daarvan met de helft van haar volume
C water, en voorts het doorwerken en kneden tot een
c gelijkslachtig deeg, alsmede, naar omstandigheden,
c de vermenging met de noodige hoeveelheid zand. »
(De Ingenieur, blz. 981.)
*** Te Boom en in de nabuurschap wordt volgender wijze gewerkt :
's Winters steekt men de aarde met eene kleine
ijzeren schop of schop, overgiet de gestekene aarde met
water; maakt ze effen (wil zeggen van gelijke hoogte);
overdekt ze met zand (navel zegt men hier en daar in
,Z.-Nederl.) am de potaarde te laten uitdrogen.
Men wacht het gunstig lenteweder af, om die
aarde opnieuw te stikken (met de stikschofi) en met
water te begieten, totdat zij vochtig genoeg is om ze
met eene houten schop bleen le brengen.

....._ / 3 _
Na die bewerkingen, ook nadat men ze heeft doen
driven, is de aarde genoegzaam bereid.
Deklaag, v. — Schuimlaag, bovenste laag.
De steenen uit de dek- of schuimlaag, te zacht en
niet genoeg doorbakken zijnde, worden zeer weinig
gebruikt. Aileen de onderste lagen er van bezigt men
nog wel onder den in N.-Nederl. gekenden naam van

welboord.
Deksteen. — Slecht gebakken steenen, die gewoonlijk boven op den oven geplaatst worden om de goede
steenen te beschutten. (Rupelmonde, Boom en omlig-

gende.)
Derdeling, m. (Zie Papensteen.)— Wordt meest
gebakken te Boom, te Rupelmonde, te Niel en
omliggende.
Groot : 0.150 X 0.073 X 0.738.
Doorbakken, b. n., steen = harde steen.
Doorbakkenheid, v. = Staat van hardheid van
den steen.
Draaien, bed. w. w. — Den windmolen in gang
houden. (Zie Windmolen.)
Drieklesoor. (Zie Klesoor.)
Drieling, m. — Mvd. : drielingen.
De Rufielmondsche drielingen zijn lang 16, breed 8,
dik 4 duim.
De Utrechtsche drielingen komen nagenoeg met
de Rijnsteenen overeen; doch zijn gewoonlijk iets
dikker en worden in de kubieke el verwerkt van '105
tot 1120 steenen, zooals dit ook met de Rijnsteenen
plaats heeft.
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Drijven, bed. w. w. — Doornat laten worden.
(Zie Deeg.)
Drogen, o. — Fr. : la dessi cation.
Drogen ruwen. — Ongebakken steenen, die gedroogd zijn, gereed om in den oven te gaan.
Droogoven, m. — Zie Oven.
Droogplaats, v. — Effene plaats waar men de
steenen opdroogt. Rupelmonde en omliggende : plets.
Droogschuur, v. — Afdak, waar de steenen ander
geplaatst worden om ze, tegen zon en regen beschut,
winddroog te maken. (Zie ook haaK, hagen.)
Dubbel, dobbel, o. — Een dubbel is acht steenen.
Dubbele oven, m. — Zie Oven.
Ekkensteen. (Rufielmonde en omstreken.) . Versteende stokjes hout, welke, in min of meer groote
hoeveelheid, als 't ware door de gansche laag steenaarde gezaaid zijn. — Uit Ekkensteen trekt men
vitriool. De grootste is 0.20 m. lang. (Zie Aardlaag.)

Endsteen. — Half gebakken en half ruwe steen.
(Ruftelmonde en omliggende.)
Estrik, m., mrv. : — en. — Gebakken vloersteen.
(N.-Nederl.)
Ezel, m. — Schraag.
Fijnen, my., voor fijne kolen. — Koolgruis.
Fransche pan. — Zie Burgondische pan.
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Friesche steen wordt in Friesland vervaardigd,
meestal in de omstreken van Harlingen en Franeker.
De grootste is
lang : ... 23 duim tot 23,55.
breed : ... I2 duim.
De kleinste is
lang : ... 18 duim tot '8,31.
breed : ... 9 duim.
De verschillende soorten heeten :

Gele
Witte
Bonk

Klinkermofiten :
»
3.
)
Bakklinker :

Beste straatklinker,
)
Middel
Kromme )
Hamburger )
Beste gele steen,
Middel gele steen,
Ondergele,
Beste bonte,
Onderbonte,
Putsteen.
Moor eene vierkante el bestrating worden ongeveer II5 stuks gevergd.

[Ndl. el .-- I meter.— Ndl. palm =1 decimeter. —
Ndl. E] el...- 1 E]meter.]
Gaatpan, v. — Luchtpan. Is eene gewone dakpan,
met een nisvormig gat in het midden. Rond die
opening is eene sponning, waarin men eene glazen
ruit kan zetten.
Gaar en Gaaf, bn., bijw. — Goed doorbakken en
ongeschonden. — « Goede steen moet zijn par en

gaaf. ,

Gam, v. — Stapel gedroogde maar nog niet
gebakken steenen.

Gammen, bed. w. w. -- De gedroogde steenen op
hunnen kant in de loges zetten om ze verder te laten
drogen. — De steenen worden geplaatst aldus :

)00000000(
Te Boom wordt het gammen meestal verricht door
de moeders van de afdragers.
Gammer, m. — Hij die de gedroogde steenen op

hunnen kant in de lops plaatst om ze verder te laten
drogen.
Gamwagen, m. — Kruiwagen, waarmede de
gammer de steenen in de loge voert. (Ruj5elmonde,
Boom en elders.)
Gebakken steen. — Steen, nadat hij uit den oven
komt.
c De gebakken steenen worden, om hunne min( kostbaarheid. ... het meest gebruikt; men brengt
' ze gevoeglijk tot drie hoofdsoorten, als metsel-,
g straat- en vloersteenen ; en deze soorten worden
(< weder onderscheiden in Utrechtsche, Leksche of
c Waalsche, Leidsche of Rfn-, Ijselsche en Fri esche
<< steen, en, in het algemeen, naar de namen der
et plaatsen, waar de klei gevonden, gevormd en tot
g steen gebakken wordt. *
(Handl. tot de Burg. Bouwk., blz. 39.)
— In Zuid-Nederland : Boomsche, Brabantsche,
Rufielmondsche steen, Scheldesteen enz., enz.
Geheelbak, o., g. mrv. -- Zie Heelbak.

—
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Gelaag, o. — Zie Geleeg,
Geldersche IJselsteen. — De G. IJ. steenen, welke
gebakken worden in de omstreken van Zutfen, zijn de
grootste : lang 23,55 duim; de kleinste : 18,31 duim.
Soorten :

Putklinkers,
Regenbakklinkers,
Harde klinkers,
Beste gevelklinkers,
Beste klinkers,
Gele klinkers,
Getrokken klinkers,
Putsteen,
Boerengrauw,
Gramm steen,
Kleine grauwe,
Bleekers,
Kleine mopjes,
Beste Paardenklinkers,
Paardenklinkers,
Mondsteen,
Raj5elaars.

Van de paardenklinkers gaan er III stuks in eene
vierkante el bestrating.
Gele steen. (Zie Friesche steen, Geldersche Ijsel-

steen.)
Geleeg, o., my . g-elegen(gelagen).— Steenbakkerij
(Klein-Brabant) (Schuermans, blz. 145). — Geleeg, in
lien zin, is de geheele uitgestrektheid der steenbakkerij, met den grond en alles wat er toe behoort.
Gesloten oven, m. — Zie Oven.
Gesmoorde steen. (Zie de beteekenis van smoren
onder Pannenbakkerl.)

Vak- en Kunstwoorden.
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*** N.-Nederl. lastkohieren : q In alle gevels te
verwerken de noodige gesmcorde steen, volgens
teekening en opgaaf. »
Gesteken steen = met wrakke plaatsen, holten in.
Gestrikte tegel. — Zie Verglaasde tegel.
Getrokken steen. — Kromme, scheefgetrokkeii

steen.
Gevelklinker, m. — (Zie Geldersche liselsteen.)
Gevelsteen. (Zie ook Gevelgrauw.)
Gevelgrauw, 0. — (Zie Grauw, Utrechtsche of

Vechtsche steen.
*** N.-Nederl. : M 3 gelijkkleurig gevelgrauw in
slappe basterdtras : G. 20.
M3 Friesche gevelsteen : G. 20,50, G. 21.
Glad, bn. — Zie Kenmerken.
Glasachtig, bn. -- Fr. : vilreux.
Goed, 0. — Zie Steengoed en Strooigoed.
Graafspade, v. — Korte smalle spade, dienende

om steenaarde te steken.
Grauw, zie Utrechtste of Vechtsche steen :

Gevelgrauw,
Walgrauw,
Bovengrauw,
Boereng rauw,
Hardgrauw,
Ondergrauw,
zie Rijnsteen :
Beste grauw,
Boereng rauw,
zie Hollandsche I Jselsteen :
Boerengrauw,
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zie Geldersche I Jselsteen
Boerengrauw,
Grauwe steen,
Kleine grauwe,
(Zie Baksel.)
Grauw grauwe Steen, = middensteen die
in het midden van den oven ligt. — In N.-Nederl.
schrijft men :
Metselwerk van boerengrauw, van h2rdgrauw, van
gelikkleurig- hardgrauw, van miskleurig hardgrauw.
In N.-Nederl. wordt c grauwe steen onderschei« den in boerengrauwe, gemeen grauwe en best grauwe,
« of in ondergrauwe, boerengrauwe, bovengrauwe, wal« grauwe, Rjngrauwe en loosjesgrauwe, welke
« eenigszins in kleur en hardheid verschillen, zijnde
<< de eerste gemeenlijk van eene header roode, de
<K andere van eene meer grauwe kleur, die, naar
« hunne meerdere hardheid, ook in donkerheid toe(< neemt. Sommige steenbakkers maken van deze
« nog eenige ondersoorten, naar dat ze schooner
« en vlakker zijn gebakken, als hardgrauwe, gemeen
« en best gevelgrauwe, tot welke laatste zij de
(‘ vlakste en schoonste uitkiezen. »
(Handl. tot de Burgerl. Bouwk. blz. 45-46.)
Graver, m. — Werkman, die de steenaarde losmaakt. Ook Miner genaamd.
Grijze klinkers. — « Zekere soort van baksteen,
« in onderscheiding van andere gekleurde steenen
c van hetzelfde baksel; de onderscheidene kleur
c toch is tevens een kenmerk voor de hardheid en
« tevens voor de hoedanigheid der steenen. »
(Pijtak, Bouwkunclig Woordenboek.)
Groene steenen. — Slecht gebakken steenen.
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Groninger steen. — De Groninger steenen zijn
lang 24, — breed 12 - en dik 5,5 cM. — Zij warden
verdeeld in :
Klinkers,
Grauwe steenen,
Gare steenen,
Mondsteenen.
Gruis, o. -- Verbrokkelde steen.
Haag, v. — Volgens Schuermans, blz. 169 : « eene
<K rij opeengestapelde ongebakken tichelsteenen, die
« men alzoo verder laat drogen en, als het regent,
« met matten overdekt. Zoo zegt men : de brik( ken of tichelsteenen staan in de hagen (Limburg). »
Haag (De Bo's Wesivlaamsch Idioticon, blz. 347) :
« De verschgevormde briken in rijen opeengestapeld
« om ze aldus te laten bakdroog worden en ze dan te

« branden : ieder van deze rijen heet men eene nage.
« De briken in hagen stellen. Als het regent, dekt
« men ze met vlaken. »
In Noord-Nederland (zie De behandeling en
zamenstelling der voornaamste metselwerken, blz. 20):
Nadat de steenen gerechl zijn « blijven zij in
« dien stand op de beddingen liggen, tot dat zij
c op de hagen gesteld worden, bestaande in lange
« breede planken of stellingen, die van boven door
« een pannendak en bij vochtig, regenachtig weder,
« op zijde door rietmatten beschut zijn. De steenen
« worden met eenige tusschenruimte op hurl' kant
« gesteld, zijn voor regen en zon beschermd en
K< blijven zoo lang opgestapeld, tot zij voldoende
« droog zijn, om met karren naar den oven ver« voerd te worden. »
Haagbed, o. — De effengemaakte grond, waarop
de haag gesteld wordt.

-2I Hage, in West-Vlaanderen. — Zie Haag.
Te Boom, Rupelmonde en elders :
Als de steenen genoegzaam gedroogd zijn, worden zij naar de loges, logien (huisjes of afdaken) o vergebracht om daar gegamd te worden. (Zie Gammen.)
Zie verder Vlaak, Vlaakmijt.
Hagen (bij Schuermans,bivoegsel, blz. no): <: b. en
« gelijkvl. ww., — in rijten of roten zetten, b. v. de
« versch gevormde kareelsteenen inhagen (roten),
« opeenzetten om ze te laten drogen. »
De Bo, blz. 351, zegt : q Steenen hagen : de verschgevormde steenen in rijen stellen om ze te laten
bakdroog worden. ›)
** * Hagen is een algemeen Nederlandsch woord.
* * * Hoogd. : die Ziegel zum Trocknen in Rethen
setzen. Fr. : enhayer les briques.
Hager, m., is de werkman, die de gevormde
steenen in rijen zet of de hagen maakt.
Halfbak, o., in sommige gewesten van ZuidNederland m. — Half of in geringeren graad gebakken
steen of tegel.
Roode en blauwe vloertegels en estrikken worden,
in N.-Nederl., cook onderscheiden in : hafbakken, groot
i8 cM. zijde bij 3 cM. dikke, en dunne en dikke
heelbakken.
Halve steen (zie Klesoor (drieklesoor.)
Handvorm-steenen. — Steenen, die door werklieden worden gevormd. — De andere zijn bekend
onder de benaming van machinale sleenen.
Hard gebakken steenen. -- Fr. : Briques Bien
cuites. — Te hard gebakken = fro, cuites.

-- 2 2 --

Hardgrauw, o., (zie Grauw en Utrechtsche of
Vechtsche steen, Waalsteen).
Bogen en gewelven worden doorgaans gemaakt
van hardgrauw, sommige fundeeringen en opgaande
muren van kleurig hardgrauw.
In de N.-Nederl. lastkohieren wordt een M3 miskleurig hardgrauw in basterdtras berekend tegen
13 G. 5o, hardgrauw in basterdtras 16 G. 50, gelikkleurig hardgrauw in slappe basterdtras G. 16, G. 17.
Hara'grauwe waalsteen, in sterk basterdtras,
wordt gebruikt voor rompmuren van zinkputten,
bodems van zinkputten, rompmuren voor straatkolken.
I M3 metselwerk van hardgrauwen waalsteen,
in slappe basterdtras = G. 18.
Vloeren voor scholen, bergplaatsen, loodsen enz.,
worden soms gemaakt op de volgende wijze :
1 e laag : miskleurig hardgrauwen waalsteen,
2e laag : hard gebakken vloertegels.
Gevels, met gesneden voegen, die netjes moeten opgemaakt worden, trekt men op met best hardgrauw en kiest daarvoor de schoonste en vlakste uit.
Hardgrauw is evenals bovengrauw grauwer van
kleur, gladder van opperviak en harder van kop
dan het boerengrauw.
Hart, hert, o. — In West-Vlaanderen : het binnenste van den oven; de lagen steenen die achter
den ring liggen. (Zie Kern.)
Heelbak, o. -- Wel doorbakken steen en wel
doorbakken vloertegel. In sommige gewesten van
Z.-Nederl. m.
In N.-Nederl. is de groote of heelbakken tegel
23 2 duim in het vierkant. De kleine of halve i g 1
duim in het vierkant. De groote zijn ongeveer 4
duim dik; de laatste 2 -}.
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De heelbakken tegel is donkerder grauw dan
de minst doorbakkene, en zelfs paarsachtig.
Hij wordt daar het meest gebruikt tot het bevloeren van keukens. Voor de bevloering van bakovens enz. wordt hij gebakken van vuurvaste klei.
Helderklinkende steen. — Fr. : Briques sonores.
De steenen, die bij het klinken tegen elkander den
minst helderen klank geven, zijn de zachtste. Hoe
harder en vaster en grauwer, hoe helderder in het
algemeen de klank is.
Hoekpan, v. (Fr. tulle arretiere.) 33o X 265 X

15.

