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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.
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Voorwoord
Het gebruik van natuursteen als bouwmateriaal is in de tweede helft van de 19de
eeuw sterk bevorderd door de historiserende bouwstijlen en de jonge
monumentenzorg. Er ontstond een nieuwe generatie steenhouwers, die door de grote
bouwactiviteit een gulden tijd beleefde. Deze opbloei duurde maar kort; reeds in het
begin van de 20ste eeuw zagen de nieuwe architectuurrichtingen vrijwel geheel af
van het gebruik van natuursteen. De natuursteenhandel importeerde nog wel grote
hoeveelheden steen die als bekledingsmateriaal werd gebruikt. Hiervoor waren echter
weinig steenhouwers nodig en de vakkennis werd er niet door gestimuleerd. Terwijl
de moderne architectuur zich losmaakte van het natuursteenvak, bleef de
monumentenzorg daarmee verbonden en moest vrijwel alleen de vakkennis op dit
terrein bewaren en vergroten.
Bij de nieuwe opzet die de monumentenzorg in 1918 kreeg werd aan dit aspect
dan ook veel aandacht geschonken. In de nieuwe Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg werden hiervoor twee Delftse hoogleraren benoemd, de
beeldhouwer A.W.M. Odé en de materiaaldeskundige ir. C.K. Visser. Bovendien
werd het jaar daarop een contract gesloten met dr. ir. A.L.W.E. van der Veen,
mijnbouwkundig ingenieur, die tot aan de Tweede Wereldoorlog adviezen uitbracht
over de aard en kwaliteit van de te gebruiken natuursteensoorten.
Ook de wijze van bewerken van de natuursteen stond in de belangstelling. Prof.
Odé bracht grote veranderingen aan in de ambachtelijke afwerking. Om deze nieuwe
methoden te consolideren werd in 1930 zijn vroegere assistent N. van der Schaft
aangesteld als beeldhouwer bij het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. Van der
Schaft was op 15-jarige leeftijd op het atelier van Odé begonnen en daar opgeleid
als leerling beeldhouwer, voornamelijk in hout. Daarna had hij meegewerkt aan de
bouw van het Vredespaleis en was na de mobilisatie in 1918 assistent van Odé
geworden aan de T.H. te Delft. Tevens werd hij betrokken bij de restauraties van de
St. Jan in Den Bosch en het stadhuis van Middelburg. Later nam hij de dagelijkse
leiding van dit laatste werk op zich, in welke periode de Courtoren hersteld werd.
Daarna werkte hij tot 1930 aan de Utrechtse Domtoren.
Bij de grote uitbreiding die de Rijksdienst voor de Monumentenzorg na de oorlog
onderging, kon een tweede beeldhouwer worden aangesteld. Hiervoor vroeg men A.
Slinger, die in 1913 te Rotterdam geboren, van huis uit afkomstig was uit het
steenhouwersvak. Op 17-jarige leeftijd werkte hij mee aan het herstel van de Grote
kerk te Dordt. In 1938 was hij werkzaam aan de restauratie van de Rotterdamse
St.-Laurenstoren en in 1940 bij die van de Martinikerk te Franeker. Daarna volgden
vijf jaren, als voorman en baas, bij de Rotterdamse Marmerindustrie, waar na de
oorlog het steenhouwwerk voor de herbouw van een aantal R.K. kerken in
Noord-Brabant werd klaargemaakt. Van 1946 tot aan zijn komst bij de Rijksdienst
in 1949 was hij vrij uitvoerder van beeldhouwwerk, o.a. aan de Rotterdamse Bank
te Rotterdam. In deze jaren, waarin de herbouw van verwoeste monumenten het
beeld van de monumentenzorg bepaalde, werden grotere hoeveelheden natuursteen
in de restauraties verwerkt dan ooit tevoren. De keuze en de keuring van de
natuursteen en het vervangen van verloren gegaan beeldhouwwerk en versierende
onderdelen speelden een grote rol. De natuursteen stond bij velen op de dienst in het
centrum van hun belangstelling. De hoofdarchitect J.A.L. Bom, eveneens uit de
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praktijk afkomstig en voor zijn komst bij het Rijk belast met de dagelijkse leiding
van de herbouw van de Leidse stadhuisgevel, schreef een artikel over ‘Natuursteen
bij historische bouwwerken’, dat in het Bulletin van de K.N.O.B. van 1950 verscheen.
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Het Zandsteenbesluit van 1951, dat het verwerken van zandsteen aan historische
gebouwen zeer bemoeilijkte, verhevigde de natuursteenproblematiek. De vraag naar
vervangende soorten leidde tot een nieuwe bezinning in de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg over de wijze van verweren en de houdbaarheid van natuursteen.
De deskundige bij uitstek op dit punt, prof. L.O. Wenckebach, opvolger van prof.
Odé, trok zich in 1956 uit deze commissie terug, toen het niet mogelijk bleek, ook
bij uitgebreide voorzorgsmaatregelen, aan belangrijke monumenten zandsteen te
verwerken. Een opvolger bleek moeilijk te vinden en nadat Van der Schaft in 1958
gepensioneerd werd, kwamen vrijwel alle problemen van beeldhouwwerk en
natuursteen op Slinger neer. Zowel bij de Commissie als bij de Dienst nam de
belangstelling voor het natuursteenwerk af, aangezien andere onderwerpen, zoals de
problematiek van de binnensteden, met het entameren van het woonhuisherstel en
de planologische contacten, in de vijftiger jaren steeds meer aandacht gingen opeisen.
De volgende periode werd beheerst door de nieuwe inventarisatie en de beschermde
stads- en dorpsgezichten.
Ondertussen bleef Slinger het aspect van de natuursteen beheren. Meer dan
voorheen werd de steen aan de groeve gekeurd; ook bij nieuwbouw werd over de te
gebruiken natuursteen soms het advies van de Rijksdienst ingewonnen. Zo groeide
een overzicht over de eigenaardigheden van het materiaal en de mogelijkheden bij
restauraties en ontwikkelde Slinger zich tot één der meest ervaren natuursteenkenners.
Deze kennis droeg hij uit in rapporten, lezingen en cursussen, welke verzameling
het uitgangspunt werd van deze publikatie. Zij werd aangevuld door H. Janse met
gegevens over het historisch-geografische verspreidingsbeeld der natuursteensoorten.
Het was ir. G. Berends die de zo heterogene manuscripten tot één geheel
samensmeedde, herschreef en waar nodig aanvulde; hiertoe ontving hij ook nog
waardevolle informatie van een aantal andere collega's.
Redactionele assistentie werd verleend door drs. A.G. Schulte; P.G. Meijer tekende
de kaarten. De kleurenfoto's werden gemaakt door A.H.C. Schollen; voor de overige
foto's werd geput uit de collecties van de auteurs en het archief van de Dienst, terwijl
ook een aantal nieuwe opnamen werden gemaakt. Tenslotte wordt hier dank
uitgesproken aan de heren dr. G.J. Boekschoten, lector aan het Geologisch Instituut
van de Rijksuniversiteit te Groningen, drs. H. Kars, petroloog bij de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort en dr. C.J. Overweel, geoloog
bij het Instituut voor Prehistorie van de Rijksuniversiteit te Leiden, voor hun
opmerkingen, waarmee de tekst aan kwaliteit gewonnen heeft.
Zo is er thans uit de werkgemeenschap van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
een eerste uitvoerige publikatie ontstaan over de in ons land aan oude gebouwen
gebruikte en te gebruiken natuursteensoorten. Het natuursteenwerk zal steeds een
belangrijk deel van het restauratiebudget blijven vragen en de kennis van dit materiaal
wordt buiten de restauratiepraktijk steeds geringer. De Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, waar mensen van de theorie en mensen van de praktijk met elkaar
en met de monumenten worden geconfronteerd, is een der weinige instellingen waar
de kennis van dit belangrijke onderdeel van het bouwvak bewaard kán en bewaard
móet blijven.
ir. R. Meischke
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Inleiding
Dit geschrift bedoelt een praktische vraagbaak te zijn voor allen die zich bezig houden
met de verwerking van natuursteen aan onze monumenten, zowel in het verleden als
in het heden. Het heeft niet de pretentie van volledigheid, noch van het laatste woord
te zijn. De geologische achtergrondinformatie is bewust beknopt gehouden.
Voor de hoofdindeling van de te behandelen steensoorten is de bekende geologische
indeling naar ontstaanswijze gevolgd; voor de nadere indeling is een meer praktische
gezocht. Bij dit alles is meer van het spraakgebruik uitgegaan dan van de theorie: de
gebruikelijke benamingen zijn aangehouden, ook als zij de geologische inhoud niet
dekken. Zo kan men bij de metamorfe gesteenten ook goed polijstbare kalkstenen
aantreffen die geologisch gezien geen marmers zijn, maar wel zo plegen te worden
genoemd.
Bij de bespreking van de afzonderlijke steensoorten worden zowel de
eigenschappen en de bruikbaarheid als historische bijzonderheden behandeld. Van
een verantwoording van de historische bijzonderheden is om praktische redenen
afgezien.
Leisteensoorten worden niet besproken. Daaraan zou een aparte publikatie gewijd
dienen te worden. Ook wordt voorbijgegaan aan elementen in de open ruimte, zoals
bestratingen, stoep-, lantaarn- en grenspalen, pompen, bruggen en
terreinafscheidingen, al komen deze soms wel terloops aan de orde. Tenslotte volgt
nog een hoofdstuk over de behandeling van zowel nieuwe steen (uit de groeve) als
oude steen (bij restauraties).
Twee bijlagen completeren de tekst. De eerste is een vertaling van de
lezenswaardige beschouwing over natuursteen van Viollet-le-Duc uit diens
Dictionnaire raisonné (1864) en de tweede een Italiaanse publikatie over de Peperino,
een steensoort die nog maar enkele jaren in ons land als restauratiesteen gebruikt
wordt.
Een literatuurlijst is toegevoegd (blz. 109). Ook deze heeft niet de pretentie van
volledigheid. De publikaties zijn genummerd. In de tekst wordt d.m.v. dit nummer
naar de bedoelde publikatie verwezen; na een dubbele punt volgen na het nummer
eventueel de bladzijdenummers. De nummers van opvolgende publikaties worden
gescheiden door een punt-komma.

Bij de tweede druk
In de tweede druk zijn enkele verbeteringen en aanvullingen aangebracht. Daarbij
is vooral dankbaar gebruik gemaakt van de opmerkingen van de heer W.M. Felder
van de Rijks Geologische Dienst in Heerlen.
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1. Geografische en geologische aspecten
1.1. Herkomst en aanvoer
De Nederlandse bodem levert, met uitzondering van Zuid-Limburg, vrijwel geen
bruikbare natuurlijke bouwsteen. Bijna alle natuursteen aan onze monumenten is
van elders aangevoerd, vooral uit Duitsland en België. De grote rivieren, de Rijn en
de Maas, en de Zeeuwse en Hollandse wateren waren de aanvoerwegen bij uitstek.
Het eenvoudigste transportmiddel, het vlot, heeft zijn diensten bewezen en zolang
het stroomafwaarts ging, was het een veilige, vlugge en voordelige wijze van vervoer.
Politieke strubbelingen konden de aanvoer echter ophouden, zodat men dan naar
alternatieven moest omzien.
De Rijn was de aangewezen transportweg voor de trachiet van de Drachenfels, de
tufsteen uit de Eifel, de leien van de Eifel en Kaub en de rode zandsteen uit het
Maingebied. In Andernach, waar de Römer tufsteen werd overgeladen, staat nog
steeds een bijna duizend jaar oude kraan (zie blz. 27, 35).
De Maas was de aanvoerweg van de Namense steen en de hardsteen uit oostelijk
België. Deze steensoorten worden dan ook gezamenlijk als Maassteen aangeduid.
Ook de mergel uit Zuid-Limburg werd over de Maas vervoerd.
Via de Schelde bereikten ons de Doornikse steen, de hardsteen uit Henegouwen
en de witte kalksteen uit Oost-Vlaanderen en Brabant (Ledesteen en Gobertange).
Om een eerste stagnatie in de levering te kunnen opvangen werden stapelplaatsen
aangelegd; Deventer en Utrecht waren als zodanig bekend en zouden kunnen worden
vergeleken met de opslagplaatsen van de tegenwoordige importeurs. Ook in Dordrecht
werd veel steen verhandeld. Vooral in Zwolle werd sedert ca. 1450 de zandsteen
verhandeld, die langs de Overijsselse Vecht werd aangevoerd uit de omgeving van
Bentheim.
Er bestaat vaak een duidelijke samenhang tussen toegepaste natuursteensoorten
en architectuurvormen. Zo zijn in het grootste deel van ons land de Romaanse
bouwwerken hoofdzakelijk in Römer tufsteen uitgevoerd; de invoer van deze steen
stagneerde al voor de intrede van de gotiek. Andere steensoorten werden niet in brute,
maar in bewerkte vorm aangevoerd, zodat niet alleen de steen, maar ook een bepaalde
vorm werd geïmporteerd. Zo is de 13de-eeuwse Scheldegotiek onverbrekelijk
verbonden met de Doornikse steen. De daaropvolgende periode van de Brabantse
gotiek is in eerste instantie verbonden met de Belgische steensoorten, die in de
steenhouwersateliers in het hart van het oude hertogdom Brabant werden verwerkt,
voornamelijk de Gobertange, de Ledesteen en de hardsteen uit Henegouwen. Later
kwam daar ook de Bentheimer zandsteen bij. In de Maaslandse gotiek werden
Namense steen en mergel verwerkt. Ziet men aan een gebouw van die stijlgroep een
lichte kalksteen, zoals de speklagen in de toren van Weert, dan kan men er vrijwel
zeker van zijn met mergel te doen te hebben en niet met Gobertange of Ledesteen.

1.2. Indeling naar ontstaanswijze
1.2.0. Inleiding
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De in de natuur voorkomende gesteenten onderscheidt men naar de wijze van ontstaan
in drie hoofdgroepen, nl. de stollingsgesteenten, de afzettingsgesteenten en de
metamorfe gesteenten. Binnen deze hoofdgroepen bestaan veel onderverdelingen,
die hieronder beknopt volgen.

1.2.1. De stollingsgesteenten
De stollingsgesteenten zijn ontstaan door afkoeling van de gloeiende vloeibare massa
uit het binnenste
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van de aarde, het magma. Zij kunnen op verschillende niveaus ontstaan zijn, terwijl
door bodembewegingen de op dieper niveau ontstane soorten naar boven gekomen
kunnen zijn. Men onderscheidt:
a. dieptegesteenten, die ontstaan zijn op grote diepte in de aarde, waarbij door
langzame afkoeling grote kristallen gevormd zijn. Hiertoe behoren de granieten,
de syenieten, de diorieten en de gabbro's;
b. ganggesteenten, die op geringere diepte in gangen en spleten zijn geperst. De
afkoeling geschiedde hier zo snel, dat kleine kristallen gevormd werden. Tot
deze groep behoren de porfieren en de diabazen;
c. uitvloeiingsgesteenten, ontstaan door snelle afkoeling van door vulkanen aan
de oppervlakte gebracht magma. Hierbij zijn zeer kleine kristallen gevormd of
is een amorfe (glasachtige) structuur ontstaan. Deze gesteenten zijn soms poreus
ten gevolge van het ontwijken van gassen. Tot deze groep behoren o.a. de
trachieten, de andesieten en de basalten.

1.2.2. De afzettingsgesteenten
De afzettingsgesteenten, sedimentgesteenten of sedimenten vormen een grote
hoofdgroep, waarbinnen de verschijningsvormen zeer verschillend kunnen zijn. Zij
kunnen zijn ontstaan uit afvalprodukten van oudere gesteenten, door water aangevoerd
en daarin bezonken of uit de lucht neergeslagen na vulkanische uitbarstingen. Men
onderscheidt dan ook:
a. klastische sedimenten, bestaande uit vergruisde oudere gesteenten, in afzettingen
(zoals grind, zand en klei) of in aaneengekitte vorm. Bij samengekitte hoekige
brokken spreekt men van breccies, bij samengekitte rolstenen van conglomeraten.
Indien zand aaneengekit is door leem of kiezel, dan is zandsteen ontstaan. Ook
de tuffen kan men in deze groep onderbrengen;
b. chemische sedimenten, ontstaan door de neerslag van bepaalde stoffen in water,
zoals o.a. gips, steenzout, kalksteen en dolomiet;
c. organogene sedimenten, waartoe de stenen behoren die opgebouwd zijn uit de
samengegroeide en versteende resten van dierlijke en plantaardige organismen
(schelpen, pantsers, koralen, koolstof e.d.). Soms zijn deze gesteenten
gedeeltelijk kristallijn. Voorbeelden zijn hardsteen en het in talloze kleuren en
typen voorkomende travertin. Ook steenkool en turf behoren tot deze categorie.

1.2.3. De metamorfe gesteenten
De metamorfe gesteenten zijn ontstaan uit oudere gesteenten door veranderingen ten
gevolge van temperatuur, druk of een combinatie van deze twee, waarbij kristallisatie
kan zijn opgetreden. Door hoge temperatuur en druk kan organogene kalksteen
overgaan in kristallijn marmer. Op dezelfde wijze kan uit zandsteen kwartsiet ontstaan.
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Een combinatie van druk en warmte doet graniet overgaan in gneis. Druk is de
voornaamste factor bij de overgang van klei in leisteen.

1.3. Chemische samenstelling
De aardkorst is voor het overgrote deel (98½%) opgebouwd uit slechts acht elementen,
nl. zuurstof, silicium, aluminium, ijzer, calcium, natrium, kalium en magnesium. Op
verschillende wijze zijn uit deze en andere elementen (zoals koolstof en zwavel)
talloze mineralen samengesteld met zeer uiteenlopende eigenschappen. Voor 60%
zijn dit veldspaten, voor 17% glimmers, voor 12% kwarts (SiO2) en voor 11% andere
mineralen (vnl. oxyden, silicaten, carbonaten en sulfiden). Gesteenten zijn op hun
beurt opgebouwd uit mineralen.
De veldspaten bestaan uit een metaaloxyde verbonden met aluminiumoxyde (Al2O3)
en siliciumoxyde (SiO2). Naar de chemische samenstelling duidt men ze aan als
-veldspaten, naar de kristalvorm en splijtbaarheid als -klazen en verder nog met
andere namen. Men onderscheidt o.m. kaliveldspaat KAlSi3O8, natronveldspaat
NaAlSi3O8 en kalkveldspaat CaAl2Si2O8. Tot de kaliveldspaten behoren o.a. orthoklaas
en sanidien, tot de natronveldspaten anorthoklaas en albiet en tot de kalkveldspaten
anorthiet. Plagioklaas is de verzamelnaam voor verschillende mengvormen van
natron- en kalkveldspaat, zoals oligoklaas, andesien en labrador. Verwant aan de
veldspaten zijn de mineralen leuciet KAlSi2O6 en nefien NaAlSiO4.
De glimmers hebben dezelfde bestanddelen als de veldspaten, echter met water (H2O)
erbij. Men kent o.a. kaliglimmer (muscoviet) en magnesiumglimmer (biotiet). Ze
zijn alle in uiterst dunne plaatjes te splijten.
Tot de overige mineralen behoren de amfibolen (o.a. hoornblende), de pyroxenen
(o.a. augiet) en olivien, die alle (evenals biotiet) magnesium en ijzer bevatten.
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Naar de chemische samenstelling onderscheidt men natuursteen graag in soorten met
een hoog kiezelgehalte (SiO2) en soorten met een hoog kalkgehalte (CaCO3). Tot de
eerste groep behoren o.a. de granieten, de zandstenen en de kwartsieten en tot de
tweede groep alle chemische en organogene sedimenten (kalksteen) evenals de
marmers. Diverse overgangsvormen zijn moeilijk in deze indeling in te passen.
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1.4. Geologische tijdschaal
N.B. Op de scheidslijnen tussen de perioden is de ouderdom aangegeven in miljoenen
jaren.
era
_____