Hollandsche I Jselsteen, komt voornamelijk uit
de omstreken van Gouda.
Hij is lang : 15,7 tot 16 duim,
breed : 7,8 tot 8 duim,
dik : 4 duim, soms lets meer.
Soorten :

rechte klinkers,
illetselfilavei,
»
Kleine
Ondersteen, (handelsbenaming : IJselondersteen),
Beste ondersteen,
Gewone )
Boerengrauwe Bovensteen,
.Bovensteen, (IJselbovensteen),
Blauwe straatklinkers,
»
Gele
** * liselklinkers (in zand en op kant) worden
veel gebruikt voor voetpaden, opene plaatsen van
scholen enz.;
liselklinkelyjes, op kant, voor keldervloeren;
liselondersteen (in portland-cement) voor halfsteens troggewelven.
De metselsteen wordt gewoonlijk tot 153o stuks
in de kubieke el verwerkt, althans aan metselwerken.

- 24 Hollandsche pan, v., 267 x 246 X 15.
(zie Vlaamsche.)
(Fransch : tulle forme hollandaise.)
Holle steen, hollesteen (zie ook Papesteen).
Duitsch : Bohlziegel.
Engelsch : hollow brick, tubular brick.
Fransch : brique creuse.
« Bij het maken van gewelven, scheidingsmuren
« en lijstwerken van gebakken steen is de eenvoudige
« vierkante vorm van de gebakken metselsteen niet altijd
« doelmatig. In sommige ge(< vallen is zij to zwaar, in
« andere kan men daarmede
« geen gewenschten vorm,
« geen goed profiel bekomen.
« Dit heeft geleid tot het bakken van holle- en pro« fielsteenen. Zij zijn zeer ver« schillend in grootte en soort.
« Onder de holle steenen kan
« men rekenen de tochtsteenen.
« Zij hebben dezelfde lengte
« en breedte, maar de dubbele
« dikte van gewone steenen en zijn zoodanig van

« gaten voorzien, dat zij, in den muur bemetseld, voor
« tochtsteenen of luchtkokers kunnen dienen. Holle
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c steenen worden echter vooral gcbruikt tot het
« opmetselen van scheidingsI muren, waar, om bijzondere
« redenen, een zware muur
« moet vermeden worden. Ook
« doen deze muren zeer goed
« dienst tegen vochtigheid en
« voortplanting van het geluid.
« Zij zijn zoowel in- als uitwendig zeer verschillend
« van vorm (n hebben
« meerdere dikte dan
« gewone steenen, de
« buitenwanden zijn
« gedeeltelijk viak en
« gesloten maar slechts
« eenige centimeters
« dik, terwijl zij, behal« ye de noodige steun- of verbindingstukken, van

binnen hol zijn. Het vormen van deze steenen is
omslachtiger dan bij de
gewone ; het geschiedt
door persen. Hun gewicht bedraagt ongeveer de helft der gewone
steen, terwiji hun weerstand tegen verbrijzelen,
door de meer gelijkmatige doorbakkenheid, gunstiger is. Er is minder
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a klei- en brandstof voor noodig en de vervoerkosten
bedragen niet zoo veel. >
(Beknoll Handboek der Burg. Bouwk., blz. 39.)
A. B. — Holle steen voor gewelven.

C

Holle steenen met 6 holten in de lengte meten :
0.220 X 0.110 X 0.055.
Hondsgat, o. — Poort of deuropening van den
steenoven.
Hoofdkleuren. — « De hoofdkleuren der steen
« zijn : rood, geel, grijs, zwart enz. ontstaan door de
« verschillende stoffen, die zich in de klei bevinden.
« Zoo zijn over 't algemeen die uit rivierklei gevormd
« rood, en die uit klei die uit zeewater bezonken is,
« geel. »
(Beknoj5t Handboek der Burg. Bouwk., blz. 37.)
Hooplader, m. — Werkman, die de steenen van
den hoop aflaadt op de kruiwagens van de scheeprijders.
Hoosvat, o. — Een vat, waarmede men water
op de to bereiden steenaarde boost.

--27Hoozen, hozen, behozen, bed. zw. w. w. — Met

water begieten, besproeien, met een hoosvat.
Houtoven, m. — Zie Oven.
Uselsteen (zie Geldersche, Hollandsche).
Inhagen. — Zie Hagen.
Inkalveren, bedr. w. w. — Zie Kalveren.
Inslaan, den oven inslaan ---- vullen (zie Oven.)
Inzetter, m., naam van den werkman, die de

steenen in den oven zet. In de klampsteenbakkerijen
wordt hij klamj5er geheeten.
Jufferklinker, m. – Zie Rjnsteen.
Kalf, o. — Een deel aarde of grond, dat afzakt

en in den put terechtkomt. (Rufielmonde en omligg-ende, Brabant en elders.)
Kalfslag, m. — Een gedeelte aarde, dat men
doet afstorten na het te hebben ondermijnd (zie Kaq).
Kalven, of-, in.., toe-. — In-, wegzakken, vallen,
storten (van aarde). Fr. : s' ebouler. -- Ook inkalveren
(De Bo, blz. 404).
Kalving, het instorten.
Kantsteen. — Steen van de buitenkanten des
ovens. Is maar half gebakken. Kost minder dan de
goed doorbakkene.
Kappan, v. — Wordt evenals de gaat- of luchtfian gebruikt om lucht of licht op zolders of vlieringen toe te laten. (Zie Gaatpan .)
Kareel, mi, algemeen gebruikte verkorting voor
kareelsteen.

Middelnederl. : quareel.

- 28 Afleidingen :
Kareelbakker,
Kareelhoop,
Kareeloven,
Kareelsteenbakkerij,
Kareelvloer,
Kareelvorm,
Kareelwerker.
* * * Kareel beteekent ook in 't Fr. carreau.

* * * Bij Kiliaen : kareel, kareelsleen : Gal. quareau, Ital. : quadrello.
Kareeloven, m. — In Brabant voor steenbakkeri
J.
Keikens, verkleinw. van kei, m. (In N.-Nederl.

wordt kei, keisteen gezegd voor straatsteen = Z.-Ndl.
en in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen kassei.) -- Laag
grijze rondvormige steentjes. (Zie Aardlaag.)
Keilaag, v. — Groote grijze keien of versteende

grond. — Na eenigen tijd in de zon to hebben
gelegen, barsten deze keien open en vertoonen
schitterende goudgele aders. (Zie Aardlaag.)
Kenmerken of eigenschappen of vereischten van

den gebakken metselsteen : (gewone uitdrukkingen
voorkomende in den handel en gedrukt in N.- en
Z.-Nederlandsche lastkohieren) :
Gaar en gaaf, vast, goedgevorind of zuiver van
vorm, d. i. met scheme kanten en Matte vlakken,
vlak, hard, geed doorbakken, uitwendig niet le glad,
dicht van stof of dichtgesloten, vri van scheuren en
bersten, helderklinkend (Fr. senores), vrj van sj5rongen en fiutten, zonder wanbak, niet wrak, eene (in
den regel) donkerroode kleur, op de breuk eenigszins glasachtig.
De steenen moeten « onderling dezelfde maat
houden. »
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De steen moet zooveel mogelijk, in 't bijzonder
de Steen voor de dagz7den (Fr. : briques pour t arements), geljk van kleur zijn (Fr. : de couleur uniforme). De steenen moeten zijn zonder rammelaars
en ratelaars (Fr. : Les briques doivent etre sans
felures ni. arechures).
Boven- of Mondsteenen worden geweigerd.
Ook worden afgekeurd :
Overdroogde (die bij het bakken bersten), gestekene, bevrozene, beregende, gebarstene, mottige, ult.gebakkene, groene.
* * * « Een goede baksteen wordt eerst bij
k = 73 kg.
« drukking per cm2 verbrijzeld, doch moet bij 't bou« wen slechts met ten hoogste 9 kgr. per cm2 belast
c worden. Bij 't verhitten van 0° tot I00° neemt de
« gewone baksteen 0,00355, en de vuurvaste steen
« 0,0005 in lengte-afmetingen toe.
« Het soortelijk gewicht (fr. voids spdcinque)
bijgevolg zou
« der gebakken steenen is 1,5 tot
s eene massa van 1 m3 baksteen 1500 tot 2200 kg.
c kunnen wegen, doch wegens de tusschenruimten
• en porien weegt 1 m3 baksteenen in den regel
« niet meer dan 1600 kg.
2,2;

t,.,

4.61

BAKSTEENVORMEN

a
1.1

6

4
A

Gewicht
in kg.

.... .

1 'E
CS

Meters gem.
Zeer groote

0,3

0,14

0,065 43tot 5 18_-

350

47 tot 51

3 -1 tot 4

Groote

0,26

0,12

0,06

3 itot 4 1

450

38 tot 42

2 :- tot 3

Middelbare (gewone vorm in
N.-Nederl.)

0,22

05 1 1 1

0,055

2 -1 tot 3

65o

23 tot 30

2 tot 2 1-

Kleine of drielingen

0,17

090851

0,045

I tot I I

1500

10 tOt 12

I tot ii
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« Geperste baksteenen, welke bij 't vormen met
« 73o kg. drukking per cm2 ineengedrukt worden,
« zijn vaster en nagenoeg de helft dichter dan gewone
« _baksteenen en krimpen bij het bakken slechts
« weinig. »
(De Ingenieur, blz. 982 - 983.)
Kerksteen, Kerktegel, in Z.-Nederl. veel genaamd

kerktichel, kerkfilavei.
Enkele breedte : o,1,1.4 X o,144 x 0,025 = 48 voor
een 0 m.
Dubbele breedte : 0,170 X 0,170 X 0,025 = 37 voor
een ❑ m.
De gewone Kerktegel:
0,210 X 0,210 X 0,030 = 22 voor een ❑ m.
Niet to verwarren met de schorren, vioersteenen,
voetsteenen = Fr. : Dalles, welke van hardsteen zijn,
(Zie ook Pafiesteen, Tegel, Vloertegel, Plavuis.)
Kerktichel. — Zie Kerksteen, Kerktegel.
Kern, v. — De kern noemt men in Klein-Brabant
het binnenste van den oven, in West-Vlaanderen

het herte.
Kernsteen noemt men, in Klein-Brabant, de steen
uit het binnenste van den oven, die bijgevolg de
beste is.
Keurrood, o. — Uitgelezen, uitgezochte roode
steen. (Zie Rood en Roode steen.)
Kit, v. — Tonvormige wateremmer.
Klad, v. - Baard , is de steenaarde of klei die
door den vormer wordt afgestreken met de filaan.
(Zie Zandklad en Vormer.)
Kladsteen, gedeeltelijk gebakken, soms gesmolten
steen. Staat gewoonlijk in de buitenzijden van den
steenoven. Is wanbak of misbak.
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Klamp, m. — Zie Neus.
Klampen, baksteen groot : 0,135 X 0,60 x 0,035.
Klampers. — Dit is de benaming van de werklieden : inzetters en stokers, in de klampsteenbakkerijen.
Klampsteen is, met Papesteen, de hoofdbenaming
der steenen, welke te Boom, te Niel, te Rupelmonde
en in het omliggende gebakken worden, voor de
behoeften van den gewonen handel. Men zegt ook :
Klamj5, Klamt en,
Klampsteen, gebakken in open ovens, geeft :
1° Klampsteen,
2° Klinker, klinkaard,
3° Bleeke klampsteen,
(klampsteen-padde, harde klampsteen of
paddesteen),
4° Puisteen of schouwsteen,
5° Rufielmondsche _Palle.
De klampsteen van Niel en Rupelmonde is groot :
0, I 90 X 0,080 X 0,047 of o,o3o.
* * * Klampsteen is sterk, maar zoo effen niet
als papesteen, hij heeft een dofferen klank, maar
weerstaat aan alle luchtgesteltenissen. Hij wordt
meest gQbruikt omdat hij gewoonlijk van lageren
prijs is.
*** Droge klampsteen is de steen die naar de laag
ligt.
Klamp-, klampsteenbakkerij, die Klampsteen
bakt. Op de Schelde, te Hemissem, te Hoboken en
te Steendorp heeft men meest klampbakkeren.
Op den Rupel, te Rumst en te Ter Hagen :
alleen klampbakkerijen.
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Te Boom en te Niel : klamp- en pannenbakkerijen.
Kleem, o., geen m y. — Zie Leem.
Klei, v., kleiaarde, v., Fr. : argile, Engelsch :

clay, Hoogd. : Thon, Thonerde.
« De gewone klei is de grondstof voor gebakken
« steen. Zij wordt verkregen door aanslibbering der
c rivieren, uit de uiterwaarden of meer binnenlands
c gegraven... Zij mag niet te vet of te mager zijn en
« wordt daarvoor zooveel mogelijk met zand verq mengd; steenkolen-asch is daartoe ook bijzonder
q geschikt. De klei ondergaat in hoofdzaak vier verc schillende bewerkingen voor zij tot steen is overc gegaan, en wel : het bereiden, het vormen, het
c drogen en het bakken. »
(Beknojit Handboek der Burr. Bouwk., blz. 35.)
Kleimolen, m. — Om de klei te kneden, gebruikt
men in sommige steenbakkerijen kleimolens, waarbij
de klei in tonnen geworpen en daarin door messen
wordt gesneden. Ook bezigt men daarvoor zware
walsen of rondloopende steenen, en ook wel paarden.
Kleine steen wordt veel gebakken te Niel en te
Rupelmonde. Afmetingen : 0,135 X 0,050 X 0,035.
Kleiplaats, v. — In sommige steenbakkerijen van
N.-Nederland en Duitschland wordt de klei gekneed
en gezuiverd in weekkuilen. Daarin wordt ze wet zorg
dooreen gewerkt en dan naast den kuil op een met
planken belegden vloer geworpen. Die vloer heet de
kleifilaats. Op die plaats wordt de klei bij kleine
gedeelten opnieuw gekneed.
Kles, Klesse, yr., in West-Vlaanderen, geregelde
stapel hout, mutsaards of steenen.
Klesoor, klezoor, klisoor, m.; mvd. : klesooren,
klezooren,klisooren.— Een deel van eenen metselsteen,

-33-dat door den metselaar met het truweel van den heelers
steen wordt afgeslagen. Nu worden ook bier en daar
die stukken steen op 't noodig formaat opzettelijk
gebakken. Zij dienen tot het bekomen van een
deugdelijk metselverband.
.

• ma .4111

%

B

A

Men geeft den naam van Klesoor aan het stuk
dat maar een vierde gedeelte van den steen uitmaakt.
Zie de schetsen A en B.
Klisklesoor heet het stuk, dat de geheele lengte

C
van den steen en maar de halve breedte heeft.
Zie schets C.
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Drieklesoor heet het stuk dat de voile breedte,
doch maar / of

1 van de lengte heeft.
----- ‘‘

t%
,

1

D

E

Daarom wordt drieklesoor ook wel halve steen
geheeten.
Zie de schetsen D en E.

Klesoor, in Noord-Limburg, klatsoor, o. — in
sommige andere Z.-Ndl. gewesten, kleisoor, o.
Kleur, v. — De gele of roode kleur der baksteenen
is afhankelijk van hun gehalte aan ijzeroxyde en van

de hitte waaraan zij blootgesteld zijn. (Zie Hoofdkleuren.)
Klinker, klinkaard, m.
Friesch : klinkert, klinkeristien.
Engelsch : clinker, dutch brick, flemish brick.
Fransch : brique dite klinkaard,
Hoogduitsch : Klinker.
Klinker is de beste baksteen.
« Op de grauwe steensoorten volgen de klinkers ;
« aldus genaamd naar den helderen klank, dien zij
( van zich geven, wanneer men ze tegen elkander
s slaat, en welke klank de genoegzame gaarte, vast-

-35-heid en hardheid der steenen doet kennen. Naar
4: mate van hunne helderheid van klank, schoonheid
€ vlakte en kleur, worden zij onderscheiden in grfze
K klinkers, groote en kleine scads- vlakke klinkers,
« regenbakklinkers en blauwe en gaze gevelklinkers.
€ Eindelijk heeft men beneden uit den oven de kromme
• klinkers en mondsteenen, welke door het vuur
1 kromgetrokken zijn. Vele andere soorten bestaan
C er nog ; doch deze zijn meest in geringe hoeveelheid
C te bekomen of moeten gerekend worden gebreken
€ te hebben.
(Mandl. tot de Burgerl. Bouwk., blz. 40.)
Zie 1° Friesche steen : bakklinker, klinkermoj5,
straatklinker.
2° Geldersche IJselsteen : gevelklinker, fiaardenklinker, fiutklinker, reg-enbakklinker.
3°, 4°, 5° Hollandsche IJselsteen, Rijnsteen en

C

5)

Waalsteen.

Groote klinker = Mop. (N.-Nederland.)
*** De Belgische klinkaard is groot :
o,i8o X 0,087 X 0,047.
Hij is de sterkste, aangezien hij beter gebakken
is dan papesteen en klampsteen. Ook is de prijs
hooger. Klinkaard is best geschikt voor waterwerken,
voetpaden of -wegen, het bevloeren van speelplaatsen,
stallingen enz.
*** € Tot klinkerwegen bezigt men (in N.-Nederland)
de voor huisbouw te weinig vlakke ofwel
«
« getrokken klinkers, doch altijd slechts tot zekere
€ grenzen; de minst gave komen gemeenlijk in de
« drie trapswijze naar buiten afglooiende kantlagen
€ op kant of kop, terwijl de overigen steeds in
» behoorlijk verband en overdw ars op kant gestraat
€ worden in zand, op eene met zorg toegereede
c aarden 'baan. Van de gewone soorten gaan er 90
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€ tot 120, van de kleinere IJselklinkers ruim 150,
« doch van de grootere bovenlandsche moppen
a slechts 45 in den m'. »
(De Ingenieur, blz. 10 [ 4.)
*** Ili N.- Nederl. worden gele Fri esche klinkers, in sterk tras, gebruikt voor vloeren.
Vlakke klinkers dienen er tot het beklampen
van putmuren, tot het metselen van wanden, bodems,
halzen van beerputten, aschkuilen voor machinen, het
optrekken van trasramen, binnen- en buitenmuren,
het vloeren van droogkamers, het ommetselen van
smeltovens en schoorsteenen, het metselen van wanden, treden en vloeren van stelputten, wanden van
steenkolenhokken, het ondermetselen van trappen,
het bestraten van loodsen.
In trasramen worden binnenmuren tot op zekere
bepaalde hoogte opgetrokken van harde miskleurige Waalklinkers en de voorzijde der buitenmuren
van harde vlakke blauwe Waalklinkers.
Rookkanalen, binnendaks van best rooden waalsteen en, buitendaks, van Waalklinkers. Rijwegen
worden bestraat met Waalstraatklinkers, ten hoogste
85 op kant voor I M 2 goed gesloten bestrating
zonder tusschenvoeging van zand.
* * * a De harde, doch eenigszins getrokkene
a klinker-soorteri worden meest gebruikt tot het
a bevloeren van gangen of galerijen, in groote of
« openbare gebouwen, alsmede in pakhuizen, tot gee metselde klinkerpaden, en die van eene meer
a kromme en harde soort tot de gewone straata werken, stallen enz.
a De beste of vlakke klinker-soorten gebruikt
a men tot al die werken, welke veel aan het water
a en de lucht zijn blootgesteld en tevens net en
« sterk bewerkt moeten worden. D
(Handl. tot de Burgerl. Bouwk., blz. 42.)
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** * Grfze klinkers. (Zie Graze.)
** * De beste kleine klinkers, welke aan de Waal,
Maas en Lek gebakken worden, verdeelt men doorgaans in : beste vlakke klinkers, ondervoets vlakke
klinkers, beste harde grauwe, ondervoels harde grauwe,
beste roode en gemeene roode.
Klinkertje, o. — De Boomsche (kleine) blauwe
klinkertjes worden tot fijn metselwerk gebruikt , ook
keukens worden daarmede bevloerd.
Klinkermop, v. — Zie Friesche steen.
Klisklesoor. — Zie Klesoor.
Klokpan, v. — Groote breede dakpan, wier
onderste middendeel oprijst op de wijze van eene
paterskap of halve klok, zoodanig dat er langs
daar eene opening is waardoor de lucht op den
zolder vernieuwd wordt, zonder dat het er kunne
in regenen. De kleine klokpan heet hier en daar
in Zd. Ndl. Bouwette, in West-Vlaanderen Bowette,
Buwette, volgens De Bo naar het oud Fransch
woord Bouete, dat beteekende gat, opening.
Klompje, o. — Zie Klompsteen.
Klompsteen, gewoonlijk geheeten Klompen (zie
Pafiesteen). Men zegt ook klompkens. Is de kleine,
zeer harde kareel, onder deze benaming overal in
Belgie bekend.
Klompje, o. ( West- Vlaamsch Idioticon van De
Bo, blz. 47o) : c Kleine blauwe brike omtrent 25 cent.
€ lang, io breed en 5 dik. Eene schouw met klomp« jes bemetselen. )
In het Hageland : Klumke .
Klompkens staat in het Algemeen Vlaamsch
Idiolicon van L.-W. Schuermans, blz. 256, aangeteekend als volgt :
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c Soort van kleine blauwe steenen, meest in
Holland gebakken en in Belgie veel verbruikt om
« haardsteden, komfooren en ander binnenwerk te
« metsen (Oost-Vlaanderen). »
Klompsteen= Fransch : briquettes.
Blauwe Boomsche klompjes (Fr. : briquettes bleues
de Boom) meter' doorgaans 0,135 X o,o6 X o,o35 en
worden veel gebruikt voor banden van gebouwen.
u

Kloostermoef, v. — Zie Reuzenmop.
Kloot, m. — Bol, klomp klei.
Klooten, bedr. w. w. — Wordt ook hier en
daar, in Zuid-Ndl. uitgesproken kloeten : Bollen,
klompen, klooten of kloeten klei steken.
Klooter, kloeter, m. — Werkman, die de bollen,
klompen, klooten of kloeten klei afsteekt.
Klootschop, kloetschop, v. — Schop, waarmede
men, in sommige gewesten, de klooten of kloeten
afsteekt.
Klootwagen, m. — Kruiwagen, waarmede men
de aardklooten naar boven brengt langs den klootweg
tot aan de tafel. — Als de aarde, onder in den put
bereid is, wordt ze op hoopen geworpen. Daarna komt
een voerder, steekt ze, met de handen, in langwerpige
bollen of klooten of en laadt deze op den kruiwagen

(kloolwagen).
Klootweg, m. — Weg van uit den aardput tot
op de pith, belegd met gangen (planken), om de
steenaarde gemakkelijk te kunnen vervoeren. (Ruj5el-

monde en omliggende.)
Knevel, m. — Band (Fr. lien), die de stukken hout
der brug aan elkander hecht. (Zie Brug.)

......
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Knopje. — Zie Neus.
Kolen. — Zie Steenbakkerskolen.
Kolenstrooier, m. — Zie Afslager.
Kooldrager, Kolendrager, m., is hij die de kolen
in kleine manden aanbrengt.
Koolhuis, o. — Bergplaats voor de kolen. —
Koolmagazijn.
Koornaarde, v. — De vruchtbare oppervlakte van
den grond. Vruchtbare laag aarde, die den grond
bedekt. In West-Vlaanderen, ook Moere geheeten.
— (Zie Aardlaag.)
Kop, m. — De koj5j5en (Fr. : bouts) zijn de kleinste zijden van de steenen. De kanten (Fr. : champs)
zijn de lange smalle zijden en de blatten of vlakken
(Fr. : pats) de lange breede zijden.
Koplaag, v. — Zie onder Kopsteen.
Koppenuit. — Zie Kopsteen.
Kopsteen. — (De Bo's West-Vlaanisch Idio/icon,
biz. 491) : « De brikken, die over kant staan boven de
« vijven en de halve plakkers, zoodat zij eene koj5laag
« uitmaken in den buitenkant van den steenoven,
« heet men kopsteenen of koppenuit. De kopsteen
« brandt maar half door, omdat de buitenkop in den
« gloed niet kan liggen.
>>

Kortkarstig, b. nw. — Hier en daar in ZuidNdl. gezegd voor broos : kortkarstige baksteenen =
broze, rottige baksteenen.
Kraag, v. — Overslag van de nokpan.
Kromgetrokken steenen. — Steenen die, bloot-
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gesteld zijnde aan te felle hitte, in den oven scheef
getrokken zijn. — Zie o. a. Klinker.
Kruier, m. — Lange stok, met kruiswaarts aangenagelde plank en dienende om de Pets effen te
strijken.
Kruinpan, v. (Fr. : crete.)
2 59 X 465 X 12.
Kunststeen is in tegenstelling met natuursteen.
Kunststeen wordt gemaakt van leem of klei of
eene andere kneedbare stof met zand en water
gemengd, gedrukt in eenen worm en daarna gedroogd
of gebakken.
De hoofdsoorten van kunsisteen zijn : baksteen
en leemsteen. — Ook mekanieksteen geheeten.
Kwelp, m. — Vettige grijze aarde (zie Aardlaag).
— Bij De Bo, blz. 522 :
<, Kwelm (-e, m., zonder m y.). — Weeke grond
waaruit water welt. »
— Bij Schuermans, blz. 315 :
« Kwelp, zie Kwelm — in Vlaanderen en Limburg : beweegbare grond; grond die op- en neergaat
als men er over gaat en water opwelt, in Klein-Brabant
uitgesproken Kwell e en Kwelp. »
Dit laatste is niet zeer juist : in Klein-Brabant
zegt men zoowel kwelm als kwel p ; maar kwelp is
daar het steenbakkerswoord voor : vettige grize aarde.
Laagsgewijze bakken. — Fr. : Cuisson j5ar stra.
liiicatzon.
Lagen, nedr. w. w. — De steenen in lagen
leggen.
Leem, o. — I° eene laag bleeken grond, die
weinig vruchtbaar is en nog geen zand. (Rufichnonde.
— Zie Aardlaag.)
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20 steenstof bestaande uit de vermenging van klei
en zand (kiezelzana).
Men heeft vet leem, — kneedbaar lean,— schraal

leem, — wel doorwerkt hem.
Rivierleem = ebbeslijk,
Men zegt ook bier en daar fiotaarde.
« Leem is zelden vrij van vreemde bestanddeelen,
« als kalkaarde, kiezelsteenen enz., waardoor de massa
« bij het bakken of wel daarna door het indtingende
« vocht broos wordt of springt. Doorgaans bevat de
« klei eenig ijzeroxyde, waardoor aan de steenen de
« roode, gele en soms groene kleur gegeven wordt;
« ook koolzure kalk, hetwelk de steenen smeltbaar
« maakt, wordt in het leem aangetroffen.
(( De vermenging van klei met zand berust op
« het beginsel, dat de inkrimpende eigenschap der
« klei weinig invloed heeft, als de laatste wordt
« afgedeeld, het zand is voor Beene inkrimping
« vatbaar en de klei dient alleen tot middel van
« verbinding der harde stollen. Eene groote toe« voeging van zand zou de kleiaarde te licht vloei- en
« smeltbaar maken, waardoor men steenen met gaten
« zou verkrijgen, en om hierin te voorzien, heeft men
« voorgeslagen de natuurlijke klei niet met zand,
« maar met fijn gemalen gebrande klei te vermengen,
« waartoe eene meer samengestelde bewerking zou
« vereischt worden.
« In Engeland maakt men gebruik van steenq kolenasch, doch die kunstmatige vermengingen
« vermeerderen de kostbaarheid der steenen, en hier
« te lande (N.-Nederl.) neemt men alleen leem uit de
« ondiepten en slikken langs de rivieren of uit de
« velden in de nabijheid der steenovens, waarin eene
« behoorlijke vermenging van klei met zand plaats
« heel,
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C De ondervinding heeft geleerd, dat Brie deelen
c met een deel zand de beste verhouding is voor
c het vormen van steenen en hieraan geeft men den
C naam van leem of pannebakkersaarde. »
(Uit : De Behandeling en Zamenstelling der
voornaamste metselwerken, i 8-19.)
Leembereiding, v. — Zie Deeg.
Leemsteen. — Gedroogde, niet gebakken metselsteen.
Hoogd. : Lehmstein.— Lehmtatzen.— Luflziegel.
* * * (Zie ook Mergelblok.)
* * * De leemsteenen worden gevormd in water
of zand. Bij het vormen in water drukt men de
doorweekte en getreden leemaarde nat in den vorm.
Bij het vormen in zand moet de leemaarde langer
bewerkt en vast in den vorm gedrukt worden.
Bij het vormen in water moet de vorm telkens
afgewasschen worden, om to vermijden dat de klei
aan of in den vorm blijft kieven.
Bij het vormen in zand werpt men telkens fijn
zand in den vorm en op de vormplank, aismede op
de leemaarde alvorens men ze in den vorm drukt
of slaat.
Leuter, m. — Plat stukje hout waarmede men
de aarde van de spade kuischt. (Rupelmonde en