Kaenozoïcum of
Neozoïcum

periode

tijdvak

gesteenten

Kwartair

Holoceen

tuf, bims, basalt

Pleistoceen

sommige
zwerfstenen, löss

_____

_____

Plioceen

zandsteen

Mioceen

zandsteen

Oligoceen

mergel, zandsteen

Eoceen

Lede, Gobertange

Palaeoceen

krijt, zandsteen

_____

_____

Senoon

mergel, vuursteen

-----1½-2-----

Tertiair

_____

-----64-----

Turoon
Krijt

Cenomaan

kalksteen

Gault

Mesozoïcum of
Secondair

-----136-----

Neocoom

Bentheimer
zandsteen

_____

_____

Malm

Franse kalksteen,
dolomiet,
Portlandstone

Jura
Dogger
Lias
-----190-----

_____

_____

Keuper
Trias

Muschelkalk

kalksteen

Bontzandsteen

rode zandsteen
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_____

Palaeozoïcum of
Primair

-----220-----

_____

Perm

Zechstein

_____

Rotliegendes

rode zandsteen

-----275-----

_____

_____

Carboon

Bovencarboon

kolenzandsteen

Ondercarboon

kolenkalksteen

_____

_____

-----340----Devoon

-----390-----

leisteen, kalksteen,
dolomiet,
Grauwacke
_____

Siluur
-----430-----

leisteen, zandsteen
_____

Ordovicium
-----460-----

_____
_____
Ölandsteen

_____

_____

_____

_____

Cambrium
_____

-----570-----

Proterozoïcum,
Eozoïcum, of
Algonkium

sommige
zwerfstenen

_____

-----1100-----

_____

Archaeozoïcum of
Archaeïcum
_____

_____
oergesteenten (zoals
graniet), sommige
zwerfstenen

-----3500-----

_____

_____
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2. Stollingsgesteenten
2.1. In Nederland gevonden stenen
2.1.1. Veld- en rivierkeien
Lit.: 12:273; 15
Onder veld- en rivierkeien worden alle stenen begrepen die van hoger gelegen
gebieden met water of ijs naar onze streken zijn gevoerd en in het veld of in en langs
rivieren worden aangetroffen. Ze worden ook aangeduid als Drentse stenen, erratische
blokken, rolstenen, schuifstenen, zwerfblokken, zwerfkeien en zwerfstenen, in het
Duits Findlinge, Geschiebe en Gerölle en in het Frans blocs erratiques.
Deze stenen kunnen zeer uiteenlopen in geologische aard, samenstelling, herkomst,
kleur, vorm en afmetingen. Bij een doorsnede van 6,4 cm of minder spreekt men niet
meer van keien, maar van grind. De grootste bekende zwerfsteen ligt in Zwitserland
(Wallis). Deze Pierre des Marmettes is 1824 m3 groot, 5000 ton zwaar en ligt vele
kilometers van de plaats van zijn oorsprong. De grootst bekende zwerfsteen in ons
land is die van Rotstergaast (graniet).
De stenen komen voor in de kleuren zwart, blauw, vele grijzen, rood, geel, groen
en wit. Naast stollingsgesteenten komen ook sedimenten en metamorfe gesteenten
voor. Het landijs van de IJstijden heeft niet alleen stenen uit Scandinavië (Finland
inbegrepen) aangevoerd, maar ook stenen en grinden die afgezet waren langs de Rijn,
de Maas, de Wezer en de Elbe. De eindmorene van de gletsjers lag ongeveer op de
lijn Amersfoort-Apeldoorn-Nijmegen. Daarnaast zijn er de stenen die in ons land
door de rivieren zijn afgezet, vooral door de Maas. Veel streekmusea in het oosten
van ons land hebben verzamelingen van in de omgeving gevonden zwerfstenen. Van
de in Twente gevonden stenen bleek 80% van een andere dan Scandinavische
herkomst te zijn. Enkele voorbeelden van in Nederland gevonden veldkeien zijn:
vindplaats:
steensoort:
Amersfoortse kei graniet

herkomst:
Scandinavië

Austerlitz

conglomeraat

Fepin-Fumay

Hilversum

rode jaspis

Scandinavië

Leersum

lydiet

Ruhrgebied

pegmatiet }

Scandinavië

gneis }

Scandinavië

orthogneis }

Scandinavië

kwartsiet }

Scandinavië

Limburg

kleischalies

Ardennen

Maarn

graniet

Scandinavië

Soesterberg

basalt

Duitsland
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Twente

porfier

Scandinavië

basalt

Eifel

basaltlava

Eifel

Jurakalksteen

Jura

trachiet

Drachenfels

zandsteen

Koblenz

zandsteen

Minden, Wezer

De Scandinavische stenen zijn meestal herkenbaar aan de blokvorm. Zij behoren
tot de granieten, de porfieren, de kwartsieten en de gneisen. Vaak vertonen zij nog
de morenekrassen van het transport. De kwartsieten en de gneisen zijn het vlakst; zij
zijn gelaagd, maar deze gelaagdheid is niet zichtbaar. Sedimenten komen tussen de
Scandinavische stenen overigens regelmatig voor, al zullen deze voor een deel door
hun grotere kwetsbaarheid tijdens het transport verbrijzeld of chemisch ontleed zijn.
De stenen uit het oosten en het zuiden hebben een kortere weg afgelegd dan die
uit Scandinavië, zodat hieronder wèl sedimenten voorkomen; de gemakkelijk
oplosbare delen daarvan zijn echter verdwenen. De zandstenen uit het gebied van de
Elbe en de Wezer zijn gelijkmatig afgevlakt, evenals de sedi-
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menten van de Rijn. De stenen die via de Maas zijn aangevoerd zijn grilliger van
vorm. De al dan niet gelijkmatige hardheid en gelaagdheid zijn bepalend voor de
slijtvorm. Alle stenen hebben echter tijdens het transport afgeronde kanten en randen
gekregen. De Drentse keien hebben hun oudste toepassing gevonden bij de bouw
van de hunebedden. Verder zijn zij toegepast als zetsteen, dijksteen (aan glooiingen)
en stortsteen. Behakte granieten zwerfblokken zijn verwerkt aan de onderbouw van
de toren van Emmen en aan het koor van de kerk van Odoorn (beide 12de of 13de
eeuw), terwijl ook verscheidene Oostfriese kerken (zoals die van Buttforde, ca. 1230)
ervan opgetrokken zijn.
Grote veldkeien zijn gebruikt voor de fundering van verscheidene kerken (o.a.
Dokkum, abdijkerk, 12de eeuw; Hellum (Gr.), omstreeks 1200; Murmerwoude (Fr.),
omstreeks 1200). Kleinere veldkeien zijn ook in funderingen toegepast (bijv. de
oudste kerk van Dokkum, 11de of 12de eeuw) en veelvuldig als vulling van tufstenen
muren van romaanse kerken. Zichtbaar aan de buitenzijde komen ze zelden voor; dit
is het geval bij de zuidelijke schipmuren van de kerken van Andelst en Echteld (beide
misschien nog 10de eeuw). Waarschijnlijk waren zij oorspronkelijk door een
buitenbepleistering aan het oog onttrokken.
Rolstenen, keien en grind, door de Maas in haar bedding afgezet, zijn in vele
romaanse Limburgse kerken verwerkt: in de funderingen (o.a. Beegden, Maasniel,
Buggenum, Blerik, Arcen en Gennep), in de vulling van de muren (o.a. de toren van
Baexem, 12de eeuw en het schip van de kerk van Velp N.Br., 12de eeuw) en ook
aan de buitenzijde van muren (Limbricht, noordmuur schip, 11de of 12de eeuw;
Asselt, schip en koor, 11de of 12de eeuw; Wessem, benedengedeelte toren, omstreeks
1200).
De Maasstenen zijn in hoofdzaak sedimenten. Het Maasgrind bevat veel lydiet of
toetssteen, een glanzend zwart materiaal, dat vroeger een hulpmiddel was bij het
bepalen van het goudgehalte. Het is een chemisch sediment, in hoofdzaak bestaande
uit kiezel, met o.a. wat kooldeeltjes en resten organisch slik. De steen is afkomstig
uit de Ardennen of uit Westfalen. In het laatste geval werd de steen door de Rijn
meegevoerd.
Veld- en rivierkeien zijn ook voor bestratingen gebruikt, o.a. rondom verscheidene
Drentse kerken en op marktpleinen en in straten (Lochem, Thorn, Stevensweert). De
keien worden in een zandbed van 30 cm gelegd met de vlakke kant naar boven. Om
de 40 tot 60 cm komt een band van grotere stenen. Meermalen treft men decoratieve
versieringen aan. Geliefde onderwerpen zijn windroossymbolen, uitgevoerd in donkere
stenen in een veld van lichtgekleurde.

2.1.2. Vuursteen
Vuursteen is een gesteente, dat grotendeels uit kwarts (SiO2) bestaat. Het komt voor
in de zuidelijke helft van Zuid-Limburg (o.m. bij Kunrade, Sibbe, Slenaken en
Noorbeek) in de zachte kalkstenen uit het Boven Krijt (zie blz. 53), daarnaast in het
zg. vuursteeneluvium, een maximaal 20 m dikke laag ruwe stenen, ontstaan als
verweringsrest van de genoemde kalkstenen en tenslotte als zwerfsteen. Op het
plateau tussen St.-Geertruid en Rijckholt en in de hellingen van de Schone Grub is
een oude vuursteenmijn ontdekt, bestaande uit verticale schachten in de krijtrots,
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vanwaar horizontale gangen uitgaan. Hier zijn ook ateliers gevonden, waar de
vuursteen bewerkt werd. Als zwerfsteen komt vuursteen zowel voor in het uit het
zuiden aangevoerde pleistoceen als in het tijdens de ijstijden uit het noorden
aangevoerde puin.
De Limburgse vuursteen komt voor als meestal blauwgrijze grillig gevormde
knollen, omgeven door een witte korst. De kleur kan overigens variëren van wit tot
zwart. Soms komen er fossielen in voor. Als zwerfsteen komen ook bruine
kleurnuances voor. De steen is zeer hard en vrijwel niet te bewerken; hij is te splijten
in scherppuntige scherven. Het breukvlak is schelpvormig en glasachtig. De
druksterkte ligt tussen 3300 en 5000 kg/cm2.
De prehistorische bewoners van onze streken hebben de steen gebruikt voor
gereedschappen en wapens (bijlen en hakken). Aan de zuidgrens van Limburg kan
men de steen als bouwsteen aantreffen aan huizen, stallen en muren, evenals over
de Belgische grens (in de Voerstreek). Zo komt hij voor aan het benedengedeelte
van de ruïne Ligtenberg (12de eeuw of vroeger) op de St.-Pietersberg bij Maastricht
en aan de kerktoren van Gulpen (11de eeuw?). Ook ziet men in tuintjes bij de huizen
vaak perkjes, afgezet met vuursteenknollen. In East-Anglia, het zuidoostelijke deel
van Engeland, zijn talrijke gotische bouwwerken van dit ogenschijnlijk onbruikbare
materiaal opgebouwd. In gemalen toestand wordt het gebruikt voor de fabricage van
schuurpapier. Onder de naam silex wordt het in grote hoeveelheden gebruikt als
stortsteen bij waterbouwkundige werken.
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Vindplaatsen van natuursteen in de Eifel, het Zevengebergte en het Westerwald.
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2.2. Duitse stollingsgesteenten
2.2.0. Inleiding
De gesteenten waar het hier om gaat, de verschillende trachieten en basaltlava's,
worden aangetroffen in een gebied dat zich uitstrekt van de Ardennen tot ver oostelijk
van de Rijn. Een groot gedeelte wordt ingenomen door sedimenten uit de Devoonzee,
die zich hier 350 miljoen jaar geleden bevond. We kennen de fauna uit deze zee,
doordat pantservissen, zeelelies, koralen, schelpen en tribolieten als fossielen in het
gesteente bewaard bleven. Daarna werden de afzettingen door inwendige aardse
krachten geplooid tot een gebergte, dat in de volgende 125 miljoen jaren afsleet tot
een hoogvlakte. Toen kwam de aarde weer in beroering, waarbij scheuren in de
aardkorst optraden. Op deze zwakke plekken ontstonden vulkanen. Men kan ze nu
nog herkennen, de uitgedoofde vulkanen in de Eifel, het Zevengebergte en het
Westerwald.
Veel later, 20.000 tot 30.000 jaar geleden, kwam er weer heftige vulkanische
aktiviteit in het gebied, waar nu Mayen en Maria Laach liggen; er vormden zich
ongeveer veertig vulkanen. Op de ene plaats rees het land op, elders daalde het. Het
Rijndal en de zijdalen ontstonden als trapsgewijze inzinkingen. De lavastroom werd
vooraf gegaan door asregens. Nog maar 9000 jaar voor het begin van onze jaartelling
vond de laatste hevige uitbarsting plaats: een reusachtige gasuitbarsting, die in zijn
gloedwolk as en puin met zich meevoerde. In oostelijke richting daalden de deeltjes
neer tot voorbij Berlijn. De uitgedoofde kraters vulden zich met water; zo ontstonden
de Laacher See en de vele Maaren in de oostelijke Eifel.
Het uitgevloeide magma stolde tot de trachieten, de andesieten, de basalten en de
basaltlava's. Dit zijn uitvloeiingsgesteenten resp. van syenieten, diorieten en gabbro's.
Basalt en basaltlava hebben ongeveer dezelfde samenstelling; basaltlava was in
vloeibare toestand echter gashoudend, zodat het bij de stolling sterk poreus geworden
is. De neergedaalde as en puin kitte aaneen tot tufsteen.

2.2.1. Trachiet
2.2.1.0. Inleiding
De trachieten zijn uitvloeiingsgesteenten van syenieten. Ze bevatten geen glimmer.
De erin voorkomende veldspaat is van het type kaliveldspaat.
Het gesteente is gloeiend vloeibaar aan de oppervlakte gekomen en daar tijdens
de afkoeling gekrompen; de krimpscheuren hebben aan de steen de typische zuilvorm
gegeven. Alle trachieten worden in deze rechtopstaande veelhoekige zuilen
aangetroffen; hierdoor zijn dus tevens de afmetingen bepaald.
De steen bestaat uit een korrelige grondmassa, waarin meestal rechthoekige
glasachtige kristallen voorkomen van het mineraal sanidien. Hoe groter de kristallen
zijn, hoe langzamer de afkoeling heeft plaats gevonden. De kristallen zijn weinig
weervast. De verweringskleur is bruin, al is die door vuil niet altijd zichtbaar. Na
enkele eeuwen zal trachiet de huid afstoten; de steen die daaronder tevoorschijn komt
is dan meestal weer goed.
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Trachiet is een stugge en taaie steen en zou zich bijvoorbeeld goed lenen voor
vloertegels. De steen kan geen randspanningen verdragen en is dus niet geschikt voor
onderdelen als gewelfribben en luchtbogen.
De trachiet, die eeuwenlang is gebruikt, is die van de Drachenfels in het
Zevengebergte aan de Rijn, ten zuiden van Königswinter. In de vorige en in onze
eeuw zijn diverse andere soorten als restauratiesteen toegepast, zoals de
Westerwald-trachieten, terwijl sinds 1960 een groeve bij Reimerath in exploitatie is.

2.2.1.1. Drachenfels-trachiet
Lit.: 9:9, 68; 10:299; 28
Afb. 1, 5, 31 en 54
De trachiet van de Drachenfels in het Zevengebergte wordt in oude rekeningen
Drakenvelder steen genoemd. Te Vechten (bij Bunnik) is een Romeins votiefaltaar
van dit materiaal gevonden uit het midden van de 2de eeuw (thans in het Rijksmuseum
voor Oudheden te Leiden). Tot de oudste gebouwen waaraan de steen is verwerkt
behoren de veelhoekige kapel op het Valkhof te Nijmegen (ca. 1030-1050, afb. 5 op
blz. 29), de kerk van Rijnsburg (de kolommen van de voormalige abdijkerk, tweede
helft 12de eeuw) en het huis Sandrasteeg 8 te Deventer (eind 12de eeuw; afb. 1).
Latere toepassingen zijn de oostelijke vieringkolommen van de Nieuwe kerk te
Amsterdam (omstreeks 1400, thans geheel vernieuwd), de kolommen in de kerken
van Muiden (omstreeks 1400) en Abcoude (begin 15de eeuw) en de koorkolommen
van de kerk te Oudewater (eerste kwart 15de eeuw). Voor de Pieters-
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kerk te Leiden kocht men in 1428 ‘Drakevelt stiens’ in Dordrecht. Voor de Buurkerk
te Utrecht wordt ‘drakenvelts steen’ genoemd in de rekeningen van 1437/38 en
1441/42. Ook aan de kooromgang van de Stevenskerk te Nijmegen (ca. 1420-1456)
is veel trachiet verwerkt, terwijl de ingang van de toren van de St.-Maartenskerk te
Tiel (1440 of kort daarna) in deze steen is uitgehakt. In Zwolle komt

1. Deventer, voormalige Proosdij van St. Lebuïnus, Sandrasteeg 8, eind 12de eeuw. Toepassing
van Drachenfels-trachiet, beneden in gebosseerde blokken met vlakke rand en hogerop in vlakke
blokken. De putten van de uitgeweerde sanidienkristallen zijn duidelijk zichtbaar. Hogerop naast
de veel latere bakstenen boog verweerde Römer tufsteen. Foto G.Th. Delemarre, 1958.

trachiet voor aan de Sassenpoort (1409), terwijl het in de stadsrekeningen wordt
genoemd in 1447 voor de bouw van het raadhuis.
In de loop van de 15de eeuw raakte het materiaal in onbruik ten gevolge van de
hoge toltarieven op de Rijn. Van Andernach tot Arnhem moesten ongeveer vijftien
tollen gepasseerd worden, die een prijsverhoging van 35 tot wel 75% van de aankoop-
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prijs tot gevolg hadden. Het vervoer geschiedde in zg. luyrdannen, vlotachtige
schepen, die op de plaats van bestemming verkocht werden aan kopers die het
materiaal konden gebruiken. De bemanning voor zo'n reis werd gehuurd. De reis
van Andernach naar Utrecht duurde wel twee weken. In 1508 werd nog op deze wijze
in vier schepen trachiet aangevoerd voor de Dom te Utrecht, tezamen met dakleien.
De trachiet werd verdrongen door de Bentheimer zandsteen en de Baumberger
kalksteen, die goedkoper waren door tolvrije aanvoerroutes.
Drachenfels-trachiet herkent men aan de grijsbeige tot groenachtige korrelige
grondmassa met grote sanidien-kristallen (2-7 cm, afb. 31 op blz. 95). Oude steen
herkent men aan het puttige oppervlak, waarin de rechthoekige vorm van de
uitgeweerde kristallen nog goed zichtbaar is (afb. 54 op blz. 101).
Aan de Keulse Dom is vanaf het leggen van de eerste steen in 1248 tot aan het
einde van de middeleeuwen veel Drachenfels-trachiet toegepast. In de 19de eeuw
moesten de steunberen en luchtbogen vernieuwd worden, omdat de steen te zeer
verweerd was. Alleen aan platte vlakken en rondom de grote vensters is hij tamelijk
goed behouden gebleven. Ter vervanging is sedert 1829 een verwante trachiet van
de Stenzelberg (Zevengebergte) gebruikt; later kwamen daar de soorten van
Wolkenburg (ook in het Zevengebergte) en Berkum bij. Op vele plaatsen barsten
schollen tot een dikte van 1½ cm van dit materiaal af.
Drachenfels-trachiet wordt niet meer gewonnen, omdat het gebied van herkomst
al sinds het einde van de vorige eeuw een beschermd natuurreservaat is.

2.2.1.2. De Westerwald-trachieten
Deze trachieten hebben als restauratiesteen ruime toepassing gevonden; het zijn de
Selters-trachiet en de Weidenhahn-trachiet. Sanidien-kristallen komen er niet in voor.
Eerstgenoemde heeft dezelfde grondmassa als de Drachenfels-trachiet, maar is
donkerder van kleur, terwijl laatstgenoemde (afb. 32 op blz. 95) hem in kleur het
meest benadert. Hij komt voor in zuilen met een diameter van 0,80-1,20 m.
Tot de Westerwald-trachieten wordt ook wel de steen van Wölferlingen gerekend.
Dit is echter een andesiet, een uitvloeiingsgesteente van dioriet. Hierin zit een andere
veldspaat dan in de syenieten, nl. plagioklaas. Deze steen komt voor in zuilen met
een diameter van 5-8 meter.

2.2.1.3. Reimerath-trachiet
Afb. 2 en 33.
Deze trachiet heeft een soortgelijke verschijningsvorm als die van de Drachenfels
en dezelfde sanidien-kristallen (afb. 33 op blz. 95). De kleur zweemt echter sterker
naar groen, althans in de natte toestand waarin de steen in de groeve wordt
aangetroffen. De groeve, die zuidelijk van de Nürburgring in de Eifel ligt, is sedert
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1960 in exploitatie en levert nu langzamerhand steen van redelijke afmetingen (afb.
2). Eén van de eerste toepassingen was het plint van de herbouwde toren van
Doesburg.

2.2.2. Basaltlava
2.2.2.0. Inleiding
Lit.: 14, 46
Over de historische toepassing van basaltlava zijn geen geschreven bronnen bekend.
De Romeinen maakten echter al molenstenen van dit materiaal. Ook aan sommige
van onze vroegste kerken komt het al voor tussen de tufsteen: Alphen a/d Maas
(schip, misschien 10de eeuw of ca. 1000), Gendt (torenvoet), Andelst (zuidelijke
schipmuur, misschien nog 10de eeuw) en Oirschot (vensterdorpels, 12de eeuw).
Vermoedelijk werd het per vlot aangevoerd over de Rijn samen met vrachten tufsteen
uit de Eifel. In Deventer zien we het toegepast voor consoles onder 13de-eeuwse
balklagen (o.a. Noordenbergstraat 9), terwijl het ook voorkomt aan de 13de-eeuwse
kolommen van de Buurkerk te Utrecht.
De steen is zeer poreus en doet sterk aan cokes denken. Hij bevat veldspaat
(plagioklaas), maar geen kwarts. Evenals trachiet en basalt komt hij in zuilvorm voor,
ontstaan door krimp bij stolling. Door de zuilvorm en door breuken in deze zuilen
heeft men de steen voor het oprapen en wordt er in de groeven niet gezaagd. De
afmetingen zijn goed bruikbaar. Een nadeel is, dat met een flink percentage
steenverlies rekening moet worden gehouden. Om enige nuancering te brengen in
restauratiewerk met basaltlava, verwerkt men wel verschillende typen of soorten
door elkaar, zoals de Niedermendiger,
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2. Reimerath, trachietgroeve bij het begin van de exploitatie. Foto A. Slinger.

de Mayener en de Hohenfelser.
De soorten, die in ons land bij restauraties worden verwerkt, zijn tot nog toe van
Duitse herkomst. Eén geval is bekend van de toepassing van Volvic uit Frankrijk,
nl. bij de restauratie (1884) van de uit 1582/83 daterende topgevel van de Waag te
Alkmaar. De steen is daar gebruikt als draagster voor het tableau dat erop geëmailleerd
is. De steen is afkomstig van het gelijknamige dorp, dat in Auvergne ligt, ± 12 km
ten noorden van Clermont-Ferrand. Het tableau werd in Parijs vervaardigd.
Ook in Italië wordt basaltlava aangetroffen; de fijnporeuze soort wordt wel zwarte
travertin en basaltina genoemd. IJsland zou met een pakket van meer dan 400.000
km3 de grootste leverancier van Europa kunnen zijn, maar de transportkosten zijn
daarvoor te hoog.