omliggende.)
Lichter, m. — Werkman die de bovenaarde
afsteekt. (Rufielmonde en omliggende.)
Lichtwerk, o. — D. i. het vervoeren van den
grond, die boven de steenaarde ligt. Deze aarde
wordt over eene smalle brug over den aardput gevoerd
naar den barm, die dan ook alle jaren den put
indringt. (Rupelmonde en omliggende.)
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Ligger, m. — Plank over de Brug. (Zie Brug.)
Lijstpan, v. — Pan om op de lijst van een dak
te leggen.
(Tuerlinkx, Hagelandsch Idioticon, blz. 368.)
Linksche dakj5an. — Is de pan, die de bolle
zijde of de wellen aan de linkerhand heeft.
Logie, v. — Bastaardwoord. — Fr. Loge. —
Gebouw bestaande uit een dak met palen ; wordt
gebruikt om de steenen, die reeds in de zon op de filets
gedroogd zijn, verder te laten verharden. — De steenen
worden op hunnen kant de eenen boven de anderen
geplaatst met kleine openingen er tusschen, opdat
wind en droogte midden in den stapel kunnen
komen. (Boom, Rutelmonde, Niel, Brabant enz.) Zie
het Noordnederlandsch Droogschuur en Gammen,
Gammer.
Lokgat o. — In Z.-Nederl., zijn lokgaten de openingen in den oven, door dewelke de vlam stijgt en
speelt en de steenen bakt.
In De Bo's West- Vlaamsch Idioticon, (blz. 565) :
Lokgat, o. — De lokgaten, ook heulen genaamd,
zijn pijpen in den steenoven, met hout en kolen
gevuld om het yuur te voeden. Fr. : furiere.
Aanmerking : Van Dale zegt dat het woord
lokgat = pompgal (in het Zeezvezen) verouderd is en
men heden schrijft lochgat. Ilet woord lokgat voor
fiompgat, zelfs van de houten pomp, nog heden op
den buiten gebruikt, wordt nog dagelijks gehoord
in Zuid-Nederl.
Loods, v. — Schuur (zie Oven.)
Looper, m. — Zie Maalgang.
Luchtpan, v. -- Gaatpan. (Zie dit woord.)
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Maalgang, m. — Maaltuig met twee overeind
of to lood staande steenen. Wordt, in sommige steenbakkerijen, gebruikt voor het doorwerken en kneden
van de klei tot een gelijkslachtig deeg. Die steenen
noemt men, evenals in de molenarij, de looters.
Zie Kleimolen.
Maaltuig, o. — Zie Maalgang en Kleimolen.
Maashout, o. — Spar tusschen de z weepen der
brug. (Zie Brug.)
Machiensteen, nr I : 0,220 X 0,I00 X 0,052, nr 2 :
o,185 X o,o8o X 0,04.8.
*% In N.-Nederl. zegt men voor steen met de
machine gemaakt : machinale steen : machinale roode
Friesche gevelsteen enz.
Meirlebeeksche, Meerlebeeksche steen. — Steen.
van Merelbeke en omstreken. De groote Rupelmondsche steen wordt ook wel Meerlebeeksche steen
genoemd.
Mekanieksteen. — Zie Kunststeen.
Mergel, v. -- Klei met kalkzand vermengd.
Mergeiblok, m. — In Nd.-Ndl. is blok o. — Groote
leemsteen, doorgaans; tot meer samenhang of vastheid,
met gehakt stroo of hooi vermengd. Zulke leemsteen is
bestand tegen het vuur. Bij het metselen wordt hij
gelegd in leem en niet in mortel, doch met gewone
mortel volgezet en opgevoegd. Ten onzent wordt hij
weinig of niet gebruikt : alleen in droge landen kan
hij nut opleveren.
Metselplavei, v. — Zie Hollandsche I/Selsleen.
Metselsteen. — Steen voor de metselarij. De
gewone metselsteen van Vlaanderen is groot
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0,220 X 0,110 X 0,055.
1000 gewone metselsteenen wegen 2 roo kilogr.
moo holle metselsteenen wegen 1310 kilogr.

Middensteen. — (Fr. : briques Bien cuites.) Zie
Baksel en Grauw.
Middensteen ligt in het midden van den oven;
is aan de geschiktste hitte blootgesteld en derhalve
volkomen gaar en goed doorbakken. Is de meest
doelmatige steen voor metselwerk,
Mijner, m. — Zie Graver.
Misbak, m. — Zie Wanbak.
Miskleurig, b. nw. — Slecht van kleur; mis-

kleurig hardgrauw. Zie Hardgrauw..
Moef, Moefe, Mof, v. — Groote klinker, groote
metselsteen. Bij Kiliaan : Mo_fe ; bij Weiland : Moj5.
Mop bestaat nog in N.-Nederland. (Zie Mop, Friesche
steen, Geldersche steen, Klinker, Utrechtsche of Vecht-

sche steen.)
Moere, v. — Zie Koornaarde.
Moleman, Molenman, m. — Werkman in de
pannenbakkerij, die de potaarde zuivert in den molen.
Moluursteen. (Zie Paftesteen). Fr.: briques mou-

lure'es.)
Mond, m. — Mondgat = Slookgat, o , (zie Oven.)
*** In sommige streken van Z.-Nederl., zegt men

mull.
*** In N.-Nederl. komen de monden of stookgaten uit in de wederzijds tegen den oven aangebouwde schuren of loodsen welke tot berging van
den turf dienen.
** * Mondgat (zie De Bo's West- Vlaamsch Idio-
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ticon, blz. 62 i) : « zijn de wijde openingen van onder
c in den steenoven, langs waar het vuur ontsteken
4, w ordt om in de groote pijpen die, met rijshout, kloofc hout en steenkolen gevuld, de vlam voeden en
c langs de lokgaten door geheel den oven omleiden
c om de brikken to bakken. »
Mondsteen is, naar het woord aanwijst, de
steen, die aan de ovenmonden ligt en doorgaans
zwaar getrokken en verglaasd is.
Mop, v. — Mvd. : mofipen. — Verkleinw. : mopes.

— ("Lie Moef.)
** * c De steenen, in de provincie Utrecht gebak« ken wordende, zijn meest bekend onder den naam
« van moppen, hebben eene lengte van ongeveer
c 23 duim, de breedte van 12 1 en de dikte van
c 5 / duim, en worden doorgaans gewerkt op 7 lagen
c in de 3 palmen, I duim en 4 strepen, en in fraai
c werk tot 15 lagen in de 6 palmen, 2 duim en
c 8 strepen, en, als bovengemeld, in soorten verdeeld.
c Men rekent doorgaans 855 a 86o dezer steenen in
c eene kubieke el muurwerk. »
(Handl. tot de Burgerl. Bouwk.: blz. 4o.)
** * Boerengrauwe moppen zijn zeer rood, donkerrood.
De moj5jien, welke langs de Waal gebakken
worden, zijn doorgaans bruinachtig grist die van de
Lek meer j5aars, de Leedsche of ROzsche zijn rood
en die van den Hollandschen ljsel zijn keel.
Mortel, v. — Bereide klei of gekneden steenspijs.
Mortelbak, m. — Bak waarin de klei of steenspijs naar de werk- of vormbank gedragen wordt.
(Fr. : auge.)

Mortelmaker, m. -- Leemkneder.
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Mortelvoerder, m., wordt soms de werkman
genoemd, die de .mortel (mortel yr. in N.-Nederl.,
onz. in West-Vlaanderen, mn. bijna overal elders in
Vlaamsch-Belgie) naar de werk- of vormbank brengt
of voert.
Mottige steenen. – Regensteenen, d. z. steenen,
die voor het drogen aan regen zijn blootgesteld
geweest en daardoor vele kleine gaatjes in de
oppervlakte hebben.
Mull. — Zie Mond.
Muizen, o. w. w. — (De Bo's West- Vlaamsch
Idioticon, blz. 628) : « Bij de werklieden is dit woord
bedrijvend gebruikt voor : werpen en opvangen,
sprekende van brikken..., die door eenen werkman
successief geworpen worden naar eenen anderen die
ze opvangt. De brikken of steenen uit het schip
muizen.
Natuursteen, natuurlijke steen, in tegenstelling
met kunststeen, komt in natuurlijken staat voor in
rotsen of groeven en wordt op de vereischte afmetingen behakt of behouwen.
Tot den natuurliken steen behooren o. a. de
steensoorten : breuksteen, kalksteen, zandsteen, granzet,
marmer enz.
« De gehouwen steen, zijnde rots- of mins/e'en,
« wordt door eene kunstbewerking uit de rotsen of
« mijnen gehouwen en draagt verschillende benamin« gen, naar de plaatsen, van waar zij afkomstig
« zijn; gelijk hoofdzakelijk de Escausinsche, Namenc sche, Maffelsche, Doornasche, Luiksche, Bremer-,
« Bentheimer- en Zweedsche steen, als ook het marmer
« waarvan mede verschillende soorten zijn... »
(Handl. tot de Burgerl. Bouwk,. blz. 38.)
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Neus, m., omgebogen gedeelte, klamp van de
dakpan om ze vast te leggen of vast te zetten op
de panlatten. (Fr. : crochet.) In N.-Nederl. ook
genaamd knotje, met dit onderscheid dat men daar
gewoonlijk knolje zegt voor den klamp van gebakken pannen en news voor dien van glazen pannen.
Nokpan, v., in 't Fr. tulle faltiere, van nok =
faite en waarvan de woorden nokbalk = Fr. lierne
— nokbint . Fr. coyer, — nokgordins = Fr. brisis
enz. gevormd worden.
Er zijn dubbele nokpannen (Fr. grand formal)
en kleine nokbannen (Fr. petit format), nokpannen
met kragen of overslagen = Fr. a rebords.
Verder nokpannen voor schoorsteenen en riolen,
voor schalién en andere, die zelfs in 't Fransch niet
anders gekend zijn tenzij onder de benaming Vlugt-

fiannen.
* * * Voor &hall& wordt in de N.-Nederl. lastkohieren gedrukt leién. — Leidekker, leidak is in
Z.-Nederl. algemeen schaliedekker, schaliendak.
Evenzoo zegt men hier :

schali'emn (ardoisiere),
schalieachtig (ardoisier),
schalieblauw (couleur d'ardoise)
in plaats van het N.-Nederl. :

leimmn, leigroef;
leiachtig,
leiblauw.
Het verdient echter aanmerking, dat in de N.Nederlandsche woordenboeken evengoed schalie en
lei met hunne voormelde samenstellingen gedrukt
staan.
Oever, m. — Bovenkant van den aardput.
Oeverzetter, m. -- Werkman, die de helling van
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den ocver (bovenkant van den put) steekt. — Fr. :
taluteur.
Omzetten, bedr. v. w. — Klei omzetten : met

de schop cf de spade omwerken, onderstboven
keeren, omwoelen.
Onderbonte, m. — (Zie Friesche steen.)
Ondergele, m. — (Zie Friesche steen.)
Ondergrauw, o. — Grauwachtige en harde soort
grauw. (Zie Grauw, .4.nsteen en Utrechtsche of
Vechtsche steen.)
Ondergrauw is niet zoo grauw van kleur en
niet zoo fielder van klank als boerengrauw.
Ondergrond, m. — Grond onder den bovengrond.

(Zie Aardlaag.)
Ondersteen. — (Fr. : briques trot cuiles.) Zie

Baksel.
Ondersteen ligt beneden in den oven langs de
monden en vuurkanalen; moet eene onmatige hitte
doorstaan en wordt daardoor voor een gedeelte
getrokken en verglaasd.
Ondervoets vlakke klinker, - ondervoets harde
grauwe. Behoort, in N.-Nederl., tot de beste kleine
kill/kers.
Ontladen. -- Den oven ontladen : de gebakken
steenen of of uit den oven nemen. Den oven ledigen. — Zie Oven.
Oostendsche steen. — De Witte baksteen van
Oostende wordt in 't Fr. genoemd : Ostende blanches.
Openslechten, bed. ww. — Zie Slechten.
Openwerpen, bedr. ww. — Zie Slechten.
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Opleggen. — Zie Opzetten.
Oplegger is de werkgezel, die de klei oplegt.
(Zie Opzetten en Opzetter.)
Oprid, beter Opril, m. — Hellend oploopende
weg of wegel, gang of toegang. — Zie Oven.
Oprijder, m. — Hij die de gedroogde steenen
van de logic in den oven voert.
Opzetten (te Boom en in het omliggende) is : de
klei op de tafel of vormbank zetten en ze wel
vullen.

In West-Vlaanderen zegt men Opleggen, d. i.
de klei in den bak of op de tafel leggen voor den
vormer of steenmaker.
Opzetter is de werkgezel, die de kleiaarde op
de vormbank zet.
Otter. – Zie Stoker.
Oven, m.
Droogoven
Dubbele oven
Gesloten oven
Houtoven
Ringoven
Steenoven
Ticheloven
Veldoven.
Oven (te Rupelmonde en omliggende en elders
in Vl.-Belgie) : een vierkant gemetseld gebouw (met
dikke muren en voorzien van openingen of gaten
aan den onderkant) waarin de steen gebakken wordt.
Eenige zijn enkel met kappen , dit zijn de oude;
andere met schouwen en welfsels onder de kap.

*** Den oven kan men op io uren tijds gereed
maken om gestookt te worden. Hij Brandt twee
dagen en eenen nacht (soms een deel van den
tweeden nacht), waarna hij langzaam blijft verkoelen (dit duurt vier of vijf dagen). Dan wordt hij
ledig gemaakt : men haalt den steen uit de laag,
telkens met een dobbel (dubbel), dat is 8 steenen.
Men zet de steenen op den wagen tot een hond erdtal, voert ze naar de kaai, waar ze, op den platten
kant, regelmatig sehoopl, ,gestapeld, getast en, na v erkooping, ingescheept of anderszins vervoerd worden.
(Boom, Ruj5elmonde enz.)
Noord-Nederland
: a De steenovens staan
*
* *
« hier aan de rivieren meestal vlak tegen de dijken
« en bestaan uit groote, vierkante, onbedekte ruimten,
omringd door zware muren, die tot ongeveer i,00 el
« boven den dijk zijn opgetrokken, behalve de muur
• die tegen denzelven staat en niet hooger is dan
« de kruinshoogte van den dijk. In den tegenover<< staanden muur is eene deuropening of poort, het
« hondsgat genaamd, groot genoeg om er met eene
kar te kunnen doorrijden en in de zijmuren zijn
de stookgaten of monden uitgespaard, uitkomende
« in de wederzijds tegen den oven aangebouwde
« schuren.

« Daar waar de ovens niet tegen eenen dijk
• staan is in den voor- of achtermuur het boven« genoemde hondsgat en somtijds daarboven eene
« tweede deur met een ojirid, langs welken de
steenen met kruiwagens kunnen worden ingebracht.
« De ovens zijn meestal van langwerpig vier« kante gedaante en kunnen van 300,000 tot 1,200,000
« steenen bevatten; de afmetingen zijn meestal To el
« lengte, 8 tot 9 el breedte en 5,65 el hoogte. De
• muren verminderen boven in zwaarte en worden
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<< buiten door zware balken versterkt. In eenige
« streken zijn de ovens van boven open, op andere
c daarentegen met een pannen dak gedekt ; de stookel afstand en het aantal
q gaten zijn op ongeveer
tot
« monden is naar de grootte der ovens, van
De aangebouwde schuren of loodsen dienen
(< tot berging van den turf en beletten, dat de wind
« het vuur te sterk aanblaast.
« Wanneer de ovens gevuld of ingeslagen wor<< den, legt men twee of drie lagen gebakken steen
<< op den grond om de ongebakken steenen, die
« daarop met zeer kleine tusschenruimten op hun'
<< kant worden gestapeld, voor vocht te bewaren.
<< Bij het opstapelen spaart men gangen of kanalen
c uit, dwars door den oven en tegenover de monden,
« die altijd ter weerszijden recht over elkander staan.
c Op deze wijze vult men den oven tot onder 1 el
c boven de muren en bedekt de ongebakken steenen,
« die aan de lucht blootgesteld zijn, met eene dub« bele laag gebakken steen, waartoe men half gare
« steenen of die uit de schuimlagen neemt; zijn de
c ovens van een dak voorzien, dan is de afdekking
c onnoodig.
c Het stoken geschiedt met turf, veelal met de
(< zoogenaamde lange turf, waarmede de kanalen
(< worden vol geworpen; de turven worden bij de
c monden aangestoken en het vuur onafgebroken
st onderhouden, beurtelings de stookgaten aan de
« eene zijde sluitende en aan de andere openende.
« Het stoken vordert veel ervaring en oplettendc held, daar alleen door eene eenparige hitte in
« het geheele lichaam een gelijkvormige g-raad van
« doorbakkenheid kan verkregen worden. »
Gewoonlijk zijn er 16 tot 18 dagen noodig om
droog en even zoo veel dagen om gaar te stoken.
2

i 2

(< 20.
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C Het vocht, dat in de klei aanwezig is, wordt
e bij het stoken in damp uitgedreven; de steenen
« verminderen in volumen en dit ge3ft aan de gestae pelde massa eene inzakking, die een el en soms
e meer bedraagt : zoowel hieraan als aan de wit« heid der vlam ontdekt de stoker wanneer de
« steenen gaar zijn, en alsdan sluit hij al de mon« den en laat den oven bekoelen. Is de oven bekoeld,
€ dan worden de steenen, waarmede het hondsgat
C en de bovenopening gevuld en die met leem aan« gestreken zijn weggenomen, de oven wordt ontla« den en de steen naar zijnen graad van doorbak« kenheid en hardheid gesorteerd.
(Uit : De Behandeling en Zanzensielling der
voornaantste Melselwerken enz., blz. 20-2 1).
* * * c De Steenovens zijn vooral in zwang bij
« 't gebruik van hout en turf; zij hebben doorgaans
« de gedaante eener schacht met buik en zijn. van
« onderen door gewelven met trekgaten gesloten,
e waarop de steenen met den hoogen kant en kruis« lings derwijze gestapeld worden, dat de ledige
« ruimten ongeveer .. van de gansche schachtruimte
« innemen.
« Het stoken geschiedt onafgebroken op een
« haard onder 't welf. In een kleinen steenoven van
e 5 m. hoogte en 45 m3 dwarsdoorsnee bakt men in.
« 4 dagen 45,000 steenen, door middel van 6o,000 tur« yen of go m3 hout.
« Bij groote ovens, die meer dan een millioen
c steenen bevatten, is het verbruik aan brandstof naar
« verhouding veel geringer, maar duurt de tijd van
e bakken ook meer dan 14 dagen. Het vuur moet
« allengs feller worden, en na gaarbakking dient de
q afkoeling bij gesloten oven te geschieden. Ten einde
‘ meer partij van de ont wikkelde warmte te trekken,