2.2.2.1. Niedermendiger basaltlava
Lit.: 14
Afb. 22
De Niedermendiger basaltlava (afb. 22 op blz. 93) ontleent zijn naam aan de
vindplaats, het dorp Niedermendig in de oostelijke Eifel. Het is een basisch gesteente
met als voornaamste mineralen nefelien, leuciet en augiet. Er kunnen ‘insluitsels’
voorkomen van kwartsrijke grauwacke, kiezelrolsteen en sporadisch zirkoon en
korund.
De steen is gelijkmatig grofporeus, donkergrijs van kleur en zeer taai. De steen is
dan ook vrij moeilijk met een beitel en hamer te bewerken. Het onregelmatige
breukvlak voelt ruw en scherp aan. In de directe omgeving wordt een zeer dichte
fijnporeuze
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lava gewonnen, die de naam Zähbasalt draagt. Deze soort kan men met veel goede
wil polijstbaar noemen.
De druksterkte is voor de steen in droge toestand en verzadigd met water dezelfde,
nl. 1400 kg/cm2. Voor de Zähbasalt ligt die op 2500 kg/cm2. De porositeit schommelt
om de 25 volumeprocent; het soortelijk gewicht ligt tussen 2,10 en 2,30, afhankelijk
van de porositeit. De slijtweerstand, beproefd volgens N 502, is 0,130 cm.
De steen is verkrijgbaar in voor de bewerking gunstige afmetingen: lengte tot 3
m bij een blokmaat van ± 80 × 120 cm. Als gezaagde of gehouwen steen is hij snel
leverbaar; grote afmetingen vragen een langere levertijd.
De steen leent zich tot alle soorten van gebruik: hij is verwerkbaar van dunne
gezaagde platen voor vloeren of bekleding tot het fijnst geornamenteerde steen- of
beeldhouwwerk. Een goede mortel bij het leggen van vloeren is: 1 portlandcement,
1 tras (gemalen Römer tuf), 5 zand.
De vorst- en weerbestendigheid is zeer goed. Aan de Dom te Keulen werd al voor
1830 basaltlava uit Niedermendig gebruikt. Er is nog geen enkele verwering te zien;
de steen wordt echter doods zwart. Als bijzondere eigenschap moet de blijvende
stroefheid genoemd worden, ook in natte toestand. Dit, gevoegd bij de goede
slijtweerstand, maakt de steen geschikt voor bestratingen, waterwerken, trappen,
vloeren, enz.
In de periode 1960-1970 is Niedermendiger basaltlava in ons land meermalen
toegepast als vervangingsmateriaal voor zandsteen bij restauraties, zoals bijvoorbeeld
aan de torens van Amersfoort en Zierikzee.

2.2.2.2. Londorfer basaltlava
Afb. 12 en 23
De Londorfer basaltlava heet naar de vindplaats, het dorp Londorf aan de Lumda,
een zijriviertje van de Lahn. De steen werd gevormd bij de tertiaire uitbarstingen
van de Vogelsberg. In Duitsland is hij ook bekend onder de naam ‘Lungenbasalt’.
De groeve, die jarenlang niet was geëxploiteerd, is na de Tweede Wereldoorlog
op verzoek van de Dombaumeister van Keulen weer in bedrijf gesteld. Sinds 1952
zijn aan de Keulse Dom grote hoeveelheden van deze steen verwerkt voor herstel
van de oorlogsschade en als vervangingsmateriaal van minder weerbestendige steen.
Wegens de goede aanpassing in kleur en structuur wordt hij ook elders in
West-Duitsland bij restauraties toegepast. Voor zover bekend dateert de eerste
toepassing in ons land uit 1959-'60, toen hij werd gebruikt bij de restauratie van het
raadhuis van Vianen (afb. 12 op blz. 52). Ook is hij in die jaren verwerkt bij het begin
van de restauratie van de St.-Lievensmonstertoren te Zierikzee.
Londorfer basaltlava is fijnporeus met opvallend grotere ‘luchtbellen’ (afb. 23 op
blz. 93). Deze soms in rissen voorkomende luchtbellen doen niet af aan de kwaliteit
van de steen. Hoewel hij gelijkmatig grijs van kleur is, heeft hij door de afwisselende
grootte van de verspreide luchtbellen toch geen saai aanzien.
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De steen is zeer taai en was vroeger moeilijk te be- en verwerken. Met de moderne
machines en handgereedschappen levert de bewerking echter geen moeilijkheden
meer op.
De druksterkte bedraagt 1243 kg/cm2 en het soortelijk gewicht 2,5. De
slijtweerstand, bepaald volgens de Amslermethode N 502, bedraagt 0,620 cm. In de
groeve wordt de steen slechts gewonnen en vinden geen verdere bewerkingen plaats.
De brute blokken zijn van transportabele afmetingen; zij worden naar de zagerijen
en steenhouwerijen vervoerd ter bewerking. Grote blokken zijn beschikbaar en de
meest gangbare formaten zijn in ruime mate voorhanden.
De steen wordt gebruikt voor vlak en geprofileerd steen- en beeldhouwwerk. Met
klassieke middelen is hij niet polijstbaar. Wel is het mogelijk de poriën te dichten
en de steen daarna met moderne middelen te polijsten. Het eigen karakter van de
steen gaat dan echter geheel verloren en de stopplekken gaan later hinderlijk tekenen
of vallen zelfs vaak uit.
Door de grote stroefheid is de steen een zeer gezocht materiaal voor treden en
vloeren. Al naar gelang van de grootte van de vloerplaten kan daarbij een dikte
worden aangehouden van 2, 3 of 4 cm. De steen is bestand tegen alle weersinvloeden.
Van een verweringskleur en -vorm kan niet worden gesproken. Hij zal iets vuil
worden, maar op plaatsen waar de steen regenslag krijgt zal hij zeer lang zijn eigen
gezicht behouden.

2.2.2.3. Andere basaltlavasoorten
Uit de Hoge Eifel komt de Hohenfelser basaltlava, die groenachtig-grijs van tint is
(afb. 3 en 24 op blz. 93). Hij is samen met andere soorten als vervanger van zandsteen
toegepast aan de St.-Janskathedraal
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3. Hohenfels, formatie van basaltlava. De zuilvorm van de gestolde steen is duidelijk herkenbaar.
Op de voorgrond de maagdelijke bodem, waarop het magma is uitgevloeid. De diepte van deze
bodem onder het maaiveld varieert in de groeve van ongeveer vijf tot acht meter. Foto A. Slinger.

in 's-Hertogenbosch en aan de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort.
Ook de Mayener basaltlava, blauwzwart van kleur (afb. 25 op blz. 93), is sinds
1960 als restauratiesteen in gebruik.
Sinds kort wordt ook een rode lava, de Michelauer of Miche(l)nauer basaltlava,
geïmporteerd als vervanger voor rode zandsteen. Deze steen, afkomstig uit het
stroomgebied van de Main, is echter eigenlijk een tufsteen.

G. Berends, Herman Janse en A. Slinger, Natuursteen in monumenten

24

3. Afzettingsgesteenten
3.0. Inleiding
De meeste toegepaste natuursteensoorten behoren tot de afzettingsgesteenten: de
tufstenen, de kalkstenen en de zandstenen, die alle weer in diverse groepen en
vervolgens in soorten ingedeeld kunnen worden. Hiernaast staat het ijzeroer, dat we
als inheems en al vroeg gebruikt materiaal het eerst behandelen.

3.1. IJzeroer
Afb. 4
Een van de vroegst op ruime schaal in de bouw toegepaste inheemse
afzettingsgesteenten is het ijzeroer. Het is onder talloze namen bekend, zoals
ijzeroersteen, ijzersteen, bruinijzersteen, bruinijzererts, limoniet, moddererts,
moeraserts, moerasijzererts, poelerts, velderts, weide-erts en zodenijzersteen.
IJzeroer is in de vroege middeleeuwen (tot omstreeks 1200) gebruikt bij de bouw
van kerken, meestal tezamen met andere steensoorten, in fundamenten bijvoorbeeld
met veldkeien en in het opgaande werk met tufsteen. We kunnen ervan uitgaan, dat
oerstenen muren ook aan de buitenzijde steeds bepleisterd of althans dun vertind
waren. De steen is o.a. toegepast aan de kerken van Afferden (L.; toren), Angerlo,
Bergen (L.; toren), Ermelo, Heemse, Hellendoorn (afb. 4), Oirschot, Ommen, Raalte
en Silvolde. Op het kaartje op blz. 26 is de ligging van deze en andere plaatsen
aangegeven, waar de steen in monumenten (soms alleen in de funderingen) is
aangetroffen.
IJzeroer wordt in het zuiden, midden en oosten van ons land voornamelijk in de
beddingen van rivieren en beken aangetroffen en op de hoge gronden onder het
hoogveen. Onder het hoogveen herkent men de stadia in de vorming van ijzeroer als
humuszand, roodzand en koffiezand.
De dichtstbijzijnde vindplaatsen van ijzeroerformaties buiten onze landsgrenzen
zijn de omgeving van Diest (België), de heuvels bij Ronse (Oost-Vlaanderen) en
Kassel (Frans-Vlaanderen), het leisteenplateau van de Rijn en verder Hessen en
Silezië.
IJzeroer is een verweringsprodukt van ijzerhoudende mineralen, waarin soms
pyriet voorkomt. Het is een donkere tot geelbruine, onder invloed van bacteriën
gevormde neerslag van limoniet. Het is kristallijn, maar de kristallen zijn moeilijk
te onderscheiden. Hoewel in ons land maar beperkt aanwezig, is het toch het meest
verbreide mineraal; 4,6% van de aardkorst is ijzeroxydehydraat. Het ijzergehalte ligt
tussen 20 en 30%; bij een hoger ijzergehalte spreekt men van ijzererts.
De dikte van de banken kan zeer verschillend zijn, evenals de verschijningsvorm.
Men treft ijzeroer aan als aardachtig, korrelig, zandig, vezelig, vast, blazig, niervormig,
sponsachtig of trosvormig. Men kan er ook nog zand, leem en fossiele schelpen in
aantreffen.
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IJzeroer is ondoordringbaar voor water en wortels; het behoedt daardoor ook de
hoge gronden tegen uitdrogen. De beken in deze gronden hebben dus a.h.w. een
ijzeren bedding.
Het soortelijk gewicht is afhankelijk van de dichtheid en het ijzergehalte; voor de
Nederlandse soorten ligt het tussen 3,8 en 4,3. De steen is niet splijtbaar.
Behalve in de bouw is het materiaal gebruikt voor de fabricage van gietijzer,
ijzermenie en oker, voor de zuivering van kolengas en in de natte waterbouw als
ballast op rijswerken.
Als vervangingsmateriaal voor ijzeroer worden soms slakken uit glasfabrieken
aangeboden. Mocht het uiterlijk daarvan soms gelijkenis vertonen, het soortelijk
gewicht is belangrijk lager.
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4. Hellendoorn, noordzijde van het schip van de Hervormde kerk met gedicht toegangsportaal.
Bouwmaterialen: ijzeroer (benedengedeelte) en Römer tufsteen (bovengedeelte). Oorspronkelijk
was het muurwerk bepleisterd, zodat het materiaalverschil niet zichtbaar was. Dit kon worden
vastgesteld aan de westgevel, waartegen in het midden van de 15de eeuw de bakstenen toren gebouwd
werd. Foto A.J. van der Wal, 1978.
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Plaatsen waar ijzeroer is toegepast.
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3.2. Tufsteen
3.2.0. Inleiding
Tufsteen is ontstaan uit magmatisch puin met het puin van oudere gesteenten, dat
bij vulkanische uitbarstingen in de lucht werd geslingerd tot een gloedwolk en
vervolgens op aarde neerkwam. Door watertoetreding verhardde het als een natuurlijk
cement. De zwaarste stukken puin (de bommen) vielen uiteraard het dichtst bij de
krater, waaruit volgt, dat verder van de krater de tuf gelijkmatiger van structuur is.
Tufsteen komt in de meeste vulkanische gebieden voor; er bestaan formaties van
meer dan 230 km2 bij een dikte van gemiddeld 30 meter. Er zijn meer dan 5000
soorten of typen van tufsteen, van nauwelijks versteend tot kristallijn, in wit,
rood-geel, blauw en zwart met alle tinten daartussen.
De indeling en aanduiding van de tuffen geschiedt soms naar het belangrijkste
bestanddeel: porfier-, basalt-, trachiet- en leuciettuf; soms naar de vindplaats:
Riedener, Ettringer en Weiberner tuf; soms naar de plaats van verlading:
Andernach-tuf of met fantasienamen als Hasenstoppler tuf en Edeltuf. De bij ons
meest gebruikte soort heet naar de oudste gebruikers ervan: de Römer tuf.
Al naar gelang van de vindplaats kunnen grote verschillen bestaan in de chemische
samenstelling van de steen, zoals bijvoorbeeld:
SiO2

48,05

-

62,78%

Al2O3

14,98

-

23,04%

FeO

0,44

-

4,10%

CaO

0,45

-

10,43%

Na2O

2,88

-

10,47%

Reeds in zeer oude tijden is er in tufsteen gebouwd; zo is de Leeuwenpoort van
Mycene (Griekenland) van deze steensoort opgetrokken.
In ons land is steeds tufsteen uit de Eifel toegepast; sinds 1974 wordt bij restauraties
ook gebruik gemaakt van een tufsteensoort uit Italië, de Peperino.

3.2.1. Tufsteen uit de Eifel
3.2.1.0. Inleiding
Lit.: 9:12-14, 66-68; 10:299; 11:270-271; 12:164-165; 47
De voor de bouw geschikte tuffen uit de Eifel zijn afkomstig uit enkele van een
veertigtal kraters, die rond 10.000 jaar geleden zijn gedoofd (zie blz. 18). Naar de
opbouw van de formaties te oordelen moeten de erupties in een korte periode hebben
plaats gehad. Opmerkelijk is, dat alle asregens aan de oostkant van de kraters zijn
gevallen. Het spreidingsgebied heeft de vorm van een grote waterdruppel met vanaf
de krater een hoek van ongeveer 20 à 25o.
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In ons land was in de periode van de romaanse bouwstijl (10de tot begin 13de
eeuw) tufsteen de meest gebruikte natuursteensoort, en wel de Römer tufsteen.
Vervolgens werd de tufsteen vrijwel geheel verdrongen door andere
natuursteensoorten en baksteen. In de 15de en vroege 16de eeuw werd echter nog
wel een tufsteensoort aangevoerd van een ander karakter, nl. de Hohenleie-tuf, uit
een thans dichtgegroeide groeve tussen Weibern en Rieden.
Wel heeft men in de latere middeleeuwen dikwijls Römer tufsteen secundair
toegepast als bekledingsmateriaal van bakstenen muren. Als men de steen zo aan
een gotische kerk aantreft, kan men met vrij grote zekerheid zeggen, dat deze een
romaanse tufstenen voorganger heeft gehad. Voorbeelden hiervan zijn de hoofdkerken
van Arnhem, Beekbergen, Ede, Kampen, Oudewater, Tiel en Utrecht. De afmetingen
van de tufblokken zijn bijna altijd kleiner dan de oorspronkelijke, omdat de steen bij
sloop gemakkelijk brak.
Sedert de vorige eeuw worden bij restauratie andere tufsteensoorten toegepast,
zoals de Ettringer, de Hasenstoppler en de Weiberner tufsteen.

3.2.1.1. Römer tufsteen
Afb. 1, 4, 5, 6 en 26
3.2.1.1.1. Benamingen en vindplaats
Römer tufsteen is ook bekend als duifsteen, trastuf, lapillituf (lapilli = kleine stukjes
steen) en Andernach-tuf.
De steen werd reeds door de Romeinen gewonnen; de groeve stond bekend als de
Römische Galerie, waarnaar de steen genoemd is. De steen werd en wordt gewonnen
in het Brohldal, het Nettedal en in de omgeving van Maria Laach (in het oostelijk
deel van de Eifel, westelijk van Andernach). Op vlotten werd de steen over de Rijn
naar ons land gevoerd. Zo'n transport verongelukte wel eens; uit de Waal zijn eens
honderden steenblokken op één plaats opgebaggerd.
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3.2.1.1.2. Handel en verbreiding
De steden Deventer en Utrecht waren stapelplaatsen van de Römer tufsteen. De
abt van het Friese klooster Mariëngaarde reisde omstreeks 1180 naar Deventer om
daar tufsteen te kopen.
Door het gehele land heen is tufsteen toegepast, vooral bij de bouw van kerken:
in en achter de duinstreken (ook in Zeeland en op de Waddeneilanden), langs de
grote en de kleinere rivieren, in de noordelijke kleigebieden en op de zandgronden,
echter sporadisch in Twente en Limburg, waar meer inheemse soorten natuursteen
gebruikt werden. Ook in Vlaanderen treffen we tufsteen aan, zoals aan gedeelten van
het St.-Janshospitaal te Brugge en de kerk van Damme. Beide plaatsen waren
toentertijd gemakkelijk bereikbaar over het Zwin.
3.2.1.1.3. Verwerking
Lit.: 25:47-49; 47
In een aantal gevallen zijn tufstenen muren massief van deze steen gemetseld, zij
het dan, dat de kleinere stukken steen in het algemeen in de muurkern zijn verwerkt.
Dit is vooral het geval in gebieden waar veld- of rivierkeien zeldzaam waren, zoals
aan de benedenloop van rivieren (bijv. Veen aan de afgedamde Maas tussen Heusden
en Woudrichem), de duinstreken (bijv. Velsen) en de Friese en Groningse kleigebieden
(bijv. Anjum, Stiens, Bedum en Leermens), maar ook elders, zoals aan de Pieterskerk
te Utrecht (gewijd in 1043).
In de zojuist genoemde gebieden komt echter ook het zg. kistwerk voor, dat tot in
de 13de eeuw de algemeen gebruikelijke muurconstructie was. Hierbij werden de
buiten- en binnenzijde van de muren van regelmatig behakte stukken tufsteen
opgetrokken, waarna men de ruimte daartussen opvulde met stort- of gietwerk van
oersteen, veldkeien of grind, vermengd met mortel, een soort stampbeton dus.
Deze constructiewijze komt al voor aan de restanten van de oudste kerk van Alphen
a/d Maas, die gedateerd wordt in de 10de eeuw of omstreeks het jaar 1000. De blokken
tufsteen zijn hier alle met de lange zijde in de muur gestoken; in het aanzicht zijn zij
tot 25 cm breed en 12-17 cm dik. Ook bij de veelhoekige kapel op het Valkhof te
Nijmegen, die omstreeks 1030 of 1050 gedateerd wordt, is dit het geval; hier meten
de koppen 27 × 8-19 cm. Aan weerszijden van de ingang zijn enkele zeer grote
stukken bruine tuf verwerkt van 72 × 50-58 × 36-46 cm, die misschien van Romeinse
herkomst zijn (afb. 5).
Grote blokken tufsteen (ca. 70-80 × 50 cm) treft men ook aan in de muurvoet van
de kerk van Oosterbeek (waarschijnlijk uit de tweede helft van de 10de eeuw) en
hogerop blokken van 30-45 × 17-30 en 50-55 × 30-38 cm. De muren zijn bijna 70
cm dik en hebben maar een geringe kern van stortwerk. Op de ene bewaard gebleven
hoek zien we grotere, op hun kant geplaatste blokken. Het metselwerk vertoont vrij
grote onregelmatigheden. De blokken moeten van (Romeinse?) afbraak afkomstig
zijn, omdat ze ook op altijd toegedekte plaatsen sterk verweerd bleken te zijn.
Het latere algemeen gebruikelijke kistwerk wordt aan de buitenzijde gekenmerkt
door een groot aantal ‘strekken’ met op onregelmatige afstanden ‘koppen’ van stenen
die in de muurkern steken om verband tussen wand en kern te bewerkstelligen. Bij
de restauratie van verscheidene kerken, o.a. die van Angerlo (Gld.), Ressen (Gld.)
en Oirschot (N.Br.), kon men vaststellen, dat steeds een stuk van variërende hoogte
opgemetseld was en daarna de tussenruimte volgestort, waarna men het stortwerk
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5. Nijmegen, toegangsportaal van de kapel op het Valkhof, ca. tweede kwart 11de eeuw. Römer
tufsteen met gebruikmaking van diverse andere stenen, die voor een deel secundair gebruikt zullen
zijn. In de boogomlijstingen zijn Romeinse bakstenen of tegels verwerkt. Topgevel van later tijd
(omstreeks 1400), evenals diverse herstellingen (w.o. een aantal in baksteen). Aan de rechterzijde
van het portaal, dus op de foto niet zichtbaar, is bij de restauratie een dorpel van basaltlava
aangebracht in een secundaire nis ter hoogte van de verdieping van de omgang. Foto A.J. van der
Wal, 1978.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Drachenfels-trachiet
Römer tufsteen
Römer tufsteen, aangebracht bij de restauratie
een basalttuf, type Hoheleie-tufsteen
een basalttuf, aangebracht bij restauratie
Weiberner tufsteen
Weiberner tufsteen, aangebracht bij restauratie
Ettringer tufsteen, aangebracht bij restaauratie
kalksteen uit de Ardennen, rood en grijs met witte aderen, als rivierkei
aangevoerd
kalksteen uit het Dept. Meuse (Frankrijk)
kalksteen uit het Dept. Meuse (Frankrijk), type Savonnières
rode Bremer of rode Wezer zandsteen
zandsteen uit het gebied van de Main
Nivelsteiner zandsteen
grauwacke, als rivierkei aangevoerd.

G. Berends, Herman Janse en A. Slinger, Natuursteen in monumenten

30
enigszins vlak uitgestreken had. In het stortwerk kan men ook tufsteenpuin aantreffen,
baksteenpuin (hetzij van Romeinse, hetzij van vroegmiddeleeuwse oorsprong, sedert
het einde van de 12de eeuw), schelpen (in de duinstreken) of nog andere materialen.
Aan de binnenzijde van de muren werd soms ook wel andere steen toegepast dan
tufsteen, zoals behakte keien of ijzeroer (kerk te Velp N.Br.). Toen de
baksteenfabricage op gang kwam, gebruikte men daarvoor wel baksteen, zoals te
Grouw (schip), Weidum (toren) en Bozum (schip en koor). In een volgend stadium
werd ook de buitenzijde van baksteen gemetseld en verviel de tufsteen geheel (bijv.
Noordlaren).
De tufsteen is meestal liggend op zijn platte zijde in het werk gemetseld. Aan de
oudere bouwwerken, zoals de Pieterskerk en de Janskerk in Utrecht (midden 11de
eeuw), is de tufsteen enigszins taps gebijld, zodat de dikte van een steen aan de einden
enkele centimeters kan verschillen. De jongere tufsteen heeft evenwijdige onder- en
bovenvlakken.
Soms komt ook op zijn kant geplaatste tufsteen voor: als hoekblokken, in de
omlijsting van lichtopeningen, in boogfriezen, in lisenen en ook in gewone doorgaande
lagen. Smalle lichtopeningen kunnen daarbij afgedekt zijn door een op zijn kant
geplaatst stuk tufsteen, waarin de rondboog is uitgehakt. Dit verschijnsel komt al
vroeg voor, bijv. aan de waarschijnlijk 10de-eeuwse krypt van de

kerk van Elst, maar ook nog aan de vermoedelijk 12de-eeuwse toren van Ellecom.
Dergelijke kantstaande hoekblokken en omlijstingen komen onder meer voor aan
de toren van Alphen a/d Maas, Wilsum (Ov.) (die beide gewoonlijk 11de-eeuws
worden gedateerd), Appeltern (Gld.), Ellecom en Warns (Fr.) (alle drie vermoedelijk
12de-eeuws). Lisenen met kantstaande blokken komen o.a. voor aan de kerken van
Hantum (Fr., vermoedelijk eerste helft 12de eeuw) en Sassenheim (vermoedelijk ca.
1100). Aan de kerken van o.a. Achlum, Jelsum en Kimswerd (alle Fr. en waarschijnlijk
12de-eeuws) zien we een boogfries, bestaande uit kantstaande stenen, waarin de
rondboog ondiep is uitgehakt.
De kantstaande stenen zijn vaak groter dan de plat verwerkte tufsteen; zo meten
de hoekblokken aan de toren van Wilsum 57-65/70 × 27-35 × 13-17 cm, terwijl de
normaal liggende tufstenen de meer gebruikelijke afmetingen van ongeveer 27-34
× 17 × 8-11 cm hebben.
In vlak tufstenen metselwerk komt het ook voor, dat normale lagen van platgelegde
stenen afgewisseld worden door lagen van op hun kant geplaatste stenen. In beide
soorten lagen steken af en toe stenen in de muurkern om het verband daarmee te
bewerkstelligen. Op deze wijze spaarde men materiaal. Vaak is dit zg.
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klamp-ankerwerk zeer regelmatig uitgevoerd, zoals aan de topgevels van de kerken
van Sassenheim (vermoedelijk ca. 1100) en
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6. Doorn, noordzijde van het koor van de Hervormde kerk, 12de eeuw. Uitgevoerd in Römer tufsteen,
in zg. klamp-ankerwerk, afwisselend plat liggende en op hun kant geplaatste blokken. In het midden
een gedichte hagioscoop. Rechts de oostmuur van het schip, van op de gewone wijze gemetselde
Römer tufsteen; hierin een rond venstertje. Foto A.H.C. Schollen, 1978.

Velp (Gld.) en aan de torens van Oene en Spankeren (beide Gld.). Minder regelmatig
zien we het hogerop in de schipmuren van de kerk van Echteld in tufsteen van groot
formaat (tot 60-80 × 22-25 × 12-13 cm), waarnaast nog grotere blokken (80-90 × 40
× tot 18 cm) voorkomen. In wat kleiner formaat steen zien we deze metselwijze aan
de romaanse gedeelten van de noorderkapel van de kerk van Hallum (Fr., 59-70 ×
33-36 × 11 cm) en van het koor van de kerk van Ermelo (±47-60 × 21-30 × 6½-8
cm) en van het koor van de Hervormde kerk van Doorn (26-55½ × 16½-24 × 7½-10
cm, afb. 6).
De oudste redelijk te dateren voorbeelden van deze werkwijze vinden we aan de
noordgevel van het oostelijke dwarsschip van de Lebuïnuskerk te Deventer en aan
het koor van de St.-Maartenskerk te Emmerik, die beide toegeschreven worden aan
bisschop Bernold van Utrecht (1027-1054).
Wat de afmetingen van tufsteen betreft valt het op, dat deze over het algemeen in
de loop van de tijd afnemen. Aan enkele van de oudste tufstenen ge-
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bouwen komen, zoals we al zagen, zeer grote blokken voor, die vermoedelijk van
Romeinse herkomst zijn. Aan de Pieterskerk te Utrecht, die gewijd zou zijn in 1043,
zien we zeer lange tufsteen: 50-92 cm bij een dikte van 9-15 cm. Aan de andere
kerken van bisschop Bernold zien we tufsteen van gelijke dikte, maar wat minder
lang (40-68 cm). Andere gebouwen die met meer of mindere zekerheid in de 11de
eeuw gedateerd mogen worden, vertonen overeenkomstige formaten of kleinere,
zoals de torens van Alphen a/d Maas (20-38 × 8-10 cm) en Wilsum (zie boven) en
het schip van de kerk van Wassenaar (tot 1.40 m hoogte 42-58-70 × 14 à 17 cm,
hogerop 18-33 × 8-9 cm). Aan 12de- en vroeg 13de-eeuwse romaanse gebouwen
heeft de tufsteen in de regel geen grotere lengte dan 40 à 50 cm en geen grotere dikte
dan 8 à 12 cm. Alleen bij kantstaande stenen en klamp-ankerwerk komen grotere
formaten voor.
In een aantal vroeg-romaanse kerken worden naast tufsteen ook diverse andere
steensoorten aangetroffen. Het rijkste voorbeeld hiervan is de zuidelijke schipmuur
van de kerk van Andelst (Betuwe; misschien nog 10de-eeuws): basaltlava, grauwacke,
rode zandsteen, Scandinavisch graniet, ijzeroer, Drachenfels-trachiet, Euville,
Namense steen en enkele andere tufsteensoorten (waaronder een donkerrode) komen
erin voor. In het benedengedeelte van de zuidelijke schipmuur van de kerk van
Echteld (Betuwe, ook misschien nog 10de-eeuws) is de oogst: grauwacke, basaltlava,
Drachenfels-trachiet, Nivelsteiner zandsteen en Scandinavisch graniet. In de restanten
van de misschien 10de-eeuwse kerk van Alphen a/d Maas treffen we naast tufsteen
grauwacke, rode zandsteen en Namense steen of Aachener Blaustein aan. In de
veelhoekige kapel op het Valkhof te Nijmegen zien we grauwacke, Nivelsteiner
zandsteen, rood geaderde Mainzandsteen, Savonnières, trachiet en Romeinse tegels
en dakpannen verwerkt (afb. 5 op blz. 29). In het onderstuk van de kerktoren van
Gendt (Gld.) zit basalt, basaltlava, grauwacke, trachiet, witte kalksteen en rode
zandsteen, alles vermoedelijk in de 13de eeuw opnieuw gebruikte van sloop
afkomstige steen.
Voor een deel zijn deze steensoorten inheems (ijzeroer, veldstenen), voor een deel
zijn zij waarschijnlijk tegelijk met de tufsteen over de Rijn aangevoerd (grauwacke,
basaltlava, trachiet, rode zandsteen), terwijl de overige langs de Maas zullen zijn
aangevoerd. Na het midden van de 11de eeuw zien we deze andere steensoorten niet
meer of in slechts enkele exemplaren (kerktoren Dodewaard, Betuwe: grauwacke en
rode zandsteen; kerk te Oirschot: basaltlava en ijzeroer). Aan diverse Friese kerken
(o.a. Bozum, Giekerk en Wetsens) zien we echter rode zandsteen voor sprekende
onderdelen toegepast (zie blz. 65); deze steen is langs de Wezer aangevoerd.
3.2.1.1.4. Uiterlijk en eigenschappen
Römer tufsteen is een naar rose zwemende bruinbeige steen met witte of gele bims
(puimsteen, vulkanisch glas, Weense kalk) met nauwelijks zichtbaar puin van
nevengesteenten (afb. 26 op blz. 94). Het breukvlak is ruw korrelig. Bij een goede
tuf mag geen groefleger zichtbaar zijn; bij de bewerking hoeft daarmee dan ook geen
rekening gehouden te worden.
Het soortelijk gewicht van de steen in droge toestand ligt rond 1,3.
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De chemische samenstelling is volgens de analyse van dr. A.L.W.E. van der Veen:
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De steen neemt gemakkelijk en veel water op en geeft dit even gemakkelijk aan
de lucht weer af. Op plaatsen waar de steen regelmatig zonbestraling en regenslag
krijgt, zal de bims binnen enkele jaren zijn weggespoeld, waardoor de steen een
puttig aanzien heeft verkregen. Hij zal lang zijn eigen kleur behouden. Op lang
vochtig blijvende plaatsen waar geen zonbestraling komt, zal de steen spoedig met
algen en mossen zijn bedekt. Ook hier is de bims binnen enkele jaren verdwenen.
Ook door de temperatuurwisselingen zullen de afstervende en weer terugkerende
algen en mossen de steen donker verkleuren.
Wanneer te veel water in het muurwerk aanwezig is, komt korstvorming voor en
wordt de korst afgestoten. Wanneer deze met een harde kokos- of nylonborstel wordt
afgeboend, blijft meestal een gezonde steen over. Dit proces kan doorgaan tot er nog
maar enkele centimeters van de steen blijven staan.
Een tuf, die vrijwel identiek is aan de Römer tuf, is
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de Tuffo Giallo, die wordt aangetroffen in de Phlegraeische velden bij Fondo Riccioni,
bij Monte Nuovo en bij Monte Spina in de buurt van Napels in Italië.
3.2.1.1.5. Huidige winning
De eigenaars van de groeven waar nu nog Römer tufsteen wordt gewonnen zijn
de fa. Meurin en de fa. TUBAG (Trass und Baustein A.G.) te Kruft. De groeven
liggen ± 8 km van Neuwied (richting Kruft) ten noorden van weg 256. Tijdens de
recente aanleg van de autosnelweg door dit gebied zijn enkele honderden kubieke
meters in - voor dit materiaal - zeer grote blokken (2-2½ m3) gewonnen. Deze steen
ligt opgeslagen op het terrein van de TUBAG in Kottenheim.
De bovenste laag van de groeve is licht van kleur en de onderste blauwzwart. Deze
zg. blauwe tuf, die de bodem van de groeve vormt, wordt niet geëxploiteerd.
Oorspronkelijk werd het materiaal in kleine blokken gebroken, die geheel met de
bijl werden gefatsoeneerd: de voegvlakken arm, het voorvlak ‘achteruit’ gebijld, van
links naar rechts (voor linkshandige steenhouwers van rechts naar links), met slagen
van tot 2 cm breedte. Tegenwoordig wordt de steen gelost in blokken van hoogstens
¼ m3 zonder van tevoren vastgestelde vorm of afmetingen. Daarna worden deze in
de werkplaats tot schijven en repen gezaagd. Dit gebeurt met een diamantcirkelzaag
met een diameter tot drie meter. Het zagen geschiedt zonder waterkoeling. Vervolgens
worden de dagziende vlakken met ceseel en hamer gescharreerd. Het resultaat is
meestal een dor en vervelend muurvlak, dat de speelse verdeling, de maatafwijkingen
en het handwerk van de oude muren mist.
Tegenwoordig is van de gewonnen steen maar een gering percentage voor de bouw
bestemd. Het grootste deel gaat naar de cementindustrie.

3.2.1.2. Ettringer tufsteen
Afb. 7, 27, 55 en 56
Deze steen wordt gewonnen in groeven even ten noorden van het dorp Ettringen in
de oostelijke Eifel, aan de westzijde van de weg Ettringen - Bell (afb. 7). De winning
en toepassing kwam eerst in het midden van de 19de eeuw goed op gang.
De Ettringer tuf heeft een geheel eigen verschijningsvorm (afb. 27 op blz. 94). In
de soms naar geelachtig-groen zwemende bruin-beige grondmassa tekenen zich gele
bims en de hoekige splinters van nevengesteenten duidelijk af. Uit de vorm van de
splinters is af te leiden, dat zij van door explosies uiteengespatte stenen afkomstig
zijn en direct daarna in de vulkanische as opgesloten en daarmee samengegroeid.
Met het blote oog zijn basalt, lei en kwarts herkenbaar; sterk vergroot blijkt ook
aanwezig te zijn: apatiet (groen-geel, blauw-rose), hauyn (blauw-paars), nefelien
(kleurloos), sanidien (lichtgrijs-kleurloos), leuciet (grijs) en muscoviet (kleurloos).
De gele bims valt in het uitgevoerde werk weinig op in de compositie. Bij een ‘mooie’
Ettringer tuf zijn de steensplinters en asgaten gelijkmatig over het vlak verdeeld en
overschrijden de afmetingen ervan zelden een doorsnede van 1 cm.
Het breukvlak is ruwkorrelig en het gaat altijd langs de vlakjes van de harde
steensplinters.

G. Berends, Herman Janse en A. Slinger, Natuursteen in monumenten

De druksterkte bedraagt 320 kg/cm2, het hoogste van de tuffen uit de Eifel. Ook
het soortelijk gewicht is vrij hoog, nl. 1,65.
In het winningsgebied, dat op 500 à 600 m hoogte gelegen is, komt een
tufsteenpakket voor van gemiddeld 25 m dikte. Verscheidene firma's exploiteren
enkele grote groeven. De groeven liggen dicht bij elkaar en type- of kwaliteitsverschil
is in de steen niet te onderkennen. Wel bestaan in elke groeve goede en minder goede
banken; bij de minder goede is de massa minder verkit. De steen is brozer, droger
en belangrijk minder weerbestendig. Bij controle van de druksterkte zal dit duidelijk
blijken. Een groefleger mag niet zichtbaar zijn. Tufsteen met grover puin en grotere
asgaten is voor geprofileerd werk minder geschikt, omdat bij het behakken de harde
ingesloten stukken vaak uit de grondmassa losgeslagen worden.
De formatie heeft weinig scheuren of breuken, zodat de steen in vrijwel elke
gewenste afmeting zal kunnen worden geleverd. Alleen de dikte is afhankelijk van
de beschikbare bank en deze overschrijdt zelden de 1,20 m. De winning geschiedt
grotendeels machinaal: met een kettingfrais worden verticaal 1,00-1,20 m diepe
sleuven gezaagd haaks op elkaar en ter grootte van de gewenste afmetingen; het
horizontale vlak wordt gekloofd.
De steen wordt bij restauraties meestal gescharreerd toegepast en bij nieuwbouw
van rustiek en gegrendeld tot geschuurd. Een laatste bewerking is dat men de zaagslag
laat zien.
Hoewel met Ettringer tuf niet zo'n lange ervaring bestaat als met Römer tuf, is het
toch wel duidelijk geworden, dat de Ettringer tuf op de regen- en
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zonnekant langer in de eigen kleur en structuur herkenbaar blijft. De begroeiing met
algen en mossen aan de noordkant van gebouwen zal blijven bestaan, vooral vanaf
de grondslag tot aan de plintlijst; hierdoor zal verkleuring optreden. Het oplossen of
uitspoelen van de bims gaat langzamer dan bij Römer tuf.
Ettringer tufsteen is o.m. toegepast bij de restauratie van de St.-Stevenskerk te
Nijmegen (voltooid 1969) en de herbouw van de Eusebiustoren te Arnhem (1959-'64).
Twee andere toepassingen zijn afgebeeld op blz. 102.

7. Tufsteengroeve bij Ettringen. Zichtbaar zijn de boven elkaar gelegen banken en de verticale
zaagvlakken en -sneden (gezaagd met de kettingfrais). Foto A. Slinger.

3.2.1.3. Hasenstoppler tufsteen
Afb. 28
De groeve van de Hasenstoppler tufsteen ligt maar enkele honderden meters
verwijderd van de ‘grote’ groeven van de Ettringer tuf. De Hasenstoppler is eveneens
een leuciet-tuf en herkenbaar als een type van de Ettringer tufsteen. De steensplinters
zijn kleiner, zodat de steen fijner van structuur is en daardoor minder levendig van
aanzien. De gele bims is in kleine vlekjes zichtbaar, terwijl een karakteristiek
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van de steen is, dat ook witte bimsplekjes ter grootte van gebroken rijst aanwezig
zijn (afb. 28 op blz. 94).
De steen is iets minder hard dan de Ettringer. Hij leent zich goed voor alle
profileringen, echter minder goed voor fijn beeldhouwwerk. Voor bekledingsplaten
wordt als minimale dikte 8 cm aangegeven.
De groeve is niet meer regelmatig in bedrijf; wel wordt er nog steen op bestelling
gewonnen. Ook wordt de steen wel aangeboden als in de groeve van de Ettringer
tufsteen afruimwerkzaamheden moeten worden verricht om bij nieuwe exploitabele
banken te komen.
Hasenstoppler tufsteen is in ruime mate toegepast bij de restauratie van de Grote
kerk en toren in Dordrecht (resp. ca. 1929 en 1953-'66) en de Bovenkerk in Kampen
(1958-'72).

3.2.1.4. Weiberner tufsteen
Afb. 29
De vindplaats van Weiberner tufsteen bij het dorp Weibern ligt hemelsbreed ± 8 km
noordwestelijk van die van de Ettringer tufsteen en wordt ook nu nog geëxploiteerd.
Weiberner tufsteen is zeer regelmatig van structuur. De kleur is bruinachtig-beige
en de steensplinters zijn gemiddeld enkele millimeters in doorsnede met regelmatig
over het vlak verspreide stukjes van ongeveer 5 mm. De bimsvullingen zijn van
dezelfde grootte. Hierdoor is het beeld van de steen meer gesloten en ook veel saaier
dan bijvoorbeeld de tuf van Ettringen. Door de grote gelijkmatigheid doet de
Weiberner tuf van enige afstand gezien soms aan kunststeen denken (afb. 29 op blz.
94).
De goede Weiberner tufsteen heeft een gelijkmatig ruwig breukvlak. Slechte is
meestal op de breuk korreliger; de steen is brozer en aan de buitenlucht niet houdbaar.
De druksterkte van goede Weiberner tufsteen moet tussen 175 en 190 kg/cm2
liggen. Het soortelijk gewicht is 1,55.
Weiberner tufsteen laat zich bewerken alsof het hout is. Zeer fijne profielen en
minutieus verzorgd beeldhouwwerk kunnen erin worden gemaakt.

3.2.1.5. Hohenleie-tufsteen
De Hohenleie- of Hochlei-tufsteen behoort tot de groep van de Weiberner tuffen en
wordt gewonnen in de nabijheid van het dorp Rieden.
De steen is van dezelfde bruin-beige kleur als de Weiberner tufsteen. De
grondmassa is egaal blondgrijs met zeer fijne zwarte puindeeltjes erin; ook de gele
bims is zeer fijn over het vlak verdeeld. Bij goede steen hebben de puin- en
bimsvlekjes zelden een grotere doorsnede dan enkele millimeters. Hierdoor heeft de
steen een vrij saai aanzien.
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In Westfalen en midden-Duitsland is de steen reeds sinds de 9de eeuw in gebruik.
In ons land werd hij in de 15de en 16de eeuw toegepast, o.a. aan de O.L. Vrouwekerk
in Zwolle, het schip van de Ruinekerk in Bergen (N.H.), de Grotekerkstoren in
Dordrecht, in de blindnissen van de Kloostergang in Utrecht en aan de torens van
Naarden en Kockengen. Ook aan de Bovenkerk in Kampen is een dergelijke
bleekgekleurde tuf verwerkt. In 1533 reisde een kerkmeester van de Walburgskerk
te Zutphen naar Andernach om steen te halen voor het gewelf in de toren; ook dit
moet dezelfde steensoort zijn geweest.
Het soortelijk gewicht is 1,55, even hoog dus als dat van de Weiberner, maar iets
lager dan dat van de Ettringer tufsteen.
Uit de tufsteenformatie werd de steen op verscheidene plaatsen gewonnen. Sedert
het begin van deze eeuw zijn de groeven niet meer in exploitatie en nadien door de
rijke begroeiing vrijwel aan het oog onttrokken. Toch kan de steen nog op bestelling
geleverd worden.
Door breuken in de formatie zijn de beschikbare afmetingen kleiner dan die van
de Weiberner tufsteen, echter toch groot genoeg om al het voorkomende werk te
kunnen maken. Door de fijne structuur zijn fijne profileringen en gedetailleerd
beeldhouwwerk mogelijk.
In de groeven komen ook minder goed versteende gedeelten voor. Deze steen, die
een korrelig ruw breukvlak heeft, is voornamelijk voor binnenwerk toegepast.