--54—
bezigt men ook wel dubbele ovens, en in den
« jongsten tijd kwamen de Hoffmann'sche ringovens
q sterk in zwang. »
(De Ingenieur, , blz. 982.)
*** Behalve de hoogergenoemde Hoffmann'sche
ringovens gebruikt men heden ook hier en daar
Clayton-ovens, ronde gewelfde ovens, vlam-tichelovens, o. a. den vlam-ticheloven van Kasseler enz.
Ook voor het persen van steenen heeft men
persmachienen uitgevonden, buisvormige, cylindervormige enz., en weer andere tuigen voor het zuiveren
van klei.
*** Veldoven = bakken in hoopen. Men plaatst
de steenen, op hunnen karat, op elkander ; kleine
tusschenruimten en de trekgaten worden uitgespaard.
Die gaten en die ruimten vult men d aarna met steenkolengruis. Alles wordt afgedekt met eene met stroo
vermengde laag leem. Ook de wanden worden met
leem besmeerd. Die oven is van onder vierkant en
28 of 30 lagen steen hoog.
Een stapel met 200,000 steenen in 28 lagen vergt
8 tot io dagen voor het opbouwen en I2 tot 15 dagen
voor het bakken en verbruikt per ioo steenen
2 1 centenaar grove en ongemcngde kolen.
* * * Bakken in v eldov ens. Fr. : cui sson en meules. —
(Zie Bakken.)
*** Ronde steenovens treft men vooral in Engeland aan. Zij worden afgedekt met eene kegelvormige
gemetselde kap.
*** Houtovens worden met hout gevoed.
* * * Tot het bakken van steenen voor haardmuren
steekt men groen elzenhout in de stookgaten, alvorens
de oven afgekoeld is. De steenen blijven eenige dagen
in den rook van het elzenhout en worden daardoor
in- en uitwendig blauw.
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*** Te Niel, wordt de papesteen gebakken in
ovens met haarden (foyers) en roosters. Die ovens
worden gevoed met kolen en mutsaards.
De klompsteen wordt er gebakken in ovens
waarin afwisselend eene laag magere kolen en eene
laag klompsteen geplaatst wordt, op dezelfde wijze als
gewerkt wordt in de kalkovens.
** * Pannenbakkersovens zijn met dikke muren
omsloten, bevatten gewoonlijk 12 tot 15,000 pannen,
worden sterk gestookt gedurende omtrent 40 uren
en koelen daarna 4 dagen af.
* * * Voortdurend brandende ovens : Fr. : fours

continus.
Ovenjong, o. — De jongste van eene ploeg steenbakkers; hij moet de kolen aanbrengen, de steenen
langen en soms het vuur stoken in de steenovenpijpen.
Ovensteen, algemeene benaming van de steenen
waarmede het gewelf en de hoeken van het gewelf
van broodbakkersovens gemetst worden in vuurvaste
mortel. (Fr. : briques de four.)
Ovenvulling, v. — Fr. : chargement.
« De ongunstige toestand, waarin het verbruik
« van de warmte in de steenovens plaats heeft, is
t de oorzaak, dat dezelfde ovenvulling zeer harde
t en zeer zachte steenen oplevert. »
(Beknopt Handb. v. Burgerl. Bouwk., blz. 36.)
Ovenzand, o. — Asch gemengd met fijn Steengruis.
Overdroogde steenen. — Die al to droog waren
vooraleer zij gebakken werden en bij het bakken
bersten.
Overkolen, bedr. w. w. — Strooien van de kolen
tusschen de steenlagen. -- Zie Afslager.
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Overslag, o. — Stuk hout waartegen de kruiwagen op de brag wordt omgekeerd. (Zie Brug.)
Overwarmen, bedr. zw. w. w. — Den oven te
hard warmen.
Paardenklinker, m. — Klinker voor rij- of straatwegen. (Zie Geldersche lIselsteen.)
P addesteen, kortheidshalve Padde, Padden. (Zie
Palesfeen.)
Deze steen ligt, in de ovens, het dichtst bij het
vuur ; hij is bijgevolg oneffen (onge10); want hij slorpt
brandstof op en is hard. Hij is gewoonlijk krom
getrokken.
Paddesteen wordt veel gebruikt voor fundeeringen.
Pan, v. — Zie Pannenbakkerij.
Pannenbakkersaarde, v. ,------- Leem, gewoonlijk
samengesteld uit 3 deelen klei en i deel zand.
Pannenbakkerij, v. — De benamingen van het
werkvolk in de pannenbakkerij zijn, te Boom, Niel,
Rupelmonde enz.
I° de molemans,
2° de uitdragers,
30 de inslagers,
4° de walkers,
5° de pannenmakers,
6° de pannenuittrekkers.
*
* * Gewoonlijk worden Pannenbakkeri en genaamd Steenbakker'en. — Volgens Schuermans, blz.
458, zegt men in Limburg, voor Pannenbakko*
« Pannenschop, zoo genoemd omdat het gebouw aan
« een schop of overdekte plaats gelijkt. »
*** Pannen worden gemaakt van zware, zeer
vette klei. Deze mag weinig kalk of gips bevatten.
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Men steekt eerst de klei af; dan vermengt men
ze met water, roert ze met schoppen en treedt ze met
de voeten. Dit noemt men walken. Als ze op die wijze
goed lenig is gemaakt, steekt men ze nog in eenen
molen (totaardemolen) om ze goed te zuiveren.
Men vat een stuk of eenen kluit van die klei en
drukt of rolt dat stuk of dien kluit tot een platten
koek met eenen rolstok. Die koek heeft de dikte van
eene pan ; men legt hem- in eenen vorm, pannenvorm.
Na er den news of de nok aan gemaakt te hebben,
legt men de weeke pan op planken en draagt deze
naar de droogschuur. Daarna wordt ze in de zon
gedroogd. Na behoorlijk gedroogd te zijn, gaat ze in
den oven. (Zie Oven : Pannenbakkersov ens.) De pannen worden hoofdzakelijk onderscheiden in : beste
pannen, gemeene pannen, lange pannen, halve pannen
en vorsten. Goede pannen moeten eene heldere roode
kleur hebben; door het gebruik worden ze schielijk
bruin-groen. Wil men ze blauw maken, dan werpt
men, nadat zij gaar gebakken zijn, groen elzenhout
in de stookgaten en men maakt overal den oven
dicht. Deze berooking duurt gewoonlijk acht dagen
en wordt smoren, pannen smoren geheeten. Aldus
berookte pannen noemt men blauwe of gesmoorde

pannen.
c De pannen moeten goed doorbakken, gelijk
c van kleur en vooral niet schilferig of gescheurd
« zijn. Men wil algemeen, dat zij met de holle zijde
c op den grond liggende, het gewicht van een man
« moeten kunnen dragen. »
(Beknott Handb. v. Bur gerl. Bouwk., biz. 40.)
** * Verglaasde pannen zijn die, welke men, na
bakking, overstrijkt met pap van fijngemalen smeltglas en daarna wederom in den oven steekt, waarin
zij aan de grootste hitte worden( blootgesteld. In
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.....- 58 Z.-Nederland ook vergleide pannen, gleisachtige pannen, gleisachtige steen. (Kiliaen : gleysen, gleyssen.)
(Weiland : Gleisen.)— (Fr. : guiles vernissees.)

Pannenmaker, m. — Werkman, die de pannen
maakt in den pannenvorm.

Pannenschop, m. — Zie Pannenbakke4:
Pannenuittrekker, m. — Werkman, die de pannen
uittrekt.

Papesteen, papensteen is, met klampsteen, de
hoofdbenaming der steenen welke to Boom en in
de omstreken dezer gemeente gebakken worden voor
de behoeften van den gewonen bouw. De soorten
Papesteen, gebakken in geslotene ovens of houtovens, zijn :

0,18o X 0,085 X 0,045

Papesteen.
Bleeke papesteen,
2° Papesteen-padde, anders gezegd : harde steen
10

of alleen j5adde,

2°

Putsteen of schouwsteen,

4° Dubbele papesteen,
50 Derdeling,
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6° Klompsteen, gewoonlijk genaamd Klointen,

7° Moluursteen,
8° Spiesteen of welfselsteen,

9° Hollesteen,

lo° Roostersteen,

II° Kerksteen (dubbele en enkele breedte),
12° Plavei.
*** Roode papesteenen zijn de besté; zij worden

gebruikt voor alle werken; zij zijn bestand tegen vorst,
water, lucht, regen, zonnehitte ; zij worden aanzien
als de best gebakkene, zijn ijzersterk en klinken als
metaal; zij worden gewoonlijk en bij voorkeur vetwerkt in voorgevels en snijwerken, bijzonder in den
vlaamschen bouwtrant.
*** Blauwe papesteenen zijn minder van baksel,
bijgevolg van geringer hoedanigheid. Zij kosten niet
zooveel als de roode papesteenen. Zij zijn zeer goed
van klank en sterkte en worden meest gebruikt tot
versiering van gebouwen.
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*** Bleeke papesteenen zijn sterk en effen, maar
zijn niet zoo goed bestand tegen regen en vorst omdat
zij minder van bak zijn. Zij worden meest gebruikt
voor binnenwerk, droge binnenmuren.
*** Drop,e papesteenen zijn de steenen die naar
de laag liggen.
*** Een m' papesteen weegt 165o k. en bevat
io8o steenen.
Pers, v. — werktuig waarmede machinale steen
geperst wordt. Er zijn buisvormige persen, cylindrische persen, de persen van Sachsenberg enz.
Pijp, Ovenpijp, v. — Lokgat, stookgat, trekgat.
Plaan, o., te Rupelmonde, Boom en elders, v. —
Steenstrijktoestel, stuk hout,
waarmede de overtollige klei
wordt af- of weggestreken, de
vorm toegestreken en effen gemaakt. Fr. : j5lanoir. Bastaardwoord : j5laneeren = effenen,
gladmaken. West-Vlaanderen : j5lane. — Planen
effen strijken.
Schuermans (Idioticon, bl. 484) wijst verkeerdelijk
jilaan alleen in de Kemj5en te huis. Hij is insgelijks
mis wanneer hij aanteekent dat « j5laan of fi/ein licht
• staat voor : plaan- of pleinschuft, een steenbakkersc werktuig, dienende om den grond, waarop men de
• versche gevormde tichelsteenen neerlegt, effen te
• maken. )
Plaanbak, m. Bak met water, waarin de plaan,
voor het afstrijken van elken steen, wordt nat
gem a akt.
Plaanblok, N.-Nederl, o.; Z.-Nederl., m. -- Vier-
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kant stuk hout dat op de tafel ligt en waarop men den
vorm plaatst.
Plaatzand, o. — Droog zand.
Plakker, m. — Zie Plaksteen.
Plaksteen. — In West-Vlaanderen : plakkers. (In

De Bo's Idioticon, blz. 752) : c De steenen die streks
c overkant staan in de buitenzijde van een steenoven,
« heeten plaksteenen of filakkers. Maar staan er twee
« rijen plaksteenen nevens elkaar, dan heet elk paar
C een dobbel Plaksteen; is er maar eene rij, dan heet
« elke steen een enkel of halve Plaksteen. De enkele
« staan voor de vJven die er achter schuilen ; de
C dubbele plakkers staan boven de koppenuit. De
« plaksteenen zijn nooit wel doorbakken, omdat zij
c maar gedeeltelijk in den gloed kunnen zijn. )
Plat, o. -- Vlak, lange breede zijde van de
steenen.
Platte pan. — « Deze wordt vooral gebruikt in
« Duitschland. Zij is voorzien van een knojje, waarc mede zij aan de lat wordt opgehangen. Met de
« Platte pannen worden afzonderlijke vorstfiannen
4: gebruikt om de nok to dekken en S-vormi:ge goofc pannen. Zijn die pannen zoo gemaakt, dat zij niet
« onder elkaar schuiven, maar enkel aansluiten, dan
« moet men de aansluitingslijnen met eene rij C-vor« mige pannen dekken. »
(A. Winkler Prins, deel VI, blz. 27.)
Plavei, v. in N.-Ned.; in Z.-Ned. v. en meest m. —
(Zie Papestzen) = vloersteen. — Fr. : carreau.
*** Plavei is algemeen Nederlandsch.
*** Groote platte Boomsche plaveien worden ook
gebruikt voor de bevloering van haarden, ovens enz.
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** * Geschuurde filavezen = geslefien blaveien.
** * Kerkfilavei.— Zie Kerksleen.
*** Metselplavei (zie Hollandsche Ifselsteen).
Plaveimaker, m. = Vormer. (Boomsche en Rupelmondsche uitspraak Vormas, Vorynasse.) (Zie Vormer.)
Plavuis, m., m y. Plavuizen, (West-Vlaanderen
en Limburg : Plavuus) zijn vloertegels van leem of
magere klei ; zij zijn doorgaans rood of blauw.
Schuermans (Idi oti con, blz. 488) zegt dat het woord
Plavuis in N.-Brabant gebezigd wordt. In verschillende novellen van Snieders komt het woord voor.
In de Algemeene voorschriften voor de uilvoering
en het onderhoud van werken enz., blz. 158, §. 374,
leest men :
De tegels of plavuizen moeten zijn gaaf en vlak,
» wel doorbakken, zonder barsten, scheuren, gaatjes,
« vierkant gesneden en van gelijke kleur voor het
« zelfde metselwerk. »
— « Verglaasde vloertegels moeten overal met een
« gelijk glazuursel gedekt zij n, zonder scheurtjes of
« afschelferingen. »
C De kleine witte of gesch ilderde muurtegeljes
—
t moeten zijn vlak, fijn en wel gesloten van korrel,
if< hard doorbakken, helder klinkend, gelijkmatig ver« glaasd, zuiver van kleur, gelijk van maat en zindelijk
« afgesneden. »
Uit Algemeene Voorschriften enz. (N.-Nederl.),
§. 252, blz. 88-89 : « Bekleeding met j5lavuizen : De
« j5lavuizen of tegels worden gelegd in bastaardspecie,
« die uitgespreid wordt op eene laag aangestampt
« nand van 6 a io cM. dikte. ,
(Zie Tegel, Vloertegel, Kerksteen.)
Plets, v. — Rupelmonde en omliggende, voor
droosplaats. — (Volgens Schuermans, blz. 489, betee-
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kent Plets ook, « in sommige streken : een in kareel
gelegden vloer langsheen de huizen (Limburg). »
Pletsgang, m. — Gang of plank, waarop men de
steenaarde vervoert over de plets. (Ruj5elmonde en

om4gende.)
Ploeg, v. in N.-Nederl.; m. in Z.-Nederl. - Al de
werklieden te zamen, die de aarde tot steen vervormen,
bakken ,en op de kaai brengen. — « Eene filoes werklieden = verzameling of afdeeling werklieden onder
hetzelfde opzicht en tot denzelfden arbeid gebezigd. »
(I:

H Van Dale.)