3.2.2. Italiaanse tufsteen
3.2.2.1. Peperino
Afb. 30
3.2.2.1.1. Inleiding
Voor de restauratie van de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch is door de Firma
N. Glaudemans & Zn aldaar in 1974 een natuursteensoort aangeboden onder de naam
Peperino.
Onderstaande gegevens zijn door de eerste auteur
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verzameld bij een bezoek aan de groeve. Zie ook het rapport van de Kamer van
Koophandel, Nijverheid, Ambacht en Landbouw te Viterbo, als bijlage 2 bij dit boek
gevoegd (blz. 90-91).
Naar geologische maatstaven behoort Peperino tot de tuffen. Door de voor
bouwtufsteen ongewoon grote hardheid, door het hoge soortelijke gewicht en door
het ruige breukvlak wordt het door de be- en verwerkers tot de trachieten gerekend.
Om soortgelijke redenen noemt men het fijnkorrelige type Peperino bij de zandstenen.
3.2.2.1.2. Herkomst en formatie
De vindplaats van de Peperino ligt ca. 100 km noord-noordwestelijk van Rome,
in de onmiddellijke nabijheid van de stad Viterbo.
Het gebied rondom de steengroeve is licht-glooiend en geeft de indruk een oud
gebergte te zijn. Hierin komen enkele uitgedoofde vulkanen voor. De formatie is een
pakket van ongeveer 50 m dikte, liggend op een ouder gesteente. Het pakket moet
in drie perioden zijn gevormd; er zijn drie terrassen of banken, waarvan de twee
bovenste van een minder compacte samenstelling zijn dan de onderste. De bovenste
bank is het minst compact; de steen hiervan is vrij los en korrelig. Door de oplossende
werking van regenwater is deze bank armer aan bindmiddel. Het zakkende water
voerde deze stof mee, waarna het in dieper liggende banken van de formatie neersloeg
en de steen aldaar een grotere hardheid gaf.
Na het verkitten van de steen heeft de bodem weinig beweging of plooiing meer
gekend; dit blijkt uit het geringe aantal scheuren of breuken in de formatie. Hierdoor
is de steen in grotere afmetingen voorhanden.
3.2.2.1.3. Kleur en eigenschappen
Peperino is een ruw korrelig sediment- of puingesteente; het heeft een
geelachtig-grijze, donker- tot bruingrijze en roodbruine grondmassa met donkerder
kringen of vlekken en zwarte spikkels. De geelachtig-grijze Peperino is een los en
weinig samenhangend gesteente, dat in het Nederlandse klimaat niet bruikbaar is.
De roodachtige wordt in Viterbo en omgeving toegepast voor buitenwerk, maar is
gezien zijn gedragingen voor ons klimaat eveneens te ontraden.
Het donkerste type, bekend onder de naam ‘Peperino Duro’ (afb. 30 op blz. 95)
is een harde, weer- en vorstbestendige steen, die sedert 25 eeuwen is gebruikt aan
talloze monumenten aan de kust, in de steden en in het binnenland. Het niveau van
de bij de oriëntatie bezochte streken ligt tussen 10 en 700 m. De uitersten van winteren zomertemperatuur zijn daar -10 en +35 °C.
De tekening, het ‘patroon’ van deze Peperino is zo, dat van ‘passe’ en ‘contrepasse’
kan worden gesproken. In de bouw wordt om decoratieve redenen daarvan gebruik
gemaakt. De tekening is echter ondergeschikt aan de kleur en lijkt, van enige afstand
gezien, daarin op te lossen.
De blokken die in de groeve en op het werkterrein lagen, waren over elk oppervlak
gelijkmatig van kleur en structuur en vertoonden geen zichtbare gebreken.
De druksterkte bedraagt 300-350 kg/cm2, het soortelijk gewicht ± 2,5.

G. Berends, Herman Janse en A. Slinger, Natuursteen in monumenten

De chemische analyse van Peperino Duro gaf het volgende resultaat:
SiO2
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3.2.2.1.4. Winning
Het lossen van de blokken uit het massief geschiedt met behulp van de zg.
draadzaag of zaagkabel. Dit is niet de snelste, maar wel de beste wijze van ontginnen.
De steen kent daardoor ook niet de nadelige gevolgen zoals bijv. haarscheuren, die
kunnen ontstaan bij winning met behulp van explosieven. Voor het verdelen tot
rechthoekige transportabele blokken en voor het fatsoeneren daarvan wordt gebruik
gemaakt van boren en kielen. Omdat de steen geen groefleger heeft en daardoor
nogal moeilijk is te kloven, worden over de volle hoogte van het blok gaten geboord
op afstanden van 12 cm (hart op hart). De blokken worden uit de groeve getakeld
voor verder transport.
De produktie van de Peperino-groeve bedraagt 35.000 m3 per jaar.
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3.2.2.1.5. Toepassing en verwering
Afgaande op de structuur, de samenstelling, de kleur en het gedrag van de harde
Peperino moet deze steen geschikt zijn voor werk waaraan hoge eisen worden gesteld.
Hij is te gebruiken voor opgaand muurwerk, lijsten, afdekkingen, ornament- en
beeldhouwwerk. Op plaatsen waar optrekkend grondwater verwacht kan worden,
dus onder ± 2 m +P, moet het gebruik van Peperino worden ontraden. De
bewerkingskosten zullen gelijk zijn aan die van natuursteensoorten van dezelfde
druksterkte.
Aangezien de Peperino Duro een hoog SiO2-gehalte bezit, is het aan te raden de
steen spoedig na de winning te verwerken. Door verdamping van het bergwater zal
dan in de vlakken van het werkstuk een natuurlijk glazuur worden gevormd, waardoor
de steen een hardere en dichtere huid verkrijgt. Hierdoor zal de steen minder
regenwater opnemen, waardoor de kans op stukvriezen wordt verkleind. In en om
Viterbo is de steen al eeuwen in gebruik. Aan de bezochte monumenten is uitsluitend
Peperino toegepast. De stadsmuur van Viterbo is geheel van deze Peperino Duro; in
de stad zijn vele fonteinen in werking, waarvan de kommen van harde Peperino zijn
vervaardigd. Verder kunnen genoemd worden het Palazzo Papale (13de eeuw), het
Palazzo Farnese te Caprarola (ca. 1580) en de fonteinen en cascaden achter het
Palazzo Farnese.
De steen is ook aan de oudste monumenten nog goed herkenbaar; er is weinig of
geen verkleuring.
De meest geconstateerde verweringsvorm is die van het afstoten van de huid.
Aangezien die steeds voorkomt op hoogten van 0-1,50 m + P, is het duidelijk, dat
optrekkend vocht en de kristallisatie van zouten daarvan de oorzaak zijn. Het patina,
het harde oppervlak van de steen, verhindert zowel de opname van regenwater als
de afgifte van opgetrokken grondwater aan de lucht. De zouten kristalliseren achter
de harde huid, waardoor op den duur de afstoting volgt van 1 tot 2 cm dikke schollen.
Waar het glasachtig patina over het algemeen gunstig is voor het behoud van de
steen, is dit op deze plaats, waar het water van binnen naar buiten moet, juist de
oorzaak van de afbraak ervan.
Aan de Sancta Maria della Quercia (1470-1525) te Viterbo kan men verpulvering
en afstoten van lijsten aan profileringen en gebeeldhouwde reliëfs constateren.
Volgens de groeve-exploitant is dit het gevolg van het gebruik van steen van de
verkeerde bank. Aangezien deze verweringsvorm steeds voorkomt aan steen van
hetzelfde type en te oordelen naar het gedrag van de omliggende stenen is deze
verklaring aannemelijk.
Een derde verweringsvorm komt voor aan het Palazzo Papale te Viterbo. De zeer
ranke zuiltjes vertonen talloze scheuren in de lengterichting. Zij geven hetzelfde
beeld als wat ontstaat bij de meting van de druksterkte van proefblokken. Het is dan
ook duidelijk, dat hier sprake is van overbelasting en wringing op een klein oppervlak.
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3.3. Kalksteen
3.3.0. Inleiding
Kalkstenen zijn afzettingsgesteenten van chemische of organogene oorsprong (zie
blz. 12). Zij komen in een grote verscheidenheid op aarde voor, in alle geologische
formaties, in grofporeuze tot polijstbare soorten en in vele kleuren. Door metamorfose
van kalksteen kan marmer ontstaan (zie blz. 12, 76).
Het hoofdbestanddeel van alle kalkstenen is koolzure kalk (CaCO3), die wit van
kleur is. Door bijmengsels ontstaan andere kleuren: grijsgeel tot bruin door klei, leem
of zand, rood tot bruin door ijzerverbindingen en grijs tot zwart door koolstoffen en
bitumen.
In ons land zijn al vroeg kalksteensoorten uit België toegepast, zowel witte als
donkere. De Zuidlimburgse soorten dienden aanvankelijk vooral voor regionaal
gebruik; de mergel drong eerst in de 16de eeuw ook elders in het land door. Van de
Duitse kalkstenen is in het verleden vrijwel alleen Baumberger toegepast, sedert de
15de eeuw. De Franse kalkstenen deden, op enkele uitzonderingen na, pas hun intrede
in het laatste kwart van de vorige eeuw.
Kalksteen uit de groeve bevat nog veel berg- of groevewater, dat bij het verdampen
kalk doet neerslaan aan de oppervlakte, zodat een beschermende calciethuid gevormd
wordt. Als deze verwijderd wordt, ontstaat hij niet opnieuw (zie blz. 88).
Bij witte kalksteen aan gebouwen valt het vaak op, dat de niet door regenslag en
-water bereikbare vlakken zwart verkleuren, terwijl de andere wit blijven. De zwarte
aanslag bestaat uit vuil en gips; dit gips is ontstaan door de reactie van zwaveldioxyde
(luchtverontreiniging), water en zuurstof met het calciet (calciumcarbonaat) van de
steen (zie blz. 81). Deze vuile gipskorst vormt geen beschermende laag, maar laat
op den duur los en kan ook door regenwater worden afgespoeld (afb. 57, 60, 64 en
65).

3.3.1. Witte Belgische steen
3.3.1.0. Historisch overzicht
Van veel betekenis voor de Vlaamse, Brabantse en Westnederlandse architectuur is
de kunst geweest, die gedragen werd door Brabantse bouwmeesters gedurende ruim
twee eeuwen sedert het begin van de 14de eeuw. Zij pasten natuursteen toe uit hun
eigen omgeving, die in westelijk Nederland de meest gebruikte soort was tot lang
na 1500. Deze witte steen is in oude rekeningen en bestekken onder vele namen te
vinden, onder welke arduin of orduin (niet te verwarren met hardsteen, zie blz. 48
e.v.). Het zijn alle zandige kalkstenen, die in de bodem worden aangetroffen, niet
als aaneengesloten banken, maar als losse schollen, kalkrijke lenzen in het zand. Ook
groene en bruine varianten komen voor, afhankelijk van het glauconiet- en
ijzergehalte.
In deze steen onderscheidt men twee hoofdgroepen: harde en zeer weervaste steen
uit groeven in de streek van Brussel en Waals-Brabant en een wat zachtere in wat
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dikkere lagen in het gebied tussen Brussel en de Schelde (bovenstrooms van Gent).
De eerste wordt in ons land tegenwoordig naar de winplaats bij Gobertange genoemd;
de laatste naar de winplaats bij Lede. De Gobertange leent zich goed voor
gevelbekleding, de Lede meer voor hoekblokken, geprofileerde lijsten en
beeldhouwwerk.
Om deze witte steen moet het gaan, wanneer in oude stukken sprake is van
go(e)delsteen, godelscede, go(d)elscer, go(e)lschier, godelsceider, godersceyer,
ho(e)lschier, hodilsciede, hodilsceide, enz. Men bedenke hierbij, dat de verwisseling
van g en h in zuid-Nederland gebruikelijk is, terwijl ‘oe’ staat voor ‘oo’. De betekenis
van de naam is niet met zekerheid bekend. Verondersteld wordt, dat hij verband
houdt met het Franse werkwoord houchier of housser, dat overtrekken, bekleden
betekent. Verondersteld is wel, dat de steen van deze naam uit het Zevengebergte
kwam. Het feit, dat men hem voor de bouw van de Dom van Utrecht betrok ‘van
enen man van wesel’, hoeft daar echter niet op te wijzen. De abdij van Affligem te
Hekelgem, een hierna te noemen Brabantse steenleverancier, kreeg ca. 1250 reeds
vrije doorvoer in het hertogdom Kleef. De steen werd meestal per voer of voeder
(wagenvracht) verhandeld.
In de rekeningen van de bouw van het stadhuis van Gouda (± 1450) is meermalen
sprake van holschier of hoelschiers; dit moet de bekledingsteen uit Waals-Brabant
betreffen. Er wordt ook een vergoeding vermeld aan ‘Ghijsbrecht Jacobsz. van vijff
reysen steen uit Brabant te brengen’. In 1407 kocht men voor de Pieterskerk te Leiden
‘14 voeder godelscede, te leveren tot Scoenhoven’. Later kwam dit materiaal meestal
uit Dordrecht.
Bij de bouw van de Domkerk en de Buurkerk in
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Vindplaatsen van natuursteen in België en aangrenzende gebieden.

Utrecht is steen van deze naam blijkens de rekeningen veel gebruikt; we mogen deze
kennelijk vereenzelvigen met de witte Brabantse steen, die aan deze gebouwen is
toegepast. De steen is steeds per voeder afgerekend, terwijl bij alle andere steensoorten
met andere eenheden is gerekend. In 1394 leende men voor het bouwen van de toren
van de Buurkerk 20 voeder ‘hodilsceide steens’ van het kapittel van St.-Marie. De
bouw van deze toren begon in 1391 en hij was voltooid omstreeks 1400. De onderste
hoekblokken zijn van Namense steen; vanaf een hoogte even boven de aanzet van
de tweede geleding zijn zij van witte steen, kennelijk de ‘hodilsceide’. In 1367 kochten
twee kerkmeesters (waarschijnlijk van de O.L. Vrouwekerk) in Deventer
‘Godelscheyder styene’ van de stad. Tot dusver is echter in Deventer geen witte
Belgische steen aangetroffen.
Vaak treft men de naam ‘roetsteen’ aan. Dit is waarschijnlijk vlakke witte
gevelsteen, zogenaamde paramentsteen, die per vierkante roede (± 3.75 × 3.75 m2)
verhandeld werd, zoals bepaalde onderdelen (hoekstenen, goten, lijsten e.d.) per
(strekkende) voet geleverd werden. Men moet hier dus niet aan rode steen denken.
Een aanwijzing voor de veronderstelling geven de Utrechtse Domrekenin-
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gen van 1445/'46, die melden, dat men toen in Antwerpen ‘een grote roede ghehouwen
steens’ kocht.
De harde weervaste soort werd ook voor bestrating gebruikt. In 1476 leverde Jan
van Nyele van Antwerpen voor het kasteel Windenburg bij Dreischor 500
‘bruysselaers steen (...) om die plaetsen dairmede te beleggen’. Tot dezelfde groep
behoren de stenen van Diegem, Laken en Steenokkerzeel. Voor zeeweringen en
plaveisels werd ook Vilvoordse steen gebruikt, die nog harder is dan Gobertange,
maar ook in kleinere stukken gevonden wordt. De vloer van de O.L. Vrouwekapel
in de Grote kerk van Breda is ermee in patroon gelegd (afb. 14 op blz. 54). In het
oudste gedeelte van het Markiezenhof te Bergen op Zoom is een keivloer van dit
materiaal gevonden en in Hulst bleek de bestrating in de ontgraven Dubbele poort
(1506 e.v.) ermee gelegd te zijn. De oude bestratingen van Zierikzee bevatten veel
van dit materiaal. De Middelburgse stadsrekeningen vermelden in 1365: ‘jeghens
Pieter Bater sone van Machline [=Mechelen] ghecocht 3 last calseide steene
[=straatstenen]’.
De beter te bewerken steen uit de streken ten westen van Brussel kwam uit vele
groeven; o.a. te Balegem, Impe, Lede (in Oost-Vlaanderen) en Dilbeek. Van de
groeven bij Impe en Lede weten we, dat ze omstreeks 1500 eigendom waren van de
parochiekerken. De stukken van de bouw van de stadhuistoren van Hulst vermelden
in 1538: ‘Item Hendric de Smet, wonende te Lode, indt landt van Aelst, heeft op
zeecker patroon, berderen ende voorwaerden aangenomen te leveren al witte steen,
die men totten torre en scepenhuus deser stede bruuct...’. Voor de St.-Bavokerk te
Haarlem leverde Harmen van Boechem, poorter van Brussel, twee en een half venster
van ‘daelbexsche stenen’.
Een zeer belangrijke rol speelde de Benedictijner abdij van Affligem te Hekelgem
op een Brabantse heuvel bij de grens met Vlaanderen. Sedert 1152 exploiteerde deze
abdij, de belangrijkste van Brabant, een groeve bij Meldert. In 1417 kwam ruwe
steen voor de Pieterskerk te Leiden uit Affligem. In 1455 werd in de stadsrekeningen
van Middelburg opgetekend: ‘Item, XXIII daghen in Junyo waren ghesent Jan Juustes'
sone, meester Michiel Pieters sone ende Andries Kelderman tot Brusele ende
Afflighem ende anders op die pitten [=steenputten] omme orduyn te besiene ende te
copen...’. In de tweede helft van de 15de eeuw is er een steenleverancier, Steven van
Affligem genaamd. Men verscheepte de steen uit Affligem vooral in bewerkte vorm,
o.a. voor het stadhuis van Gouda (1450) en de St.-Bavokerk te Haarlem (1470).
De witte Belgische steensoorten zijn in westelijk Nederland toegepast tot Alkmaar,
Hoorn en Enkhuizen toe (blz. 41). Het vervoer geschiedde grotendeels over water.
Aan het einde van de 15de eeuw werden ze voor beeldhouwwerk en geprofileerd
werk verdrongen door de Bentheimer zandsteen. Voor gevelbekleding (paramentwerk)
en soms voor speklagen bleven ze nog tot een eindweegs in de 16de eeuw in gebruik.

3.3.1.1. Gobertange
Lit.: 9:16, 29-31, 43, 45-46; 10:301, 360; 12:171; 21:77; 48
Afb. 8, 9, 14, 34, 58 en 59
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Deze steen is ook bekend als Gobertange-steen en Gobertinge-steen. In Vlaanderen
wordt hij wel Brusseliaan genoemd naar het geologische tijdvak waarin de steen
werd gevormd.
De herkomst van de steen ligt binnen de kring van de dorpen Gobertange,
St.-Remy-Geest, Mélin-Lathuy en Jodoigne, ca. 10 km ten zuidwesten van Tienen.
Hij is verwant aan de Diegemer steen, waarvan de winning gestaakt is. Deze werd
gedolven op de plaats waar nu het vliegveld Zaventem (Brussel) is.
Gobertange is een foraminiferen-kalksteen, waarin soms wat kwarts voorkomt.
Hij wordt aangetroffen in onregelmatig gevormde schollen op een diepte van 18 tot
25 m onder het aardoppervlak. De formatie gaat met de golvingen van het terrein
mee. De schollen zijn 30-50 cm dik en hebben een harde kern, die een goede
bouwsteen vormt (ongeveer 1/3 van de dikte). Het hardste gedeelte van de kern is
polijstbaar. De buitenzijden van de schollen zijn zachter, schelpachtig, kwartsrijker,
onvoldoende versteend en onbruikbaar. Het kwartsgehalte is afhankelijk van het
gedeelte van de schol waaruit het monster werd getrokken. Drie van elkaar
onafhankelijke onderzoeken gaven dan ook vrij grote verschillen, nl. 9,1%, 8,7% en
4% (resp. T.N.O.-onderzoek rapport B-55-481, opdracht 25.577 van 6 juni 1955;
Laboratoire de Recherche et de Contrôle de Belgique, Procès verbal No 34.822 van
19 september 1957 en Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, N. 309 van 11
juli 1962).
De kleur van de steen is geelachtig wit met soms wat bruine lijnentekening door
verontreinigingen
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Plaatsen waar witte Belgische steen (Gobertange en/of Ledesteen) is toegepast.
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8. Windas voor het optakelen van ondergronds gewonnen Gobertangesteen. Foto H. Janse, 1956.

(afb. 34 op blz. 96). In de grondmassa komen bijna witte glasachtige naalden van
kiezelsponsen voor. Verder kunnen er nog kogelvormige schelpenknollen van ± 3
cm diameter in voorkomen, die meestal geen samenhang met de grondmassa vertonen
en ook spoedig uitvallen.
De druksterkte bedraagt gemiddeld 820 kg/cm2 en het soortelijk gewicht gemiddeld
2,4.
Van een steengroeve in de gebruikelijke zin van het woord kan niet worden
gesproken. Tot omstreeks 1960 werd de steen op uiterst primitieve wijze gewonnen.
Men maakte een put, met een doorsnede van 2-3 m met onbeklede wanden, tot
ongeveer 20 m diepte. Boven de put werd een windas geplaatst, die met handkracht
werd bediend (afb. 8). De steendelver werd in de put neergelaten en op de plaats
waar hij een steenlaag aantrof ging hij die uitgraven. Zo ontstonden gangen vanaf
de put, soms wel tot 40 m lengte. De steen werd naar de bodem van de put gesleept
en vandaar omhoog getakeld. Na de verwijdering van de steenlagen stortten de gangen
na enige tijd in.
Omstreeks 1960 is men overgegaan op het afgraven en omzetten van de grond
met een graafmachine, een duurdere maar menselijkere wijze van exploitatie. Een
voordeel daarvan is, dat banken en schollen die tevoren voor één man te groot waren
om ondergronds te vervoeren, nu ook gewonnen worden. Het nadeel is, dat te dunne
lagen, die de delver vroeger liet zitten, nu ook moeten worden verwerkt.
Afhankelijk van de behoefte wordt om de drie à vier jaar in het najaar of de winter
een ontgraving gedaan. De bruikbare steen wordt eruit gehaald, waarna het gat weer
wordt gevuld en het terrein opnieuw bouwrijp gemaakt. De produktie is maximaal
150 m3 per seizoen: De exploitant wil de steen ook zelf bewerken; brute steen wordt
vrijwel niet meer verkocht. Soms is dat nog mogelijk tijdens de ontginning, soms in
combinatie met een partij die ter plaatse is klaar gemaakt. De afmetingen van het
bruikbare deel van de schollen overschrijden zelden de 100 × 80 cm, terwijl de dikte
gemiddeld 15 cm bedraagt. De verhandeling geschiedt per ton. De prijzen gelden
dan meestal franco midden-Nederland.
De steen dient altijd met liggend leger te worden verwerkt. Bij verwerking tegen
het leger zal een schorsgewijze afstoting van het steenoppervlak optreden. Het kan
ook nuttig zijn de steen onbewerkt boven de grond te laten overwinteren: de zachte
lagen vriezen dan af en de vorm van de bruikbare steen is bepaald. Wanneer de
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‘verse’ steen wordt bewerkt, zal na het verdampen van het bergwater in de vlakken
van het werkstuk een hardere calcietlaag ontstaan (zie blz. 88).
De bewerkingen van Gobertange moeten bij voorkeur alle met hamer en beitel
geschieden, omdat het op deze wijze mogelijk is de kern te ‘volgen’ en de bloklengte
te bepalen. Wanneer de steen machinaal wordt gezaagd zullen vaak onversteende
gedeelten aan de kern blijven zitten, waardoor het ‘verlies’ wel met enkele procenten
wordt verminderd, maar in feite een onjuist beeld van de steensoort ontstaat. De
diepte van de blokken wordt ook om economische redenen gehalveerd. De beitelslag
gaat over het zaagvlak en geeft een harde en onnatuurlijke slag; soms is het zaagvlak
tussen de slagen door zichtbaar. Er moet met nadruk op gewezen worden, dat dit een
onjuiste wijze van be- en verwerken is. Men zal moeten accepteren, dat de steen
duurder is geworden bij de aanschaf. Men zal er ook beter aan doen te bezuinigen
door de oude steen in het werk niet vlak te hakken.
Het oude werk is altijd gescharreerd met een fijne slag tot 30 slagen per strekkende
decimeter. De voegvlakken zijn ruw en arm geslagen, terwijl meestal aan de blokken
een staart voorkomt van maximaal 30 cm lengte.
De verweringskleur van de steen is altijd wit op de regenkant en zwart op plaatsen
die niet door regen-
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slag worden bereikt (zie blz. 38). De dagziende vlakken zullen aanvankelijk iets
verruwen en terugvallen. De kiezelnaalden blijven dan staan. Door de nerfachtige
lijnentekening die zo ontstaat, heeft de steen de bijnaam ‘eikehout’ gekregen (afb.
58 op blz. 103). Na verloop van tijd zal de steen op de voegen korsten afstoten. Dit
behoeft niet altijd aan het gebruik van een onjuist samengestelde mortel te worden
geweten. Door de harde kern zal de steen daar blijven staan en op de voegen afronden
tot de ‘matras’- of ‘meelzak’-vorm (afb. 59 op blz. 103).
Waar bij restauraties de steen constructief goed in het werk zit, is het voldoende
de korsten met een harde kokos- of nylonborstel te verwijderen; de steen is dan weer
gezond. Veel overbodig werk wordt verricht, wanneer men de steen uitneemt en vlak
hakt. Daarmee gaat ook het spel van licht en schaduw verloren.
Ondanks de kleine afmetingen en de moeilijke winning is Gobertange sedert de
14de eeuw in grote hoeveelheden verwerkt, voor plint- en neuslijsten, paramentwerk,
speklagen, hoekblokken, afdekkingen en vloeren (soms in patroon met andere stenen),
echter zelden voor beeldhouwwerk. Enkele monumenten waaraan de steen is verwerkt
zijn de volgende:
Alkmaar

St.-Laurenskerk

Amsterdam

Oude kerk, Nieuwe kerk, Munt, Waag

Bergen op Zoom

Grote kerk, Markiezenhof, O.L.
Vrouwepoort

Breda

Grote kerk

Delft

Nieuwe kerk, stadhuis, Oostpoort

Enkhuizen

Zuidertoren

Hoorn

Hoofdtoren (zeezijde)

Leiden

Pieterskerk, Hooglandse kerk

Tholen

Grote kerk

Utrecht

Domkerk

Veere

Stadhuis (afb. 9)

Zierikzee

Stadhuis, St. -Lievensmonstertoren.

Ook in België is de steen aan talloze gebouwen toegepast, zowel in de streek waar
de steen wordt gewonnen als aan monumenten in Antwerpen, Brussel, Leuven,
Tienen, enz.

3.3.1.2. Ledesteen
Lit.: 9:17, 31-32, 43, 45, 72-73; 10:301, 360; 12:171; 15; 21:73; 24:56, 61; 27:78-79;
48
Afb. 9, 10, 19, 35, 57 en 59
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Synonieme benamingen van deze steen zijn: Ledesteen, Lediaanse steen,
Balegemsteen, Dendersteen en grès Lédien.
De formatie komt voor ten westen van Brussel, binnen de driehoek Balegem Lede - Dilbeek.
Ledesteen is een mergelachtige foraminiferenkalksteen van eocene ouderdom,
verwant aan de Gobertange. Beide behoren tot de zandige kalkstenen. De kern van
de steen is het hardst en zelfs polijstbaar. Soms wordt daar gebruik van gemaakt; het
resultaat doet niet voor marmers onder. Naar boven en onder wordt de steen zachter,
zandiger en schelpachtig; het kwartsgehalte en de porositeit nemen toe. Het
kwartsgehalte van de steen kan dan ook uiteenlopen van 12 tot 36% en de porositeit
van 7 tot 22,4%. Het kwarts is zeer fijn: 70% van de korrels heeft een kleinere
doorsnede dan 0,09 mm.
De steen is donkerder van kleur dan de Gobertange (afb. 35 op blz. 96). In de
oudste groeven waren drie variëteiten of banken bekend, naar kleur en hardheid de
blauwachtig-bruine, de groenachtig-bruine en de gele. De laatste diende voor
binnenwerk, zowel steen- als beeldhouwwerk.
De druksterkte bedraagt gemiddeld 825 kg/cm2 en het soortelijk gewicht 2,4.
Ledesteen werd vroeger op dezelfde primitieve wijze gewonnen als Gobertange.
Omdat de steen echter meestal veel minder diep ligt dan de Gobertange, kwam
dagbouw ook wel voor (ook al voor het eronder voorkomende zilverzand). De winning
in de omgeving van het dorp Lede is al sinds 1870 gestaakt. Eenmansbedrijfjes
brachten daarna wel eens wat steen omhoog, maar van exploitatie was eigenlijk geen
sprake meer. Bij de aanleg van de autoweg Brussel-Gent is even ten westen van Aalst
een partij Ledesteen uitgegraven en op een terrein ten noorden van de weg opgeslagen.
Deze partij, 750 ton groot en verspreid liggend over ± 10 ha, is in 1959 op
bruikbaarheid gekeurd ten behoeve van de restauratie van de Nieuwe kerk te
Amsterdam. Ontdaan van schelpenlagen en te dunne en ‘open’ banken resteerde 100
ton bruikbare bouwsteen, die goed was voor 60 ton gereed werk. Aangezien de 750
ton in één koop moest worden gekocht en afgevoerd, heeft men van de koop afgezien.
Een andere gelegenheid waar bij toeval een formatie aan het licht kwam, deed
zich in 1965 voor (afb. 10). Toen werd in de omgeving van Balegem een begin
gemaakt met de ontginning van een zandgroeve. De afdekkende steenkorst werd
aanvankelijk tot puin geslagen en afgevoerd. Nadat de exploitant door personeel van
de gemeentelijke dienst
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9. Veere, voorzijde van het stadhuis, begonnen 1474, gerestaureerd 1931-'34. Basement en zijgevel
van Gobertange, overigens Ledesteen. Het bordes, dat uit 1749 dateert, is van hardsteen. De beelden
zijn bij de restauratie nieuw gemaakt van Franse kalksteen (Coutarnoux). Foto G.J. Dukker, 1979.
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voor de monumenten van Gent erop was gewezen dat er belangstelling bestond voor
deze steen, werd hij met grotere zorg blootgelegd en vrijgemaakt. De steen ligt 4-6
m onder het maaiveld en volgt ongeveer de golving van het landschap. De afdekking
wordt met een graafmachine verwijderd, waarbij ook de bovenste schelpenlaag van
de schol wordt meegenomen. De bank is onregelmatig van dikte; de dikte van de
‘schone’ lagen varieert van 18 tot 50 cm. De kwaliteit van de steen is zeer goed. Bij
een bezoek aan de groeve in oktober 1966 lagen er schollen van voor Ledesteen
ongekende afmetingen, w.o. een blok van 400 × 150 × 50 cm oftewel 7 ton, en dit
terwijl de afmetingen zelden de 150 × 100 × 35 cm plachten te overschrijden.
Het terrein is 6 ha groot, waarvan 1 ha in exploitatie is. Als de gemiddelde dikte
25 cm bedraagt, zou daar in totaal een hoeveelheid van 15.000 m3 of

10. Ledesteen, gedolven bij Balegem, 1965. Foto A. Slinger.

35.000 ton aanwezig zijn. In 1965 werd de groeve geëxploiteerd door de fa. Raes,
een bouwmaterialenhandel te Melle. De vertegenwoordiging voor Nederland
behartigde aanvankelijk de fa. Hessels te Amsterdam, later de fa. De Dreu te Goes.
Aangezien in de groeve de zandwinning hoofdzaak is, zijn geen cijfers over de
jaarproduktie van de steen bekend.
Als gevolg van de vele onderbrekingen van de produktie en de daardoor geringe
hoeveelheden nieuwe Ledesteen is men lange tijd aangewezen geweest op steen,
afkomstig van de sloop van oude bouwwerken. In België wordt ook nu nog oude
Ledesteen aangeboden in blokken van behoorlijke afmetingen en vrijwel zonder
verweringsverschijnselen. Als tussenpersoon treedt hierbij altijd de fa. De Dreu te
Goes op.
Nadat de steen uit de groeve aan het daglicht is

G. Berends, Herman Janse en A. Slinger, Natuursteen in monumenten

46
gebracht en aan de buitenlucht wordt blootgesteld, zal bij het verdampen van het
bergwater door de daarin meegevoerde kalken een calciethuid neerslaan in de
buitenvlakken van de steen (zie blz. 88). Ledesteen heeft een duidelijk horizontaal
groefleger en moet altijd met liggend leger worden verwerkt. Bij de toepassing als
boogstukken moet de druk eveneens haaks op het groefleger liggen.
De verweringskleur van Ledesteen is okergeel ten gevolge van de verwering van
de erin aanwezige 1,25-2% glauconiet. Als binnenwerk toegepast zal de steen lang
de eigen kleur behouden. De verweringsvorm is dezelfde als van de Gobertange,
daar beide in schollen worden aangetroffen met een harde en taaie kern. De verwering
begint met korstvorming langs de voegen. Dit proces gaat door totdat het gehele blok
is afgerond, ongeacht of bij het stellen de ideale mortel is gebruikt (afb. 57 en 59 op
blz. 103).
Ledesteen is in ons land vrijwel altijd in combinatie met Gobertange toegepast
(afb. 9 op blz. 44). Door de gelijke chemische en mineralogische samenstelling,
druksterkte en porositeit gedragen zij zich ideaal ten opzichte van elkaar. Door de
grotere dikte en donkerder verweringskleur is de Lede toch direct herkenbaar. Deze
grotere dikte bepaalt ook de plaats in het werk: in muurvlakken van Gobertange ziet
men vaak Lede als hoekblokken, raamomlijstingen, plint- en waterlijsten; één laag
Lede is meestal gelijk aan twee lagen Gobertange. De bewerking is meestal dezelfde:
ongeveer 30 slagen per strekkende decimeter. Verder komt Ledesteen voor als
traptreden, vloertegels en grafzerken; men kan het aan vrijwel alle onderdelen van
monumenten aantreffen met uitzondering van montants en traceringen. Voorbeelden
van toepassing zijn de volgende:
Alkmaar

St.-Laurenskerk

Bergen op Zoom

Markiezenhof, stadhuis

Breda

Grote kerk

Brouwershaven

Stadhuis

Delft

torens Oude en Nieuwe kerk (afb. 19 op
blz. 72)
stadhuis, Begijnhofpoortje (afb. 57 en 59
op blz. 103)

Dordrecht

Grote kerk

Hulst

Stadhuis

IJsselstein

toren Hervormde kerk

Leiden

Pieterskerk, Hooglandse kerk

Middelburg

Stadhuis

Tholen

Stadhuis

Veere

Stadhuis (afb. 9 op blz. 44)

Zierikzee

St.-Lievensmonstertoren, zg.
Tempelierenhuis.
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De geringe aanvoer van nieuwe Ledesteen is de reden geweest om te zoeken naar
steensoorten van dezelfde ouderdom en samenstelling. Een moeilijkheid bij het
onderzoek was wel, dat in de literatuur wel gesproken wordt over ‘les sables de
Lede’, maar nooit over de kalken van Lede; hieruit blijkt wel, dat de zanden
belangrijker waren dan de dunne laag kalksteen.
Dr. C. Overweel, destijds petroloog bij het Rijksmuseum van Geologie en
Mineralogie te Leiden, droeg uiteindelijk in 1963 gegevens aan over formaties van
kalken van dezelfde ouderdom in het bekken van Parijs en in de omgeving van
Bordeaux. De eerste heet Auversien en is vertegenwoordigd in de vorm van kalk
(calcaire de St-Ouen) en in de vorm van zanden (sable de Beauchamp). Mogelijk
zijn tussen de zanden van Beauchamp kalklagen ingeschakeld. De kalken in de
omgeving van Bordeaux zijn de ‘marnes blanches du Médoc’, de ‘calcaire de
St-Estèphe’ en de ‘calcaire de St-Yzans’. Deze stenen zijn onvoldoende versteend
en niet bruikbaar voor de bouw. Tenslotte moeten de stenen van Villers-Cotterets
(70 km ten noordoosten van Parijs) worden genoemd, die door de fa. De Dreu werden
ontdekt. Deze zijn wel bruikbaar, maar zij zijn nooit geleverd.
Als vervanging van Ledesteen heeft o.a. gediend:
Coutarnoux:

Amsterdam

Nieuwe kerk

Breda

Grote kerk

Delft

Nieuwe kerk

Middelburg

hoektoren
stadhuis

Vaurion

Bergen

(Massangis):

op Zoom

Anstrude:

Markiezenhof

Delft

Nieuwe kerk

Middelburg

stadhuistoren

Tholen

toren
Grote kerk

Brauvilliers:

Middelburg

stadhuistoren

St-Pierre-Aigle:

Kruiningen

Hervormde kerk

Middelburg

balustrade
stadhuis

Faverolles:

Amsterdam

Oude kerk

Brielle

toren
Grote kerk

Middelburg

stadhuis

Kruiningen

Hervormde kerk
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3.3.2. Donkere Belgische steen
3.3.2.0. Inleiding
Lit.: 17:363-364; 48
De hier te behandelen steensoorten zijn kalksteen uit het Devoon en het Ondercarboon.
Zij worden veel door elkaar gehaald, ook in het land van herkomst. Zo worden
hardsteen en Namense steen beide arduin en Maassteen genoemd, terwijl hardsteen
ook als verzamelnaam wordt gebruikt.
Doornikse steen, Namense steen en de zwarte marmers dateren uit het Devoon;
in deze soorten komen geen fossielen voor. Hardsteen is een kolenkalksteen uit het
Ondercarboon en bevat wel fossielen.
De Devonische formatie loopt in een enigszins gebogen baan door noord-Frankrijk
en België, vanaf de omgeving van Doornik, Valenciennes en Avesnes
oost-noordoostwaarts, langs de Sambre en de Maas in het noorden en over Givet in
het zuiden, in de richting van Aken. Hierin heeft zich de kolenkalksteen afgezet.
Daarnaast zijn er noordelijkere afzettingen van kolenkalksteen in Henegouwen. In
het Duitse gebied is de steen door bodembewegingen gebroken en door calciet gekit
en daardoor marmerachtig. Langs de oevers van de Maas en haar zijrivieren komt
de formatie op sommige plaatsen aan de oppervlakte, uiteraard echter niet overal als
bruikbare bouwsteen.
In oude bestekken en rekeningen komt men vaak de termen ‘hartsteen’ en
‘hartwerk’ tegen. Hiermee is meestal geen hardsteen bedoeld, maar natuursteen in
het algemeen en vaak zandsteen in het bijzonder.
Reeds tamelijk vroeg in de middeleeuwen werd Namense steen gebruikt voor
doopvonten en grafzerken. Diverse romaanse doopvonten, daterend van 1150 à 1250
zijn bekend in Limburg en het Rijk van Nijmegen, zoals die van Heel, Leur, Linne,
Nuth en Wansum. Ook Doornikse steen is al vroeg gebruikt en later ook hardsteen.
De afmetingen van de zerken waren al vroeg erg groot: in de Hervormde kerk van
Velsen is een vroeg-14de eeuwse zerk aangetroffen, mogelijk van Doornikse steen,
van 240 × 200 × 15 cm. In Friesland werden pas in 1480 ‘blauwe’ grafzerken
ingevoerd, terwijl in het oosten van het land steensoorten van over de Duitse grens
(Bentheimer, Baumberger) lang in zwang bleven.

3.3.2.1. Doornikse steen
Lit.: 12:169; 27:75-76; 48
Afb. 14
Doornikse steen werd al door de Romeinen gebruikt. Bij de Nehallennia-altaren, die
omstreeks 1970 bij Colijnsplaat in de Oosterschelde werden gevonden (thans in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden), zijn er vrij veel van deze steensoort. Sedert
de 11de eeuw werd de steen opnieuw gewonnen op beide oevers van de Schelde ten
zuiden van Doornik, in het uiterste westen van de provincie Henegouwen.
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In Vlaanderen en het zuidwesten van ons land gebruikte men na het in onbruik
raken van de Römer tufsteen (ca. 1200) meestal baksteen, maar soms werd ook andere
natuursteen toegepast, en dan meestal Doornikse steen, die over de Schelde werd
verscheept (vooral 13de en begin 14de eeuw). Met deze steen werd tevens een
architectuurvorm geleverd, de zg. Scheldegotiek, die als kenmerkend element de
knopkapitelen van Doornikse steen heeft. Als voorbeelden noemen we de
St.-Bavokerk van Aardenburg (tweede kwart 13de eeuw), de kolommen van de
Balanspoort te Middelburg (midden 13de eeuw), de kelder onder de vroegere
Statenzaal van de abdij te Middelburg (derde kwart 13de eeuw) en het laat-13de
eeuwse koor van de Hervormde kerk te Kloetinge. Ook aan de voet van de toren van
de Hervormde kerk te Oudewater, gebouwd tegen 1300, komt deze steen voor.
Aan de Nobelpoort te Zierikzee, gebouwd tussen 1308 en 1325, komen tot halve
hoogte hoekblokken van Doornikse steen voor. Dan volgen een aantal groen
verglaasde bakstenen als hoekblokken en vervolgens Gobertangesteen. De overgang
in het gebruik van de twee natuursteensoorten wordt hier duidelijk gedemonstreerd.
In 1285 vermelden de stadsrekeningen van Dordrecht: ‘Van Dornixen stenen ter
hallen [=stadshal]’. In 14de- en 15de-eeuwse rekeningen komt de steensoort niet
meer als bouwsteen voor. Wel werden in 1473 in de Buurkerk te Utrecht nog ‘500
blaeu doernicx steen’ als vloertegels gebruikt naast ‘500 wit deryker [?] voet steen’.
(Zie ook afb. 14 op blz. 54).
Tussen 1925 en 1930 is blijkbaar nogal reclame gemaakt voor de Doornikse steen,
gezien het voorkomen ervan aan het station Naarden-Bussum (1925), het
Wilhelmina-Gasthuis (1e Helmersstraat) te Amsterdam (1925), de G.G.D. aan de

G. Berends, Herman Janse en A. Slinger, Natuursteen in monumenten

48
Willemsstraat te Amsterdam (1926) en het HAL-gebouw aan het Damrak te
Amsterdam (1930). Verder is de steen door geheel Zeeland gebruikt als zet- en
stortsteen en voor dijken, glooiingen en sluizen. Hij was in grote afmetingen
verkrijgbaar, hoewel de dikte zelden boven 50 cm uitkwam.
Doornikse steen is diepzwart van kleur. Voor zover bekend is er nog één groeve
in bedrijf, nl. die van Roger Prevoost. De formatie is zeer gelaagd en vertoont veel
breuk; sinds het diamantzagen de hardsteen goedkoper heeft gemaakt, vindt de
Doornikse steen in de moderne bouw dan ook vrijwel geen toepassing meer.
Momenteel wordt de steen meestal tot steenslag gebroken of tot kalk gebrand:
‘Doornikse kalk’ voor hydraulisch werk.
Het soortelijk gewicht is 2,6 à 2,7, waarmee hij eigenlijk te licht is voor gebruik
als stortsteen. De slijtweerstand komt overeen met die van Namense steen, hardsteen
en wit marmer ordinair.
De verweringskleur van de steen is zilvergrijs; de verweringsvorm is lei-achtig in
horizontale lagen. Bij het uitnemen van verweerde steen valt deze geheel uit elkaar.