Poksteenen. — Steenen waar het op geregend
heeft, toen zij te drogen lagen op de filets, en waardoor ze putten en hoogten hebben.
Polie, v.; my. polies. — Groote brok (kolen).

(Ru/elmonde en omliggende.)
Potaardemolen, m. — Molen om de klei te
zuiveren. (Zie Pannenbakkerij, j5annen.)
Proeftegel, m. — Tegel voor schoorsteenpijpen
(Fr. : chantionole). Men zegt ook proefsteen, vroeger
hoofdzakelijk toegepast op alle goed verzorgde, zachte,
licht snijdbare steenen, waarmede de mannen van het
metsers-ambacht hun proefstuk maakten.
Proefsteen = W.- en 0.-V1. fireufsteen.

Profielsteen. — Moluursteen.
Profieisteenen worden gebruikt tot het vormen
van lijstwerken. Er zijn er van verschillende vormen.
In sommige steenbakkerijen worden ze naar vooraf
opgegeven modellen vervaardigd.

Putsteen. — Zie Papesteen. (Zie ook Putkli nkers
bij Geldersche liselsteen, Utrechtsche of Vechtsche
steen.)
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« Putsteenen zijn, evenals de welfsteenen, aan de
«
«
«
«

eene zijde breeder dan aan de andere, zoodat men
met deze rzngvormige steenen, volgens eene cirkelvormige of andere kromme lijn in gesloten rijen
kan doorwerken. >
(Beknoj5t Handb. voor Burgerl. Bouwk., blz. 3g.)

Rammelaars, altijd in 't m y. gebruikt. — G-ebarsten, gespleten steenen. — Fr. : Les briques dolvent
etre sans felures. — De steenen moeten zijn zonder
rammelaars. (Fr. : briques fele'es.)
Ratelaa rs, altijd in 't m y. gebruikt. — Met stukjes
uit op de kanten, met schaarden in. — Fr. : ebrechures.
— Les briques damn/ etre sans ebrechures. — De
steenen moeten zijn zonder ratelaars.
Ratelaars wordt altijd gebruikt met rammelaars :
rammelaars en ratelaars. Fr. : briques e'brechees.
Rechten, bedr. w. w. — De steenen rechten = de
steenen, die j5lal op den grond of op de beddingen
liggen, nadat zij genoegzaam droog en vast zijn, op
hunnen karat plaatsen, opdat de zijde, die op den
grond gelegen heeft, ook zou kunnen drogen en verharden.
Te Boom en in de nabuurschap wordt dit werk
gewoonlijk verricht door zusters of broeders van de
afdragers.
Als de steenen aldus eene zekere droogte hebben
verkregen worden zij weder omgekanteld.
Dit omkantelen heet men : weenen.
Rechtsche dakj5an. — Is de pan, die de bolle zijde
of de wellen aan de rechterhand heeft.
Regenbakklinker, bakklinker (zie Klinker, Frie-

sche steen, Geldersche Ilselsteen, Utrechtsche steen.)
Uit Als emeene Voorschriften enz., N.-Nederl.
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§. 235, blz. 83) : « Opmetselen van muren : Voor regen« bakken en kelders, den steen voor het verbruik
c goed of te schrobben, te klinken en te schuren
c zoodanig dat alle nand en schelvers zijn verdwenen;
« niet helderklinkende steenen moeten worden ver« wijderd.
*** De regenbakklznkers, behoorlijk geschuurd en
de bersten er uitgehakt zijnde, worden tot alle waterdichte werkc n, als regenbakken, olie- en loogbakken,
waterkuipen en aan de krimpen, bakken en vijzelkommen der molens enz. gebruikt.

Regensteenen. — Zie Mottige steenen.
Reke ring, v. — West-Vlaanderen. Zie Ringsteen.
Reuzenmop, v. ( — pen) werden vroeger in
N.-Nederl. gebakken voor groote gebouwen. Heden
niet meer. In vorige eeuwen waren zij 3o, soms
4o duim lang. — In Vlaanderen noemde men en
noemt men heden nog dergelijke maar kleinere
steenen kloostermoefen.
Rietmat, v. — Bij vochtig, regenachtig weer,
worden de hagen met rietmatten beschut.
Rietvorst, v. — Zi'e Vorstpan. — De rietvorsten
zijn grooter dan de vorstfiannen, en worden bij rieten
daken, ook tot bedekking van schoorsteenen, gebruikt.
Rijke karat. — « De vormer legt den bol (van
q kleiaarde) in een vorm,... drukt de aarde met de
« hand er in, en strijkt met de plaan de overtollige
« klei, die boven den vorm uitsteekt, weg : de steenen
4 verkrijgen hierdoor (t. w. door dit naar een kalif
« strIken) een min of meer scheeve gedaante , een
‘ der hoeken wordt scherp, de andere stomp; — den
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e eersten noemt men den rijken, den tweeden den
« armen kant van den steen.

(Storm van 's- Gray. Bouwk., i , 20. - Woordenboek der Nederlandsche Taal, blz. 668.)
Rijnsteen wordt gebakken aan den Ouden Rijn,
nabij Leiden en Woerden (N.-Nederl.).
Hij is lang : .... ongeveer 18 duim tot 19*,
breed : .... 9 2 duim tot 9 4,
dik : .... 4 duim.
Er zijn :

straatklinkers,
beste vlakke klinkers,
smalle klinkers,
beste grauwe,
boerengrauwe,
roode hardsteen,
harde mondsteen,
slapj5e mondsteen,
welboord.
AI die soorten hebben denzelfden vorm.
Ring, m., noemt men, in West-Vlaanderen, de
kant- of buitenlagen van den steenoven. (Zie Rincgsteen.)
Ringopening, v. — Opening in den ring. Sommige
ringopeningen zijn van boven gesloten door een
cirkelvormig gewelf.
Ringoven, m. — Zie Oven. — In de ringovens
worden de steenen zoowel gevormd als gebakken;
er gaat minder warmte verloren, terwijl de warmte
meer naar den eisch en gelijkmatiger wordt aangebracht.
Ringsteen. — In West-Vlaanderen, algemeene
benaming van de steenen uit de kant- of buitenlagen
van den oven.
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« Rene reke ring (zie West-V1. Idioticon van De
Bo, blz. 815) is eene rij brikken die over kant staan
c (Fr. : j5lacees de champ (I)) nevens malkander. De
c ring van eenen steenoven bestaat uit drie verschil« lende lagen, die altijd in dezelfde orde op elkander
( volgen, van aan den voet van den oven tot boven.
c De eerste laag is gemaakt uit enkele plaksteenen,
1 vJven en eene reke ring; de tweede uit drie reken
« ring, waarvan de buitenste reek de koppenuit zijn ;
c de derde uit dobbele plaksteenen en twee reken
c ring. »
Ringvormige steen. — Zie Putsteen.
C

Rol, v. — Strijker; vervangt in sommige gewesten

van Nd.-Nederl. de plaan.— Zie dit woord.
Rolstok, m. — Bij de pannenbakkers. (Fr. :fouloir.)
Pannenbakker:
Zie
Rood, o. (zie Roode steen, Waalsteen). — In
N.-Nederl. lastkohieren :
— Metselwerk van I e soort rood.
— Metselwerk van rood en basterdtras.
— Best rood voor binnenmuren van putten of
kolken.
— M3 metselwerk van machinaal rood = machinale roode Friesche gevelsteen.
Roode steen is de steen die volgt op de dek- of
schuimlaag.
Soorten : i° keurrood, 2° walrood, 3° best rood,
40 appelbloesem.
Naarmate roode steen hard is, wordt hij hooger
van kleur.
Men heeft ook gemeen rood en slecht rood.
(t) Bij metselwerk :pose'es sur champ. In Noord-Nederland noemt
men dat collagen.

— 68 —
Roostersteen. — Zie Papesteen.
Rotte steen. — Zeer slechte steen die in stukken
valt.
Rupelmondsche steen, algemeene benaming van
de steenen, welke in deze gemeente en in het omliggende vervaardigd worden. Groot :
0, 190 X 0,090 X 0,047 of 0,050.
De metselsteenen van Rupelmonde behooren met
die van Boom, tot de harde soorten.
Naar hunnne grootte worden zij onderscheiden in
groote, middelsoort en kleine Rupelmondsche steenen.
(( De Rupelmondsche steen, wel doorbakken
c zijnde, is hard en zeer geschikt voor gewelven en
« waterwerken ; doch in het algemeen is het noodc zakelijk, aan de metselwerken een geruimen tijd
c tot opdroging to geven, alvorens men ze opvoege
c of bepleistere. >
(Handl. tot de Burgerl. Bouwk., blz. 44.)
Ruwe, Rauwe steen, gewoonlijk gezegd rauwen,
ruwen.— Gevormde maar nog ongebakken steen.
Schalie, v. — Wordt in Z.-Nederl. meest gezegd
voor lei, daklei:
Schalievorst, v. — Zie Vorstpan.
Scheeprijder, m. — Werkman, die de steenen
den hoop (op de kaai) in het schip voert.

van

Scheier, o., g. my. — In West-Vlaanderen en
elders voor Pletsgang. (Zie dit woord.)
Scheldesteen. — Steensoort groot :
0, 2 2 0 x 0,107 x 0,055.
Fr. : briques de l'Escaut.
Scheuren, bed., ow., zw. — Vaneenrijten. Gescheurde steen = Fr. : brique crevasse'e.
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Schildpadtegel. — Zie Verglaasde tegel.
Schilferige steen. — Lie Afbladeren.
Schouwsteen of Putsteen (zie Papesteen). —
Fransch : briques tour chemine'es et fiuits.
Schuimlaag, v. — Deklaag, bovenste laag. (Zie
Deklaag, Oven- en Waalsteen.)
Schuur, v. — Loods, is gebouwd tegen den oven
en dient, in N.-Nederl., tot berging van den turf. (Zie
Oven.)
Smoorpan, v. — Gresmoorde pan; dof-blauwe pan.
Slapbak, o., in sommige gewesten van Z.-Nederl.
m. — Slaj5bakken, slatgebakken steen of tegel.
Slechten, bed. w. w .— Den overgevoerden bovengrond op den barm slechten, ofienslechten = openwerJen.
Slechter, m. — Werkman, die den overgevoerden
bovengrond op den barm ofienslecht= oj5enwerj5t.
Slijkkar of stortkar, v., is de kar, die dient tot het
vervoer van klei of steenspijs naar de vormbank.
Smoren (steenen, pannen smoren) : zie Pannenbakke4:
Sneedje, o. — Zie Steeksteen.
Snijder, m. — De werkman, die de filaveien snidt.
Uit Zuid-Nederlandsche lastkohieren van den
Staat :
c Plaveien moeten zJn vlak en vierkant (zes- en
« achtkantige zijn er ook) gesneden met scherfie
c kanten.
Fransch :
« Les carreaux seront planes el coupes carrement
c 4 vaves aretes. )›
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Spiesteen. — Zie Papesteen.
Sprong, m. — Put in de steenen. In N.-Nederl.
sj5rongen of puilen; in Z.-Nederl. doorgaans /utten
en hoogten.
Staander, m. — Stander : groote dikke spar,
waarop de brug ligt of rust. (Zie Brug.)
Stads vlakke klinker. — Is eigenlijk, in N.-Nederl.,
een straatklinker. Er zijn er groote en kleine.
Steekschop, v. — Schop, waarmede leem of
potaarde gesteken wordt. (Zie Deeg.)
Steeksteen. — Naam welke hier en daar, in ZuidNederl., ook gegeven wordt aan den sfiiesteen,welfselsteen.
In De Bo's West- Vlaamsch Idioti con, blz. 947
« Steeksteen (W.-VI. steksteen) en stekesteen, m.
c Bij metsers. Een steen van gebakken aarde, gelijk
e aan een sneedje, doch merkelijk breeder. Den ast
c van eene brouwerj met steeksteenen vermaken. ;)
« Sneedje. Een steen van gebakken aarde, omtrent
« 20 centim. lang, io breed en 2 i dik. De vaute van
C eenen oven met sneedjes metselen. »
Steenaarde, v. — Aangespoelde gronc' (Zie
Aardlaag.)

Steenbakker. — I° Werkman, die de steenen bakt.
2° De eigenaar van eene steenbakkerij.
Fr. : bri9uetier. Hoogduitsch : Ziegler, Ziegelstreicher, , Ziegelbrenner . Engelsch : Brickmaker,
-burner.
Steen : Hagelandsche en Limburgsche uitspraak :
stein.

Steenbakkerij =
i° het steenbakken
2°

ambacht,

0 *

kunsi

van het steenbakken
3° plaats waar steenen gebakken worden, 4° steenoven.
F r . : briquetterie
E n g . : i ° en 2
Brick - making ; .$
Brick Held, Brick kiln.
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H o o g d . : Ziegelbrennerie,
Zieg elhütte, Ziegelofen.
V o l g e n s Schuermans (Idioticon, blz.
145) zegt men, i n
Klein-Brabant, voor
Steenbakkerij : Geleeg, gelegen {gelagen).
Steenbakkersklei. — F r . : terre a
briques. — H o o g d . :
Lehm.
Steenbakkerskolen. — Zij worden
verdeeld i n : a) polies, — b) strooigoed,
— c) boonen, — d)fijnen. (Zie die woorden.)
Steenbakkersoven. — Zie Oven.
Steenbakkersploeg. — Zie Ploeg.
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Steenbakkersvolk. — Behalve de aardemakers,
de afdragers, de ajslagers, de gammers, de opzetters,
de steenmakers of de vormers, de stokers, de steenrafiers enz., alsmede de wagenladers, de wagenlossers,
de wrJvers, zijn in de Boomsche en Rupelmondsche
en andere steenbakkerijen werkzaam :
de daghuurwerkcrs of dashuurmans,
de arbeiders,
de fiaardenknechten
en de voerlieden.
Aan hun hoofd staat de meestergast.
Voor de ftlaveien heeft men : de plaveimakers
of vormers en de snfders.
*** Voor het vervoer der steenen worden gebruikt : kruzivagens en wagens bespannen met een
paard.
*** Voor het werkvolk der Pannenbakkerl, zie
dit woord.
Steengoed, o. — Wordt in den handel maar
gebezigd voor gebakken aardewerk, gleiswerk.
Fransch : faience.
Zoo is er o. a. Maastrichtsch fijn en Maastrichtsch
grof steengoed.
Steenkar, v., -wagen, m., dienende tot het vervoer
van steenen.
Steenlader, m. — Werkman, die de gebakken
steenen op wagens laadt om ze uit den oven to voeren.
Steenmaker. — Zie Vormer.
Steenmortel, v. in N.-Ned.; in Z.-Ned. doorgaans
m. -- Bewerkte klei, steenspijs. (N.-Nederl. : steen-

specie.)
Steenoven, m. — Zie Oven.