3.3.2.2. Hardsteen
Lit.: 10:237, 360; 12:170; 16; 27:76-77; 29; 48
Afb. 9, 11, 38 en 61
3.3.2.2.1. Benamingen en herkomst
Hardsteen is onder zeer veel namen bekend, waarvan een aantal echter een ruimere
betekenis hebben. Men spreekt o.a. van arduin, blauwsteen, blauwe steen, Belgisch
graniet, carboonkalksteen, Escauzijnse steen, granit de Flandre, kolenkalksteen,
Maassteen, Ourthesteen, petit granit de l'Ourthe, pierre bleue, stinksteen en stoepsteen.
Hardsteen van zeer goede kwaliteit of gepolijste hardsteen wordt ook wel ‘petit
granit’ genoemd; met graniet heeft de steen echter niets van doen.
De steen wordt aangetroffen in de provincies Henegouwen, Namen en Luik, waar
momenteel nog ongeveer 24 winplaatsen zijn, en ook in het aangrenzende gebied
van Frankrijk. In Henegouwen zijn Soignies (Zinnik) en Ecaussines de bekendste
centra. De in Noord-Brabant nogal eens toegepaste steen van Arquennes kwam uit
het bekken van Ecaussines. In het zuidelijke gedeelte van de provincie Luik zijn
Sprimont (afb. 11), Poulseur, Aywaille, Ouffet en Anthisnes de bekendste vindplaatsen
en in de provincie Namen Spontin en Denée. Uit noord-Frankrijk zijn de stenen van
Avesnes, waarvan de formatie zich tot op Belgisch grondgebied uitstrekt, in ons land
toegepast. De bekendste hiervan zijn de pierre de Marbaix, de pierre bleue de Godins,
de pierre de Haut-Lieu, de pierre bleue de Rocq en de pierre de Morenrieux. Deze
stenen zijn vrijwel identiek aan die van Henegouwen.
3.3.2.2.2. Historisch overzicht
Aan het benedengedeelte van de kerktoren van Noorbeek, die mogelijk nog uit de
13de eeuw dateert, zijn hoekblokken van hardsteen toegepast.
Hardsteen uit Soignies en Ecaussines (de Escauzijnse steen) is ontgonnen sedert
de 14de eeuw, met een grote bloei in de 16de eeuw. De fijnere hardsteen uit
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Arquennes is o.a. gebruikt aan de zuilen van de galerijen van het Markiezenhof te
Bergen op Zoom (omstreeks 1500) en aan het kasteel van Breda (1536-'38).
Ook van elders werd hardsteen aangevoerd. Zo werd in 1452 aan het Middelburgse
stadhuis ‘arduin’ uit Valenciennes verwerkt en in 1510 blauwe arduinsteen o.a. uit
Nijvel (Nivelles). In diezelfde tijd reisde Oele Willemszone als kwartiermeester naar
Erkene (boven Brussel), waar men de blauwe steen klaar maakte voor de nieuwe
stadhuistoren. Ook hier blijkt weer, dat men ook in de middeleeuwen in sterke mate
afhankelijk was van de toeleveringsbedrijven.
Enkele bekende voorbeelden van het gebruik van hardsteen zijn voorts de
St.-Christoffelschouw in de Hofzaal van het Markiezenhof te Bergen op Zoom (ca.
1520) en de Gistpoort te Middelburg (midden 16de eeuw). (Zie ook afb. 9 op blz.
44).
3.3.2.2.3. Eigenschappen en winning
Hardsteen is in droge toestand blauwgrijs van kleur (afb. 38 op blz. 97) en in natte
toestand blauwzwart. Het breukvlak is ruwkorrelig. Bij een verse breuk heeft hij de
onaangename geur als van rotte eieren. De steen is gedeeltelijk kristallijn met
versteningen van zeelelies erin. In het door koolstof donker gekleurde fond tekenen
de stengels van de zeelelies zich als grijswitte kringetjes af.
Het soortelijk gewicht van hardsteen ligt tussen 2,67 en 2,71, de druksterkte tussen
1123 en 1564 kg/cm2 en de porositeit tussen 0,15 en 0,50%. De slijtproef volgens
normblad N 502 geeft 0,410 cm als uitkomst. Aangezien de slijtweerstand vrijwel
gelijk is aan die van wit marmer ordinair, werden vloeren daarmee wel in patroon
gelegd.
De formatie in Henegouwen is de grootste; hier zijn groeven met een produktie
van meer dan 40.000 m3
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11. Sprimont, hardsteengroeve. Op de achtergrond een breukvlak, links zaagvlakken (met de draad
gezaagd). Foto A. Slinger.

per jaar; zij behoren tot de grootste steengroeven ter wereld. Deze formatie is 30
meter dik en ligt met een hoek van 17o hellend naar het noorden. Dit is voor de
exploitatie een gunstige helling. In de streek ten zuiden van Luik en in de omgeving
van Spontin ligt de helling tussen 45 en 60o. Hierdoor is de winning moeilijker en
duurder en zijn de bedrijven belangrijk kleiner.
De steen wordt overal met de draadzaag (zaagkabel) gelost tot op een zg. brandlaag
(de bitumineuze scheiding tussen twee steenformaties). Daarna worden de grote
blokken met behulp van kielen in transportabele blokken gekloofd. De steen is in
zeer grote afmetingen leverbaar; aan de jongere monumenten komen pilasters en
plinten voor van 4.50 m en langer.
3.3.2.2.4. Voorschriften
Aangezien hardsteen diverse verschijningsvormen kent met kenmerken, die bij
gebruik als bouwsteen als minder fraai, als kwetsbaar of als gebrek moeten worden
aangemerkt, is indertijd voor deze steen het normblad N 530 geschreven. In zijn
oorspronkelijke vorm bood dit echter weinig houvast, zodat in 1969-'70 een nieuwe
tekst (omschrijving van de hoofdkenmerken en vaststelling van de kwaliteitsof
type-eisen) is opgesteld. De hierin genoemde kwaliteitseisen worden sinds 1970 met
succes gehanteerd. Deze voorgestelde maar nog niet aangenomen nieuwe tekst luidt:
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Hoofdkenmerken.
1 De grondmassa moet zijn: gelijkmatig donker van kleur waarin de versteningen
van de crinoiden zich als grijs-witte kringetjes aftekenen.
Het breukvlak is ruwkorrelig.
2 Kristallijne koolzure kalk kan geconcentreerd voorkomen in de vorm van witte
vlekken. Deze calcietplekken kunnen ook gedeeltelijk versteend zijn.
3 Witte aderen, spieren of draden zijn eveneens calcietvullingen. Deze aderen
moeten geheel vergroeid zijn met de grondmassa.
4 De zwarte aderen of noirures zijn de bitumineuze scheidingen tussen twee
steenterrassen. Zij kunnen een dikte hebben van minder dan een halve millimeter
tot enkele millimeters. Zij kunnen niet-doorlopend zijn of open en doorlopend.
5 Er kunnen zg. kwartskogels (ook wel mierennesten, doorns, clou's of nagels
genoemd) in voorkomen.
6 Pyriet kan erin voorkomen.
7 De bovenbegrenzing der steenformatie wordt gevormd door zg. dode steen of
camelot, een onversteende asgrauwe tot bruine poreuze korst.
8 ‘Steken’ zijn niet-doorlopende, meestal rechte scheuren; zij tekenen zich
duidelijker af nadat de steen is nat gemaakt.

Kwaliteits- of typeomschrijving.
De eerste kwaliteit hardsteen moet voldoen aan de volgende eisen:
1
2
3
4
5
6
7
8

Gelijkmatig van kleur.
Calcietplekken mogen niet aanwezig zijn.
Witte aderen, spieren of draden mogen niet aanwezig zijn.
De zwarte aderen mogen niet dikker zijn dan een halve millimeter en zij mogen
niet doorlopen.
Kwartskogels mogen voorkomen mits de concentratie niet groter is dan 3 cm2
per m2.
Pyriet mag fragmentarisch aanwezig zijn.
Dode steen mag niet aanwezig zijn.
Steken mogen niet aanwezig zijn.

Voor de tweede kwaliteit gelden de volgende eisen:
1 Gelijkmatig van kleur.
2 Calcietplekken mogen voorkomen mits deze niet groter zijn dan 1½ cm
doorsnede en het aantal niet groter is dan drie per m2.
3 Witte aderen, spieren of draden mogen erin voorkomen mits deze niet dikker
zijn dan 1 mm en de totale lengte ervan niet meer bedraagt dan 75 cm per m2
oppervlakte steen.
4 Doorlopende zwarte aderen mogen niet aanwezig zijn.
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5 Kwartskogels mogen voorkomen mits de concentratie niet groter is dan 10 cm2
per m2.
6 Pyriet mag fragmentarisch aanwezig zijn.
7 Dode steen mag niet aanwezig zijn.
8 Steken mogen niet aanwezig zijn.

Voor de derde kwaliteit gelden de volgende eisen:
1 Enig tintverschil in de grondmassa mag aanwezig zijn.
2 Calcietplekken mogen voorkomen mits deze niet groter zijn dan 4 cm doorsnede
en het aantal niet groter is dan vijf per m2.
3 Witte aderen mogen voorkomen tot een maximum dikte van 3 mm, echter niet
meer dan drie per m2.
4 Doorlopende, doch gesloten zwarte aderen mogen voorkomen.
5 Kwartskogels mogen voorkomen mits de concentratie niet groter is dan 25 cm2
per m2.
6 Pyriet mag aanwezig zijn.
7 Dode steen mag niet aanwezig zijn.
8 Steken mogen niet aanwezig zijn.

Voor de vierde kwaliteit gelden de volgende eisen:
1
2
3
4
5
6
7
8

Kleurverschil in de grondmassa mag aanwezig zijn.
Aantal en grootte van de calcietplekken zijn niet beperkt.
Witte aderen tot 5 mm dikte mogen aanwezig zijn.
Zwarte aderen, doorlopend doch gesloten, mogen aanwezig zijn.
Kwartskogels mogen aanwezig zijn.
Pyriet mag aanwezig zijn.
Dode steen mag niet aanwezig zijn.
Steken mogen niet aanwezig zijn.

Bewerkingen.
Bij de bewerking gefrijnd of gescharreerd dient het aantal slagen per strekkende
decimeter, de richting
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van de slag en de breedte van de randslag te worden aangegeven.
Onder gezoet wordt verstaan: zover geschuurd met de zoetsteen (Gotlandse steen),
dat de steen gelijkmatig blauw van kleur is en er geen beitelslagen, slagen van de
zaagmachine of krassen meer zichtbaar zijn.
Onder gepuimd of fijn geschuurd wordt verstaan: gelijkmatig donker geschuurd.
De steen heeft een eiglans verkregen en vertoont geen tekenen meer van voorgaande
bewerkingen.
Onder gepolijst wordt verstaan: de bewerking die heeft geleid tot een gelijkmatig
glanzend oppervlak. Tekenen van voorgaande bewerkingen mogen niet zichtbaar
zijn. De hoogte van de polijstglans wordt tevoren aan de hand van een proefstuk of
monster vastgesteld.
Werkstukken kleiner dan 10 dm3 worden gewoonlijk voor 10 dm3 berekend.
3.3.2.2.5. Verwerking en verwering
Hardsteen is weerbestendig en geschikt voor alle steen- en beeldhouwwerk, zowel
binnen als buiten. Bij toepassing in massief muurwerk is het aan te bevelen de
hardsteen met liggend leger te verwerken.
De steen is veel toegepast voor traptreden, dorpels, plinten, neuten, trottoirbanden,
grenspalen en dergelijke (afb. 61 op blz. 105). De steen wordt tegenwoordig ook
voor vloeren gebruikt bij een vloerverwarming; de dikte varieert, afhankelijk van de
grootte van de tegel, van 2 tot 4 cm.
Hardsteen is goed polijstbaar, maar wanneer de polijstglans aan weer en wind
wordt blootgesteld, zal deze spoedig (binnen een jaar) zijn verdwenen.
De verweringskleur van hardsteen is grijs met zwarte strepen (vuil); de
verweringsvorm doet zich voor als verruwing van de steen door de uitloging van de
kalken. Wanneer in de steen steken zichtbaar worden, die ten opzichte van elkaar
een hoek maken van 60-80 graden, is dit een teken dat hij als goede bouwsteen heeft
afgedaan. Wanneer dergelijke stenen zijn opgesloten tussen ander werk kunnen zij
vaak nog geruime tijd dienst doen. Komen ze bij reparatie of restauratie vrij, dan
zullen ze moeten worden vervangen.

3.3.2.3. Namense steen
Lit.: 9:77-79; 10:360; 12:169; 48
Afb. 12, 15, 39 en 61
Deze steen wordt ook wel arduin en Maassteen genoemd, hoewel daaronder ook
hardsteen begrepen wordt. In België spreekt men van calcaire, de algemene term
voor kalksteen. Taalkundig minder juist spreekt men wel van Naamse steen. Van
geologische zijde is over deze steensoort nog maar nauwelijks iets gepubliceerd.
Namense steen werd aangevoerd over de Maas, en is in ons land dan ook in
Limburg het eerst toegepast, zoals voor verscheidene romaanse doopvonten (zie blz.
47). We zien hem echter ook al aan enkele vroege kerkjes in het rivierengebied, m.n.
Andelst (misschien nog 10de eeuw) en Alphen a/d Maas (misschien 10de eeuw of
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ca. 1000). In Maastricht komt hij o.a. voor aan laat-12de-eeuwse onderdelen van de
O.L. Vrouwekerk, aan de zuilen van de vm. Dominicanenkerk (gewijd 1294), aan
de oude Maasbrug (1280-'98), aan de tweede stadsmuur (ca. 1380), het Dinghuis (ca.
1470) en het stadhuis (1659-'64). Ook zien we hem aan de ruïne van het Slot Stein
(afb. 15 op blz. 56).
In Utrecht is de steen o.a. toegepast aan de Domtoren (1321-1382), de Buurtoren
(± 1391-1394) en het huis Zoudenbalch (1467-'68), in Holland voor de altaarsteen
van de Pieterskerk te Leiden (1412) en aan de voorgevel van het stadhuis van Vianen
(begin 16de eeuw; afb. 12 op blz. 52). Voor de St.-Walburgskerk te Zutphen leverde
Coenraad van Neurenberg uit Maastricht in 1546-'47 deze steen. Nazaten van hem
met dezelfde naam vond men vermeld als steenhouwers en hardsteenleveranciers
aan de Oudekerkstoren te Amsterdam (1564), de Hervormde kerk van Willemstad
(1596-1609), aan het oxaal van de St.-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch (1613;
thans in het Victoria en Albert Museum te Londen) en de toren van Sommelsdijk
(1634).
Het gesteente, ontstaan uit rifkalken, bevat meer dan 90% calciumcarbonaat. De
steen is egaal van structuur en gedeeltelijk kristallijn. Men onderscheidt twee tinten
in de Namense steen, nl. de blauwzwarte-leikleurige (afb. 39 op blz. 97) en de
blauw-bruingrijze. De donkere wordt wel gepolijst toegepast voor binnenwerk.
Kwalitatief is de lichte steen de beste, al moet slechts aan een klein gradueel verschil
worden gedacht. De twee tinten kunnen
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zonder scheiding aan één blok voorkomen. Witte aderen en witte vlekken (van
kristallijne koolzure kalk) kunnen het type van de steen bepalen. Sporadisch vindt
men pyrietkristallen in de steen; fossielen komen er niet in voor. Er is een duidelijk
verschil van kleur tussen natte en droge steen.
Het breukvlak van de steen is schelpvormig met straalsgewijs verlopende lijnen.
Het verse breukvlak geeft een flauwe bitumengeur af; de vulling van de zwarte aderen
(noirures) is van bitumineuze oorsprong.

12. Het stadhuis van Vianen, gebouwd in het begin van de 16de eeuw, gerestaureerd 1956-'62.
Voorgevel bekleed met Namense steen. De boogvullingen boven de vensters zijn van mergel (nieuw)
en de vensterkruisen van Londorfer basaltlava (nieuw). Foto G.Th. Delemarre, 1961.

De druksterkte van de steen bereikt de 950 kg/cm2; het soortelijk gewicht bedraagt
2,77 en de afslijting, beproefd volgens het normblad N 502, geeft 0,480 cm als
resultaat.
Groeven voor goede bouwsteen vindt men ten westen van Namen, ten noorden
van Hoey en ten zuidoosten van Luik. De groeven bij Vinalmont aan de linker
Maasoever, die nog in exploitatie zijn, moeten tot de kleinere bedrijven gerekend
worden. De produktie van enkele honderden kubieke meters per jaar kan gemakkelijk
verveelvoudigd worden. De
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dikte van de banken varieert, afhankelijk van de vindplaats, van 50 en 60 cm tot meer
dan een meter. Lengte en breedte van de blokken zijn niet aan beperking onderhevig.
De steen wordt vrijwel uitsluitend gekloofd met kielen; alleen de gehaaste exploitant
zal gebruik maken van springstoffen. Aangezien dit zeer nadelige invloeden op de
steen heeft, is het van het grootste belang de werkwijze van de groeve-exploitant te
kennen.
Namense steen geeft behakt een levendig aanzien. De steen is goed polijstbaar.
De steen wordt nog vaak voor restauratiedoeleinden verwerkt. Ook wordt hij wel
voor vloertegels gebruikt (dik 2 cm); men kent toepassingen afgewisseld met hardsteen
of blanc clair (wit marmer), die ongeveer dezelfde slijtweerstand hebben. Verder is
de steen in de natte en de droge waterbouw toegepast.
De verweringskleur van Namense steen is prachtig zilvergrijs (afb. 61 op blz. 105);
een goede Namense steen zal eerst na vele honderden jaren een afbraak vertonen
van nagenoeg haaks op elkaar staande steken.
Verwant aan de Namense steen zijn o.a. het bleu Belge, het Saint-Anne (zie blz.
78), het zwarte marmer (zie hierna) en vooral de Eifeler Blaustein. Deze laatste, ook
wel Aachener Blaustein genoemd, heeft evenals het bleu Belge een levendiger
adertekening.

3.3.2.4. Zwart marmer
Afb. 13 en 14
Het zwarte marmer (noir Belge) is een kalksteen van Devonische ouderdom, ontstaan
uit de resten van slijk van koralenkalk, en zeer homogeen en fijn van structuur.
Tot 1892 was Dinant het centrum van het zwarte marmer; Dinantse steen is o.m.
gebruikt onder het koorhek van de Nieuwe kerk te Amsterdam (± 1650). Nadien is
Mazy, ten westen van Namen, het centrum geworden. De steen wordt over de hele
wereld gebruikt; hij wordt geruild tegen andere blokken natuursteen. Hierdoor kan
men in Mazy de zeldzaamste marmers aantreffen.
Het noir Belge is blauwzwart zonder witte aders of vlekken; het heeft een
glasachtige, messcherpe breuk. Naar dichtheid en kleur onderscheidt men het in fin,
demi-fin en commun. Andere soorten zijn door plooiing van de aardkorst geaderd,
gewolkt of gevlekt. Bleu Belge, noir coquillé, boule de neige, noir veiné en noir
d'Amande worden vrijwel niet meer boven gebracht. De Franse zwarte marmers zijn
altijd geaderd, evenals de Italiaanse en de Zwitserse.
De druksterkte ligt rond 950 kg/cm2.
De winning van het Belgische zwart is onderaards bedrijf. Er zijn groeven met
schachten en met gangen. De diepte van de winning ligt momenteel tussen 100 en
125 meter. Aangezien de formatie 23-30o helt, komt het front geleidelijk dieper te
liggen. De dikte van de steen komt zelden boven 45 cm.
Men ziet de steen een enkele maal toegepast aan buitenarchitectuur, direct
herkenbaar aan de zeer lichtgrijze verweringskleur. Soms heeft men hem direct grijs
geschilderd, zoals aan het poortje van het Burgerweeshuis aan de Kalverstraat te
Amsterdam (1581).

G. Berends, Herman Janse en A. Slinger, Natuursteen in monumenten

De steen komt binnen het beste tot zijn recht; hij is veel toegepast aan vloeren,
lambri's, schoorsteenmantels en monumenten (afb. 14). Voor vloeren is de steen
gezoet, voor luxe werk gepolijst. Bij vloeren ziet men hem vaak samen verwerkt met
wit marmer ordinair, omdat beide steensoorten ongeveer dezelfde slijtweerstand
hebben.
Het zwarte marmer behoort tot de steensoorten die het moeilijkst te behakken zijn
voor de steenhouwer. In België zijn speciale marbriers, die zwart marmer bewerken,
waarbij de beitels als houtbeitels aangeslepen moeten worden. Het met de hand
polijsten was daar meestal nog werk voor vrouwen (afb. 13).