—73--

Steenplaats, v. — Plaats, waar de klei gevonden,
gevormd en tot steen gebakken wordt.
Steenplaatser, m. — Zie Inzetter.
Steenraper, m. — Hij die de gedroogde steenen
van de droogplaats (lets) opraapt.
Steenschuit, v. — Schip dat steenen inlaadt en
vervoert.
De Charleroische schepen, die te Boom en te
Rupelmonde steenen inladen, heeten :
Bakken, bakketschettn. mnl. : Bacscip, bacscepe.
Bij Kiliaen : back, se/m.)4e.
Steenstrijktoestel, o. — Zie Plaan.
Steenstukken. — Gebroken steen, stuk geslagen
steen.
Hoogd. : Backsteinstficke, Baksteinschutt.
Eng. : rubbish of bricks.
Fr. : briquaillons.
Ook soms genaamd : Steenbrokken.
Stikken, bed. ww. — De steenaarde met de stikschop bewerken. (Zie Deeg.)
Stikschop, Steekschop, v. — Schop waarmede
leem of potaarde, doorgaans in de lente, gestikt wordt.
(Zie Deeg.)
Stoker, m. — De werkman, die het vuur van den
oven in gang houdt op den vereischten warmtegraad.
Te Boom en in de nabuurschap worden geheeten :
de groote stoker... de groote zomervogel,
de tweede stoker... de tweede zomervogel,
de kleine stoker... de otter.
Stookgat, o. — Zie Oven.

Va/c- en Kunstwoorden.
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Storter, m. — werkman, die de bovenaarde

afstort.

De aarde wordt afgestort van A naar B. (Zie
de schets.)
Stouwen, bed. w. w. — De steenen vast in het schip

plaatsen.
Stouwer, m. — De werkman, die de steenen in
het schip vast tegen elkander zet of plaatst.
Straatklinker, ook genaamd in N.-Nederl. mop. —
Groote gebakken rrietselsteen.
(Zie Algemeene Voorschriften voor de uitvoering
en het onderhoud van werken, § 3 4 1, blz. 148 en 149)
« De straatklinkers (mo#en) moeten zijn van
c voldoende hardheid, en hoewel eenigszins getrokken,
c van de vlakste soort, genoegzaam kantig, taai en.
« helderklinkend, zonder scheuren, steentjes of oer« deelen ; wordende het gebruik van ratelaars,
• mondsteenen en die met verbrande of to za.chte
(< koppen verboden , zij moeten minstens hebben
C eene lengte van 0,2 M., eene breedte van 9 a
c 10 c.M. en eene dikte van nagenoeg 45 m.M.,
c in alles aan de keur voldoen, en in hardheid en
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c deugdzaamheid overeenkomen met de gewaar« merkte monsters, die voor de aanbesteding van
c het werk, den gegadigden worden getoond en
( daarna bij de directie blijven berusten. »
*** Uit : « Bestek en voorwaarden, waarnaar Burgemeester en Wethouders der gemeente Amsterdam,
in het openbaar zullen doen aanbesteden : het leveren
van straatklinkers, geschikt voor voetwegen. (i 888,
nr 36.)
§. I. — De levering bestaat in het gevorderd
aantal straatklinkers van de l e soort, voor de bestrating
van 35,000 v. m. straatvlak.
§ 2. - De straatklinkers moeten zijn hard, goed
doorbakken, en niet bladderig, gescheurd of verbrand. »
* * * Waalstraatklinkers worden in N.-Nederland
gebruikt voor het bestraten van riwegen.
Straatsteen. — Gebakken steen voor straatwerk,
bestrating. Meest in N.-Nederland gebruikt.
Strijker, m. — Andere benaming van de Plaan.
Strooigoed, o. — Kleine brokken (kolen) om over
de steenlagen in den oven to strooien.
Stroovorst, v. — Rietvorst. (Zie Vorstpan.)
S-vormige pan, v. — S-vormige pannen zijn de
pannen, die elkander gedeeltelijk bedekken.
C-vormige pannen, daarentegen, zijn dezulke, die
niet onder elkander schuiven, maar tegen elkander
aansluiten. De gewone dakpan is dus eene S-vormige
pan, en de vorstpan eene C-vormige.
Tafel, v. in N. en Z.-Nederl., maar in sommige
plaatsen, inzonderheid in West-Vlaanderen, m. —
Tafel waar men steen op vormt. (Zie Vormbank.)

76 Tegel, m. — Bij Kiliaen : leghel, teghel-steep, Sax.,
Sicamb., (loll., Fland. j. tichel.
7eselbakker = tuilier, carrelier.
Tegelbakke4. = tuilerie.
Tqcldak = toil convert de tuiles plates.
Tegeloven = four a tuiles, ci briques.
Tegelsteen = carreau en terre culle.
Tegeltje = petit carreau, petite tuile, petit
carreau Blanc ou pant, pour
revetir les murailles.
Tegelvloer = pavement en carreaux.
*
Tegelvloer
spreekt men in Z. ,Nederl. ook uit :
* *
tichelvloer.
*** Van Dale geeft : lichel, baksteen, melselsteen,
vierkante vloersteen, dakfian.
In N.-Nederl. beteekent tegel algemeen vloertegel
of dektegel in den zin van muurtegel.
In de officieele lastkohieren treft men daar aan :

tegel,
vloertegel,
wand- of muurtegel,
filintlesel,
dektegel;
dekllaten zijn groote vloerlegels.
Een viikantige vloertegel noemt men soms, in
Zuid-Nederland, een vpuitige vloertegel.
Zie Vloertegel en Plavuis.
Tichelrij, v. — Plaats, langs eene vaart, waar
steenen en pannen gelost en geladen worden.
Tichel, m.; — in Antwerpen, Brabant en elders v.,
wordt ook nog soms gehoord voor baksteen en
tichelaar, tichelbakker voor steenbakker
tichelaarde voor steenbakkersaarde
tichelbakkerij voor steenbakkerij
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Utrechtsche of Vechtsche steen, komt van de
severs van den Rijn en de Vecht (N.-Nederl.).
De Mofifien zijn
lang : ... 23 tot 24 duim,
breed : ... I I tot 12 duim,
dik :
... ongeveer 4,25 duim.
De Drielingen zijn
lang : ... 20 duim
breed : ... 10 du;Tr
... 4 duim.
dik :
De 3e soort zijn de Putsteenen.
Buiten de klinkers of regenbakklinkers (gebruikt
in waterdicht werk), worden e steenen hoofdzakelijk
verdeeld in :

appelbloesex
gevelgrauw,
walg rauw,
bovengrauw,
best rood,
boerengrauw,
walrood,
hardgrauzv,
onderg rauw.
Vaagmes, o. — Plat stukje hout met scherpe
kanten, waarmede de afdrager de vormen uitkrabt
of afvaagz.
Vance!, Vaneele, v. tWest-Vlaanderen). — (iootpan, zeskantige pan, tot afdekking van de slapers
van een dak.
Zij is langer dan breed en, evenals de vorstpan,
omgebogen.
Elders Faneel.
Vechtsche steen. -- Zie Utrechtsche.

77-ticheloven voor steenoven
tichelsteen voor metselsteen.
*** In Z.-Nederl., wordt tichel doorgaans genomen
voor tegel. Men zegt er ook : een dak met tichels
bedekken d. i. met vierkante platte pannen.
In Klein-Brabant is het onderscheid tusschen
tichel en steen scherp afgeteekend : tichel is eene
Matte dakj5an; ticheltjes zijn witte of beschilderde
filavezjes.
*** Bij Kramers staat voor tichel = baksteen
(brique).
Bij Van Dale voor tichel = metselsteen.
Ticheloven, m. — Zie Oven.
Trappen, bed. w. w. — Zie Walken.
Trekgat, o. — Zie Oven.
Trekken, garde trekken = het uitdelven van
kleigrond tot het vormen van baksteen.
Trijzel, v.; in Klein-Brabant en elders in Z.-Nederl.

m. — Mand met traliewerk in den bodem. — Zij dient
tot het ziften van de kolen.
Trijzelen, bed. w. w. — Kolen ziften. In sommige
gewesten van Z.-Nederl. uitgesproken : Trezelen.
Uitzetten, bed. w. w. — Steen uit den oven voeren.
Uitzetter, tn. — Hij, die de steenen uit den oven
neemt.
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Veerhout, o. — Groot dwarshout tusschen de
standers der brug. (Zie Brug.)
Veldoven, m. — Zie Oven
Verglaasd, bn., bijw. — Verglaasde steen, to hard
gebakken steen of ondersteen. Fr. : brique vitrzfie'e.
Uit N.-Nederl. lastkohieren : « Slechts goed gevormde hard doorbakken en onverglaasde steenen
worden toegelaten. Er zal meer op deugd dan op
kleur gelet worden. )
Niet verwarren met Verglazen = glazuren. Fr. :
vernisser.
Verglaasde tegel. — Zie over verglazen : Pannellbakkerl : verglaasde pannen.
Men heeft blauwe verglaasde pannen.
« Nog behooren tot de tegels de fijne witte,
€ beschilderde en verglaasde tegeltjes, waarvan men
€ de tegenwoordig nog meest in gebruik zijnde
€ tegeltjes onderscheidt in drie soorten, in witte,
« schildpad- en gestrikte tegels; deze worden enkel
« thans in keukens en dergelip e plaatsen, welke aan
« het rooken dikwerf onderhevig zijn, gebezigd, en
(< ook tot plinten, lan -s de muren over de vloeren
(< gesteld.
Meestal vindt men deze tegels vierkant, groot
4: 13 duim; doch zij zijn ook soms verschillende in
€ lengte, echter van deze fde breedte als de overige. )
(Mandl. tot de 9urgerl. Bouwk., biz. 46.)
Verglaasde tegels IN orden ook gebruikt tot het
bevloeren van kelders, waarin water komt, tot het
beleggen van regenbak ken, waterputten en riolen.
Zie tegel, vlocrlegel.
Die verglaascte tegel is heel wat antlers dan de
verglaasde pan. 't Is veel fijner toed.
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Vergleisde baksteen (Fr.: brique emaille'e,fayencee.)

Witte vergleisde steen wordt gebruikt voor wanden en doorgaans gemetseld in cementmortel.
Veurnsche steen. — i kub. meter Veurnsche

steen weegt 1800 kilogr. en bevat 637 steenen.
c In West-Vlaanderen, wordt, voor bevloeringen,
c een gele steen gebruikt, vervaardigd in de om« streken van Veurne. Die steen is nogal schoon,
c maar niet sterk. »
(Boudin. — Cours de technologie.)
Vijf, de Vijven, in West- en in Oost-Vlaanderen,

met de plakkers of plaksteenen, de steenen van de
derde buitenlagen. Zij worden over kant geplaatst
en als eene V.
Vlaak, Vlake, v. (Oost- en West-Vlaanderen); (in.
Brabant : Vlaag) : strooien of teenen horde of vlechtwerk, waaronder de steenen gesteld worden om te
drogen of tegen wind en zomerhitte beschut te
worden.
Te Boom en ook elders wordt de klei of steenspecie, vooraleer naar de vormbank te worden gevoerd,
op eene plaats bijeengebracht om ze een weinig te
laten drogen en daar afgedekt met lisschen matten.
Bij Kiliaen :
Vlaeck. Fris. j. horde.
V.laakmijt, v., is, in Vlaanderen, eene mijt of een
stapel van vlaken. (Zie Vlaak.)
Vlaakpers, -pertse, v., is een paal (Fr. : perches)
of roede waarover de matten gelegd warden om de
vlaken te maken.
Vlaamsche pan, v.
340 X 240 X 15.
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Men heeft er, evenals voor de Fransche en Hollandsche : roode, blauwe, geslepene of geschuurde
(Fr. : recurees), verglaasde (Fr. : vcrnisse'es).
Vlam-ticheloven. — (Zie Oven.)
Vloersteen. — Zie Vloertegel.
Vloertegel, m. — In N.-Nederl. meest gebakken
aan den Ran, de Vecht, de Gouwe enz. — In den

omtrek van Utrecht, Woerden en Leiden vindt men
de meeste pannen- en tegelbakkerijen bij elkander.
Daar worden de vloertegels onderscheiden in
blauwe en roode. De blauwe in :
beste blauwe,
beste bonte,
gemeene bonte,
blauwe verglaasde.

Deze blauwe tegels, evenals de roode, worden
vicrkant en van onderscheidene grootte gemaakt.
De meest gebruikelijke zijn de dofroode en de
blauwe.
Volgens hunne grootte en doorbakkenheid, worden zij ingedeeld als volgt :
de roode : in heelbakken, slapbakken en halfbakken;
de blauwe : in beste blauwbakken, beste bonte en
gemeene bonte.

Dc grootste, roode en blauwe, noemt men baantegels.
Vloertegel = Fr. : carreau de pavement.
Zie Tegel en Plavuis.
Voerder, m. — Werkman, die de afgestorte aarde
naar den barm voert.
Vogel, m., is in Limburg de bak waarmede de
werklieden het leem tot bij de vorm- of werkbank

Pak- en Kunstwoorden.
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dragen. Hij heeft denzelfden vorm als de mortelbak
welken de metsersknapen gebruiken.
De Waalsche steenbakkers uit Luik noemen dat
houten tuig l' oi seau : het heeft inderdaad de gedaante
van eenen vogel.
Vorm, vormbak, m., is een houten, soms met ijzer

beslagen, raam, een bak, waarin de steenaarde door
den werkman, hetzij door den steenmaker, hetzij door
den vormer gedrukt wordt, tot vorming van den steen.
Fransch : moule.
Te Rupelmonde en omliggende en elders in
Vlaamsch-Belgie, is de vorm gemaakt aldus :

Vormbank, v. — Bank of tafel waar de steenmaker of de vormer de steenen op maakt.
In N.-Nederl. ook wel eene verplaatsbare hut,
die bestaat uit eene houten tafel waarop 4 stijlen
geplaatst zijn en die van boven met eene rietmat
bedekt is.
Tot de vorm- of werkbank behooren : twee
bakken : een met water en een met zand, de vormen,
een blok en de plaan.
Vormen, bed. w. w. — Steenen maken. (Fr. :
mouler.)
Vormen met de hand = Fr. : moulage a la main. —
Vormen met de machi en = Fr.: moulage ci la me canique.
Vormer, m., is, zooals het woord aanduidt, de

werkman die de steenen vormt. Hij gaat daarbij met
groote vlugheid to werk.
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Zijne helpers zijn kinderen en afdragers.
Urn deze gedurig aan het werk te houden beschikt
hij gewoonlijk over drie vormen.
Een der kinderen steekt een stuk klei af van
den hoop die bij de tafel, werk- of vormbank ligt,
maakt daarvan een bal (bol) en legt dezen op de bank.
De vormer maakt den vorm nat, vat den bal,
drukt hem in den vorm en strijkt de klei die er te veel
is, met de plaan af, waarop de gevulde vorm wordt
afgedragen. De kinderen of afdragers brengen de
vormen terug.
De kinderen vullen de zand- en waterbakken van
den vormer.
Deze N.-Nederlandsche wijze van werken wijkt
weinig af van de Zuid-Nederlandsche.
Te Boom en in de nabuurschap en ook elders
gebeurt het als volgt :
Nadat de aarde onder de lisschen matten eenigszins opgedroogd is, wordt ze op krui- of spoorwagens
geladen en gevoerd tot bij de tafel van den steenmaker.
Hier staat een werkman, de oj5zetter. (Zie dit
woord.)
Bij de tafel zijn nog aanwezig : de steenmaker en
twee afdragers.
Tot de tafel behooren daar :
een waterbak,
een blok,
eene plaan,
een zandbak, waarin droog zand (plaalzand) en
drie vormen.
De steenmaker neemt een der vormen met de
rechterhand, vat daarna in beide handen eene greep
aarde, vult den vorm, strIkt dezen af met den duim,
haalt de houten plaan uit den waterbak om den vorm
nogmaals af te strijken.

- 84 De vormen worden de eenen voor de anderen na
van de tafel genomen door de afdragers, die de steenen
daaruit doen, ter bestemder plaats, en ze daar nevens
elkander plat op den grond leggen.
*** Te Rupelmonde en omliggende is de bewerking dezelfde : De bewerkte steenaarde wordt van
den kruiwagen van den voerder in walken (bollen)
op de tafel van den vormer gezet. Deze duwt of slaat
ze in eenen houten vorm

I:1

van onder en van boven open, nadat hij dezen eerst
met zand binnen in bestrooid heeft. Daarna duwt
hij met de handen de aarde vast in den vorm, neemt
de natte plaan en strijkt den steen dicht en glad, en
neemt er de baarden of kladden van weg. — De
afdrager neemt den zoo gevulden vorm bij de twee
uiteinden, aan den breedsten kant, van de tafel en
legt hem op de jilets (droogplaats).
Te Rupelmonde en omliggende, zegt men niet
vormer, maar wel vormas. — De Heer notaris Kops
legt dit woord aldus uit : q Tot over een dertigtal
« jaren, werd het vormen van den steen verricht door
« vrouwen ; daarvan het woord vormeres. Nu, al de
« woorden, die in de volkstaal, hier en in de omstreken
« (tot Brussel toe) in 't vrouwelijk op res uitgaan,
(K maken dit vrouwelijk met bijvoeging van as aan
</. het stamwoord. — Voorbeelden : bedelaar — bedeg lares = bedelas ; schuurder — schuurderes =
« schuras; babbelaar — babbelares = babbelas;
« dus ook vormer — vormeres = vormas. »
Vergelijk meestersse, W.-V1. babbeles, (-ers), schuures, (-ers), wassches, (-ers) enz.
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*** Op sommige plaatsen in Zuid-Nederl. wordt
de benaming van vormer maar gegeven aan den
plaveimaker.
*** In sommige streken van Z.-Nederl. zegt men
ook vormelaar.
Zie verder Bisschoj5.
Vormsteen, radiale, in N.-Ned. veelal gebruikt
tot de buitenste bemetseling van schoorsteenen voor
machienen.
Vorstpan, v. (Fr. tuile faitiere) = bovenste pan.
In Oost-Vlaanderen veelal uitgesproken : vustfian;
in West-Vlaanderen veustban. Meestal genoemd vorst,
my.: vorsten.
Bij Schuermans, in zijn Idiolicon, blz. 809 :
c Veurst (veust), uitspraak van vorst. Fr. :fate, comble
« (Brabant, Vlaanderen). Vanhier : veurstban (veust« pan), ronde pan welke op de veurst of op de kap van
« huizen gelegd wordt; verveursten, nieuwe veurst« j5annen leggen. In Brabant en soms in Vlaanderen
C zegt men alleen : veusl voor vorstpan; in Limburg :
« vees,veesfian enz... »
In zijn Blvoegsel :
4: Schalievorst, -veurst : aarden dakpan op de
« wijze van A en dienende om op den vorst of
« nokbalk van een schaliendak geplaatst to worden.
« (V/. en Brab.) 7)
De vorstj5an is gewoonlijk bol gebogen ; zij heeft
aan de zijden Beene wellen; ook Been knobje of neus;
want zij moet niet gehangen worden.
* * * De stroovorst of -veurst of -veust is de halfronde pan welke op den nokbalk van een strooien
dak geplaatst wordt. In N.-Nederl. noemt men deze
rietvorsten. Zij zijn er grooter clan de anderen.
Behalve rieten daken, worden er ook schoorsteenen
mede bedekt.
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Vuringsteen, Vieringsteen. — In West-Vlaanderen, naar het woord viering, vuring, dat men in
algemeenen zin aan eenen haard of oven geeft.
Vuringsteenen zijn allerhande steenen, welke tot het
maken van vuringen kunnen gebruikt worden.
Vuurvaste Steen = steen bestand tegen het vuur.
Wordt gebruikt tot het metselen van haarden, ovens,
schoorsteenen, bekleeding van smeltovens, dezer
schoorsteenen, rookpijpen en wanden enz.
Fransch : brique refractaire. Engelsch : firebrick,
kilnbrick. Duitsch : feuerfester stein, Ofenzeigel, Chamotte stein.
X o,i IO X o,o6o of
0,200 X o,1 I0 X 0,050 of
0,205 X 0,120 X o,o6o.
*** De rechtstanden (Fr. : j5ieds-droits) van broodbakkersovens worden met vuurvaste steen gemetst.
*** Bemetseling van vuurvaste steen wordt doorgaans platvol gevoegd.
*** Deugdelijke vuurvaste steen mag niet smelten
bij hevige hitte en moet bestand zijn tegen sterke
afwisseling van gloed en koude.
*** Altaarsteen (Fr. : brique d'autel) : groote
vierkante steen voor ovenhaarden.
* * * De vorm van de vuurvaste steenen is niet
altijd en overal dezelfde. Men heeft gewone steenen
en in N.-Nederl. worden er ook wigvormige gemaakt.
* * * Voor vuurvaste steenen is de klei, bestaande
uit kleiaarde-silicaat, de beste, aangezien zij beter dan
elk andere tegen het vuur bestand is.
*** De vuurvaste steenen en wulfsteenen moeten
bij de beproeving kunnen weerstaan aan 42 dagen
brandens, ieder van 16 uren.
Groot :

0,230

Waalboerengrauw. — Zie Boerengrauw en Waalsteen.

........ 8 7 , ......
Waalsteen wordt gebakken aan de oevers van
Waal, Boven-Rijn, Lek en Maas (Noord-Nederland).
Zijne afmetingen zijn :
lengte ... 22.24 duim,
breedte ... 10,46 duim,
dikte ... ongeveer 5 duim.
De soorten zijn :
regenbakklinkers,
vlakke klinkers,
hardgrauw,
boerengrauw,
best rood,
gemeen rood, waarvan eene 1 e en 2 e soort
bestaat.
Voor straatwerk worden gebruikt :
getrokken en half getrokken straatklinkers.
Voor puinbestortingen :
zwaar getrokken en verglaasde mondsteenen.
* * * N.-Nederl. lastkohthren : « De gebakken
steenen moeten zijn van den Waalvorm. »
* * * Waalstraatklinkers worden in N.-Nederland
gebruikt voor het bestraten van r'zvegen.
*** M3 metselwerk van besten rooden Waalsteen,
in trasmortel : 16 Guldens.

Wagenlader, m. — De werkman, die de steenen
op wagens laadt, om ze naar den oven of van den
oven naar de kaai te voeren.
Wagenlosser, m. — De werkman, die de steenen
van de wagens lost om ze in den oven te zetten.

Wagenvoer, o., een wagenvoer steen = eene
voile wagenvracht : zooveel als een wagen vermag
te dragen of te vervoeren.
Fr. : Charrette. — Minder nauwziende metsers-
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bazen zeggen weleens : « de 4 charrettes on j5eut en

faire 5.
Walgrauw, o. — Zie Grauw en Utrechtsche of

Vechtsche steen.
Walk, m. — Bol steenaarde.
Walkbank, v. — Fr. : Table (1 fouler. (Zie Walken.)
Walken, bedr. w. w. — De aardbollen ineenduwen.
— Bij pannenbakkers : de klei lenig, taai maken, d. i.
kneden, doorwerken. — Bij pottenbakkers doet men
dit met handen en armen. — Bij pannenbakkers
doorgaans met den voet, en daarom heet men het
ook tratfien.
*** Fr. : Fouler.
*** Walcken, bij Kiliaen : j5remere, j5ressare,

obterere, calcare.
*** Walken, bij Schuermans, blz. 842 : de potaarde
uiteenduwen om ze een vorm to geven.
*** Walken is een algemeen Nederlandsch woord.
Walker, m. — In N.-Nederl. voor walkmaker.
Walker wordt ook in Vlaamsch-Belgie gebruikt door
de Notarissen in hunne openbare akten. — Fr. : Fouleur. Zie Walkmaker.
Walkmaker, m. — Te Rupelmonde en omliggende en ook elders : de werkman, die de aardbollen
vormt en op tafel plaatst.
Walkplaats, v. — Fr. : Foulerie. — Zie Walken.
Walkstok, m. — Fr. : Roulet, Fouloir. — Zie

Walken.
Wairood, o. — Zie Grauw en Utrechtsche of
V echische steen en roode steen.
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Wals, v. — Een in het Nederlandsch geslopen
Hoogduitsch woord. — Rol. (Zie Kleimolen.)
Wan, m. — Houten werktuig, schelpvormig, met

twee ooren. — Ook uit Spaansch riet gevlochten.
Wanbak, m. — Slecht gebakken steen. Ook
mz:sbak geheeten.
Wannen, bed. w.w. — Water met den wan uit

den aardput scheppen.
Weekkuil, m. — Waterdicht gemetselde kuip,
waarin de klei geworpen wordt om ze te bereiden,
tot een kneedbaar deeg te doorwerken en ze van
vreemde stollen en steentjes te zuiveren. Daarvoor
gaat een man somtijds met ontbloote voeten in den
kuil om de klei, met de spa, met zorg dooreen te
werken en werpt ze dan naast den kuil op de kleifilaats.
Weenen, geweenen, bed. w.w. (Boom en omstreken) = omkantelen = de steenen, die vroeger
gerecht of rechtgetrokken werden op hunnen kant om
te drogen, wederom omkantelen. — Het is eigenlijk
wenden.
Welboord, o. — In N.-Nederl., steen uit de onderste

laag. (Zie Deklaag en Waalsteen.)
Welboord wordt c r, evenals slecht rood en bovensteen, nogal gebruikt voor ovens, haardsteden en

Vak- en Kunstwoorden.
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andere werken, Welke niet to lijden hebben van de
vochtigheid.
Welboord heeft een zeer geringen graad van
doorbakkenheid.

Welfselsteen;Wulfsteen,00k genoemd Spiesteen.
(Zie Papesteen.) Fr. : briques pour vates.
Werkbank, v. — Zie Vormbank.
Windmolen, m. — Is een soort molen zooals
de boeren gebruiken tot het graankuischen; maar er
zijn geene ziften in. De wind komt door eene enkele

opening uit. Die molen wordt vOor de ovengaten
geplaatst en met draaien brengt men het vuur aan
gang.

Witte tegel. — Zie Verglaasde tegel.
Wrak, bn., bw. — Niet gaar gebakken.
Wrakgoed, o. — Bij Kiliaen : wraeck-goed,
wrack-goed : Merx imi5roba.
Algemeene beteekenis in 't Nederlandsch : wrak
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--,-- niet geheel, niet gaaf, beschadigd, overblijfselen
van een schip of van iets anders. In dien zin, Engelsch :
wrack, wreck; Deensch : vrag.
In de steenbakkerij beteekent wrakgoed : niet
gaar gebakken steenen of klinkers.
Hoogduitsch : Bleichsteine; Engelsch : Sandelbrick; Fransch : brigues vertes.
Wrijver, m. — Werkman, die de steenen wrijft.
(Boom, Ruj5elmonde.)
Wulfsteen. — (Zie Welfselsteen.)
Zand, o. — Een soort van wit kiezel, dat tot
poeder vergaan is. (Zie Aardlaag.) Het zand bestaat
grootendeels uit kwartskorrels.
N.-Nederlandsche lasikohieren : << Zand, voor
metselwerk, moet zijn grof, scherp en zuiver rivierc zand, zonder leem of k i ezel. »
Zandaarde, v. — Zandachtige steenaarde. (Zie

Aardlaag.)
Zandbak, m. — Bak, die het droog zand bevat.
Zandklad, hier en daar m. en o. — Steen, gevormd
van onderscheidene overblijfsels van steenaarde, die
uit den vorm gevallen is en waar zand in is. — De
daarmede gevormde steen is zeer broos.
Zandkot, o. — Bergplaats waar men het droog

zand in legt.
Zandkruier, m. — Zelfde werktuig als kruier,

doch iets grooter. Het dient om het droog zand bijeen
to trekken.
Zandleem, o., g. my. — Eene kleisoorl- die nog

meer zand bevat dan het leem.
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Zavel, in N.-Nederl. o.; in Z.-Nederl, m.— Rosachtige zandachtige grond. (Zie Aardlaag.)— Grof nand.
Zeepkei, m.; m y .: zeeftkeien. — Keivormige zeer
licht breekbare grondsteen. De zeej5keien komen voor
in de zandaarde. (Zie dit woord en Aardlaag.)
Zel, — Zelling, v., is de kleine rivierbinnenboezem, ook gat genaamd, waarin, bij laag water,
het slib of slijk, dat dienen me-et tot steenspecie of
steenspijs, wordt getrokken of geworpen.
Zoet, o. — Voor « zoete steenaarde
malsche grijze steenaarde. (Zie Aardlaag.)
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Zomervogel. — Zie Stoker.
Zomerwerker, m. — Hij, die alleen tijdens den
zomer in de steenbakkerij werkt.
Zure blauwe, v. (— — aarde.) — Donkerblauwe
en harde steenaarde. (Zie Aardlaag.)
Zwarte, v. — Voor « zwarte steenaarde b = donkere steenaarde, minder malsch dan de zoete steenaarde. (Zie Aardlaag.)
Zweep, v. — Dunne spar, welke de standers der
brug verbindt. (Zie Brug.)
Zwemsteen. — De zwemsteen wordt aldus geheeten omdat hij lichter is dan het water. Hij is
uitnemend geschikt voor droge binnenmuren en wordt
vooral to Waalwijk gebakken.
Afmetingen : 25 X 12 X 10 c. M.
Per ❑ meter worden 32 i steenen verwerkt.
De prijs per ❑ meter worth berekend tegen
G. I-50.

TOEVOEGSEL

Ariaan, m. — « In de steenbakkerij, als benaming
t van baksteenen, tot de beteie soorten behoorende,
c die bij de schifting worden uitgesloten, omdat zij
« of door minder goede kleur of onvoldoende hardheid
c ongeschikt zijn om tot gevelsteenen te dienen, of
€ bij het bakken in de hoeken of kanten beschadigd
c en onbruikbaar geworden zijn. »
(Zie W db. der Nederl. Taal, biz. 644. Tweede
deel, Se afievering-, 1894, bewerkt door
Dr Kluyver.)
Arme kant. — (Zie Rijke kant.)
C-vormige pan, v. — (Zie S-vormige pan.)
Heul, v. — Lokgat. (Zie dit woord.)
Kiezelzand, o. — Fr. : Sable graveleux.
Plein, o. — 4: Plaats op den grond waar de hager
de pasgevormde briken in rijen stelt om ze te laten
bakdroog wordeu. — Plein steken, zoo eene plaats
vaardig maken. » (De Bo, biz. 755.)

DRUKFEIL :
Biz. 17. Rapelaars, lees : Ratelaars.