3.3.3. Limburgse kalksteensoorten
3.3.3.0. Inleiding
Lit.: 2; 17; 18; 44
De kalksteensoorten in Zuid-Limburg behoren tot het Boven Krijt. Het zijn van boven
naar beneden achtereenvolgens de Maastrichtse kalksteen (mergel), de Kunrader
kalksteen en de Gulpense kalksteen. De hieronder liggende zanden rusten op de
steenkoolformatie (Carboon).
De kalkstenen bestaan uit koolzure kalk, enigszins verontreinigd door zand.
Verspreid door de massa heen komen grotere en kleinere vuursteenbrokken voor.
Ook kan men er vele fossielen in aantreffen, w.o. de staartstukken van de oerinktvis
Belemnitella. In de Maastrichtse kalksteen komen harde banken voor, die veel
verwantschap hebben met de zachtere delen van de Kunrader steen. De structuur is
echter iets grover en de kleur iets bleker. Toch
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13. Mazy, polisseuses bezig met het polijsten van de nieuwe dekplaat voor het grafmonument van
Engelbert II van Nassau in de Grote kerk te Breda, 1951. Foto A. Slinger.

14. Breda, grafmonument van Engelbert II van Nassau in de Grote kerk, na de restauratie van
1951-'52. Vervaardigd tussen 1526 en 1538. Voetstuk en dekplaat van zwart marmer; figuren,
harnasonderdelen en wapenschilden van albast. De vloer rondom is gelegd van Gobertangetegels
in afwisseling met kleine blokjes Doornikse steen. Foto G.Th. Delemarre, 1958.
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wordt in de literatuur wel over harde mergel gesproken als het om Kunrader steen
gaat.
Tot de Gulpense kalksteen behoort de kalksteen van Vijlen, de zg. bakovensteen,
die wel vuurbestendig is, maar weinig vorstbestendig. Tussen Gulpen en Vaals is hij
plaatselijk als bouwsteen gebruikt, o.a. aan de kerk van Holset (wellicht 12de eeuw).

3.3.3.1. Mergel
Lit.: 9:22-25, 38-42, 56-63; 10:72; 12-163; 17:325-359, 364-366; 18:148-150; 21:79;
43; 45
Afb. 12, 15, 52 en 53
Mergel wordt vaak naar de plaats van herkomst genoemd, zoals Sibbesteen,
Valkenburger, Sichemer en Geulhemer steen, ook wel Maastrichts krijt en tuf of
tufkrijt (tuffeau is de Franse benaming voor zeer zachte kalksteen). Hij wordt
aangetroffen ten westen en zuidwesten van de Geul tot in België ten zuidwesten van
Maastricht.
Mergel is een zeer zachte, homogene steen, die voor ± 98% uit koolzure kalk
bestaat en voor ± 2% uit andere bestanddelen, voornamelijk zand. Hij is lichtgeel
van kleur (afb. 52 op blz. 101). In de mergel komen harde banken voor van
verschillende aard, die met de namen ‘tauw’ en ‘heerd’ worden aangeduid, namen,
die doorelkaar worden gebruikt. Deze banken zijn 25-75 cm dik; de mergellagen zelf
zijn veel dikker, nl. 2-9 m. Daarnaast komen in de mergel dunne lagen voor van
fossiele schelpen (schelpenlegers) of verbrijzelde fossielen (gruislagen), en verspreid
liggende vuursteen, in de vorm van grillig gevormde knollen en pijpen.
De Romeinen hebben reeds groeven bij Maastricht (St.-Pieter), Valkenburg en
Sibbe ontgonnen. Zij wonnen de zachte steen, maar in hoofdzaak de harde banken.
Deze pasten zij o.a. toe aan de castellum-ommuring, gevonden bij de O.L. Vrouwekerk
te Maastricht. Ook aan de vroegste romaanse gebouwen (westbouw O.L. Vrouwekerk
en middenschip St.-Servaaskerk te Maastricht, 10de eeuw) komt al harde mergel
voor. De gewone mergel doet blijkbaar wat later zijn intrede, zoals aan de burchten
van Valkenburg (12de tot 17de eeuw, gebouwd op een mergelrots), Kessel
(vermoedelijk 12de eeuw) en Stein (ca. 1200 en later; afb. 15), de kerktorens van
Voerendaal (12de eeuw?), Baexem (ca. 1200), Bergen, Grathem en Heel (1ste helft
13de eeuw) en de Munsterkerk te Roermond (1ste helft 13de eeuw).
Buiten Limburg kwam de steen pas later in gebruik, vooral in de 16de en de eerste
helft van de 17de eeuw, en dan zelden voor hele gevelvlakken (uitzondering: de toren
van Zaltbommel, afb. 53 op blz. 101), maar alleen voor (sier)onderdelen. Voorbeelden
zijn de medaillons aan de toren van Woudrichem (midden 16de eeuw), het huis van
Maarten van Rossum in Zaltbommel (ca. 1535) en de kasteelruïne van Batenburg
(speklagen, ca. 1600). De rekeningen van kasteel Waardenburg vermelden in 1550
het gebruik van Sychgener steen en in 1553 werd aan het huis te Rumpt Zichemer
steen verwerkt. In beide gevallen betreft het mergel, afkomstig uit Sichem in Belgisch
Limburg, ten zuidwesten van Maastricht. Voor het oxaal in de St.-Petruskerk in
Boxtel (1607-'08) werd mergel uit Maastricht aangevoerd en in 1638-'39 werd in
Heusden aan de kerk Sichemer steen verwerkt. In onze eeuw is mergel o.a. gebruikt
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bij de bouw van de kerk van Berg-Terblijt (1931-'33), op een onderbouw van Kunrader
steen.
Mergel is de zachtste onder de kalkstenen, goed met de nagel te bekrassen en met
timmermansgereedschap te bewerken. Ook wespen weten gangen in het inwendige
van de steen te graven vanuit een enkel toegangsgat aan de buitenzijde. Dergelijke
uitgegraven stenen zijn gevonden aan de kerk van Neeritter en de burcht van Kessel,
in beide gevallen alleen aan de zuid- en de oostzijde. In de kerk van Leerdam bleek
een gewelfschotel op deze wijze uitgevreten te zijn. Niettemin is goede kwaliteit
mergel, mits op de juiste wijze be- en verwerkt, volkomen weerbestendig.
De maximaal toelaatbare belasting is 4 kg/cm2. Het soortelijk gewicht bedraagt
in droge toestand 1,25-1,55.
De harde banken zijn van tweeërlei soort. De eerste, veelal tauw genaamd, bestaat
uit een agglomeraat van fossielen, die aan elkaar verbonden zijn door koolzure kalk.
De tweede soort heeft de structuur van gewone mergel, maar is harder; de korrels
zijn aan elkaar gehecht door kleine kristallen van koolzure kalk. Op de breuk is hij
op het oog meestal niet van gewone mergel te onderscheiden. In de lagen komen
veel scheuren voor; de blokken zijn onregelmatig van vorm.
Momenteel is er nog maar één groeve in bedrijf die bouwsteen levert, nl. in Sibbe.
De mergellaag is daar ongeveer twee meter dik; de gangen zijn dan ook niet hoger.
De vloer wordt gevormd door vuursteen, het dak door een tauwlaag. De schelpenlegers
liggen een halve meter uiteen. De maximale
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15. Stein (L.), ruïne van het Slot, opgetrokken van mergel en baksteen. Links de donjon, daterend
van omstreeks 1200; op de voorgrond de toegangspoort, geflankeerd door ronde torens,
waarschijnlijk daterend uit de 15de eeuw. De kozijnen van de ronde toren rechts zijn van Namense
steen. Foto G.Th. Delemarre, 1956.
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afmetingen van de gewonnen steen is 80 × 54 × 52 cm.
Mergel behoort in blokken te worden aangevoerd en gesteld en vervolgens in het
werk te worden geprofileerd. Dit wegens de kwetsbaarheid van de steen. Hij moet
nat gemetseld worden. Bij het ontwijken van het bergwater uit de verse steen slaan
de meegevoerde kalken neer in de buitenvlakken, zodat een beschermende calciethuid
gevormd wordt (afb. 53 op blz. 101; zie ook blz. 88).
Mergel mag niet rusten op een minder poreuze (open poriën) steen, zoals Namense
steen, omdat dan vorstschade kan optreden, ook mag de metselspecie niet te vet zijn.
L. Keuller c.s. beval indertijd een specie aan van ¾ geleste kalk, 1 tras en 3 zand;
opzichter Sturm een specie van 5 Luikse kalk, 2 tras en 5 Kempens heidezand, terwijl
de heer N. Reintjes, een bekende mergelwerker te Meerssen, als meest geëigende
samenstelling noemt 1 steenkalk, ⅛ cement en 4 zand. Ter bescherming werd de
steen vroeger vaak ingewassen met wei van gebluste kalk en tegenwoordig met
verdund kalium-waterglas. Met dit laatste dient men bij uitstekende lijsten uitsluitend
de bovenkant te prepareren, opdat de steen zo weinig mogelijk vocht zal opnemen
en zoveel mogelijk aan de lucht kan afgeven.
Op vochtige plaatsen zal aan mergelwerk veel begroeiing met mossen ontstaan.
Mergel kan rood verkleuren door brand. De rode kleur wordt veroorzaakt door de
oxydatie van ijzerdioxyde tot ijzertrioxyde. Dit gebeurt op oppervlakken die door
de vlammen beroerd worden; in de vuurhaard ontleedt de steen.

3.3.3.2. Kunrader steen
Lit.: 9:27-28; 10:72; 17:313-325, 365; 18:149, 150, 194-196, 274-275
De Kunrader steen wordt gevonden in het gebied ten noorden van de Geul en de
Eyserbeek, begrensd door Valkenburg, Kunrade en Simpelveld, o.a. langs de autoweg
Heerlen-Maastricht. Naar de vindplaats wordt hij ook wel Krauberger en Bocholtzer
steen genoemd. De formatie is 22-24 m dik. De winning is in 1975 gestaakt.
De Romeinen hebben deze steen al toegepast, o.a. bij Heerlen en Bocholtz. Ook
in de middeleeuwen is de steen in Zuid-Limburg al vroeg toegepast, zoals aan het
middenschip van de kerk van Klimmen, de kerktorens van Schinnen en Voerendaal
en aan de Schelmentoren te Heerlen (alle 11de of 12de eeuw), maar ook later, zoals
aan het kasteel van Bocholtz (2de kwart 16de eeuw) en recenter bij de restauratie
van de parochiekerk van St.-Odiliënberg (1880-'83), aan de St.-Lambertuskerk te
Maastricht (1916), de Mijnschool (thans H.T.S.) te Heerlen (voltooid 1922) en diverse
transformatorhuisjes in Amsterdam (omstreeks 1920).
Kunrader steen is geelachtig grijs van kleur, soms met bruine plekken. Hij is hard
en taai, volkomen weervast en heeft een fijn-kristallijne structuur. De banken zijn
20 à 30 tot 50 cm dik en bestaan uit losse brokken, die in de zachtere lagen zijn
ingesloten. Zij bevatten vele fossielen en sporadisch vuursteen en stukjes anthraciet.
De kern van de bank is het hardst. Aan de boven- en onderzijde van de uitgebroken
harde banken zit een overgangslaag (die overigens vrij hard kan zijn), die verwijderd
moet worden omdat hij niet weervast is. Als bruikbare steen blijft een dikte van 10
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à 20 cm over; de afmetingen van de behakte blokken gaat tot 40 × 20 × 15 cm en
soms nog wel groter.
Als uiterste druksterkten zijn vastgesteld 1014 en 1375 kg/cm2; het soortelijk
gewicht bedraagt 2,6.
Kunrader steen moet met liggend leger verwerkt worden. Goede steen behoudt
zijn kleur lang; slechte vertoont na enkele jaren vaak al plantengroei. De
verweringskleur is wit op de regenzijde en grijs tot zwart op plaatsen waar geen
regenslag of zonbestraling komt. De verweringsvorm is iets afrondend naar de voegen.

3.3.4. Duitse kalksteensoorten
3.3.4.1. Baumberger steen
Lit.: 9:69; 10:301; 22:130
Deze fijne, zandige kalksteen wordt aangetroffen tussen Billerbeck, Havixbeck en
Nottuln, 20 km ten westen van Münster. In oude stukken wordt hij ook wel
Munstersteen genoemd. Hij werd zowel over de Overijsselse Vecht aangevoerd als
over de Lippe, Ruhr en Rijn, hoewel de laatste route door de toltarieven duurder was.
Ook vond er aanvoer over de Oude IJssel plaats.
Sedert 1424 werd Munstersteen betrokken via Deventer voor de bouw van de Dom
in Utrecht. De steen is verder o.a. gebruikt aan het zuidportaal van de Eusebiuskerk
te Arnhem (omstreeks 1500), de Cuneratoren in Rhenen (1492-1531), de Stevenskerk
(o.a. Paradijsportaal, midden 16de eeuw), de
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Latijnse school (1544-'45) en het stadhuis (1554-'55) te Nijmegen, het oxaal in de
kloosterkerk van Ter Apel (1ste kwart 16de eeuw) en voor sommige delen van de
Bakenessertoren in Haarlem (vermoedelijk gereedgemaakt in de werkplaatsen van
de familie Keldermans in Mechelen).
De Baumberger steen behoort tot het Bovenkrijt (de jongere tijdvakken van de
Krijtperiode). Uit een laaghoogte van ca. 8 m is een bank van één meter dikte geschikt
voor ons klimaat. Deze steen is crème- tot okerkleurig en gelijkmatig fijn van
structuur. In 1974 is de winning vrijwel gestaakt. De zogenaamde harde Baumberger
is ongelijkmatig van structuur: dunne harde lagen wisselen zachte lagen af. De
porositeit is dus niet gelijkmatig; vocht kan onvoldoende door de harde lagen
wegzakken en daarop vriest de steen dus kapot.
Als vervanger van Baumberger steen wordt o.m. Anstrude (jaune claire) toegepast
(zie blz. 59).

3.3.4.2. Muschelkalksteen
Afb. 36 en 37
Muschelkalksteen wordt ten zuiden van Würzburg gevonden en meestal aangeduid
naar de plaats van herkomst (Kirchheimer, Krensheimer, afb. 36 en 37 op blz. 96)
of naar de groeve (Kuhacker, Luxenacker) en soms ook nog naar de kleur.
De ontginning van de steen is eerst in het begin van deze eeuw goed op gang
gekomen. De eerste toepassing in Nederland dateert van 1913. In Amsterdam is hij
o.a. toegepast aan de gevels van Peek & Cloppenburg op de Dam (1915) en van het
Bungehuis aan de Spuistraat (1937), in Den Haag aan de Hollandse Bank voor
Zuid-Afrika aan het Prins Hendrikplein (1915) en in Rotterdam aan het postkantoor
op de Coolsingel (1922).
Bij de restauraties is de steen in ons land sedert 1955 soms gebruikt als vervanging
van de verboden Bentheimer zandsteen (Kloostergang van de Dom te Utrecht,
St.-Stevenskerk te Nijmegen, Grote kerk te Dordrecht, Oude kerk te Amsterdam).
Aan de Dom te Keulen is de steen al voor de Tweede Wereldoorlog gebruikt; daar
vertoont hij nu duidelijke verweringsverschijnselen.
Muschelkalksteen moet worden gerekend tot de chemische sedimentgesteenten.
Hij is tijdens de ‘middeleeuwen der aarde’ op de zeebodem opgebouwd van de door
kalkneerslag samengegroeide schelpen (Muscheln) van een zevental schelpsoorten.
Ook planten en plantenresten zijn betrokken geweest bij de vorming van het
uiteindelijke beeld van de steen.
Al naar de plaats van herkomst kan Muschelkalksteen variëren in dikte (van 40
cm tot 3 m), porositeit (van gelijkmatig fijn- tot grofporeus), kleur
(bruingrijs-roodachtig-geelachtig-blauw) en hardheid. De blauwe is het hardst; deze
is polijstbaar, maar niet geschikt voor buitenwerk.
De dikste bank uit de groeve wordt aangeduid als ‘kernsteen’. Deze soort heeft
een homogene structuur, is geelachtig-bruin van kleur en gelijkmatig fijnporeus.
Kans op onaangename verrassingen is bij deze soort vrijwel uitgesloten. De dikte
van deze bank bedraagt 120-140 cm. Binnen een afmeting van 200 × 100 cm kunnen
blokken of platen worden geëist zonder gebreken. In een dergelijk blok kunnen
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evenwel leemgaten verborgen zijn van maximaal enkele kubieke decimeters. Hij kan
vlot in grote hoeveelheden worden geleverd; de conjunctuur bepaalt de produktie.
De Muschelkalk-kernsteen bestaat voor 96% uit koolzure kalk, verder komt
ijzerhydroxyde voor en soms kwarts. De druksterkte ligt boven de 800 kg/cm2 en
het soortelijk gewicht bedraagt 2,57.
De kernsteen laat vele bewerkingen toe. Hij wordt verwerkt van rustiek (bruut)
tot fijngeschuurd. Verder kent men de hand- en machinale bewerking scharreren en
frijnen. Bij de bewerking fijn geschuurd komen de kleur en de tekening van de
structuur het best tot hun recht. De kernsteen is niet polijstbaar. De vrij taaie structuur
en de gelijkmatigheid van de kleur maken hem ook geschikt voor beeldhouwwerk.
De kernsteen kan zowel met als tegen het leger worden gebruikt. Als vloertegel
vindt hij geen toepassing.
Aan de buitenlucht zal de fijn geschuurde kernsteen het langst schoon blijven.
Onder normale omstandigheden zal hij op de regenkanten weinig verkleuring en
verwering vertonen. De andere zijden zullen door vuilaanhang donkerder kleuren.
Soms ziet men de steen aan gevels gescharreerd in de richting van de regenslag; de
steen blijft dan opmerkelijk langer schoon. De steen is onder alle omstandigheden
vorstbestendig.

3.3.4.3. Wasserstein
Van de 11de tot in de 13de eeuw heeft men gebruik gemaakt van een chemisch
sedimentgesteente uit de Romeinse waterleiding van Trier naar Keulen, een soort
ketelsteen dus. Een goede Nederlandse naam
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ervoor ontbreekt; het wordt wel aangeduid als kalksinter, dat echter een wijdere
betekenis heeft. In de Duitse literatuur spreekt men meestal van Kanalsinter, in de
Eifel van Wasserstein.
De steen is bruin-geel gelaagd en gestreept en is zelfs polijstbaar; de beschikbare
afmetingen zijn uiteraard beperkt.
Hij is enkele malen gebruikt voor kolomschachten, o.a. in de krypt van de kerk
van Rinsumageest (12de eeuw) en van de deelzuiltjes in de galmgaten van de
kerktorens van Ermelo (eerste helft 13de eeuw) en Bergharen (13de eeuw).

3.3.5. Franse kalksteensoorten
3.3.5.0. Inleiding
Lit.: 9:19-21, 26, 32-33, 35-37, 43-44, 47-53, 76-77; 10:300; 12:176-177; 20; 21
Bij de bouw van onze historische monumenten is vrijwel geen Franse kalksteen
toegepast, omdat de afstanden tot de steengroeven te groot waren en de
transportmogelijkheden te beperkt. Tot de weinige uitzonderingen behoort de
Savonnières. Wanneer overigens Franse kalksteen aan onze monumenten wordt
aangetroffen dateert deze altijd van een reparatie of restauratie. Als een van de eerste
is de Saint-Joire toegepast (aan de voorgevel van het stadhuis van Gouda, 1876-'82)
en de Reffroy. Beide zijn door dr. P.J.H. Cuypers gebruikt bij de restauratie van de
St.-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch; zij zijn afkomstig uit het stroomgebied van
de Maas ten zuiden van Verdun.
Wat later kwamen de Euville en de Savonnières in gebruik en met het verbeteren
van de transportmiddelen vervolgens o.a. de Vaurion en de Massangis, twee gesteenten
van dezelfde formatie, waartussen niet veel verschil te onderkennen valt. Na de
Tweede Wereldoorlog, toen de vraag naar restauratiesteen groot was, is zelfs de
Anthéor uit de Charente-Maritime (ten noorden van Bordeaux) aangevoerd; i.v.m.
de vernielde bruggen en wegen ging het transport over zee.
Met het verbeteren van de transportmogelijkheden kon ook weer kritischer worden
gekozen. Toen kwamen in ons land kalkstenen uit het departement Oise, ten noorden
van Parijs, in gebruik, zoals de Saint-Maximin, de Saint-Leu-d'Esserent, de
Saint-Pierre-Aigle en de Faverolles. Het verbod op het gebruik van zandsteen (1951)
heeft het gebruik van Franse kalksteen ook sterk in de hand gewerkt.
De meeste Franse kalkstenen zijn gevormd in de Juraperiode; sommige zijn echter
jonger en behoren tot de Krijtperiode of het Tertiair (Eoceen).
In de stenen uit éénzelfde groeve komen vaak zoveel variëteiten voor, dat naast
de naam een toenaam nodig is. In de toenaam kunnen diverse bijzonderheden worden
aangeduid, zoals de hardheid, de kleur, de structuur en de toepassingsmogelijkheden,
bijv. roche (zeer hard), dure (hard), ferme (middelhard), tendre (zacht), liais (korrelig),
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fine (fijnkorrelig), construction (geschikt voor de bouw) en marbrier. De toenamen
voor de hardheid worden als volgt gedefinieerd:
toenaam:
extra dure

druksterkte:
1200

-

2350 kg/cm2

très dure

1100

-

1500 kg/cm2

dure

400

-

1100 kg/cm2

ferme

275

-

500 kg/cm2

demi-ferme

110

-

350 kg/cm2

tendre }

35

-

120 kg/cm2

lambourde }

35

-

120 kg/cm2

vergelet }

35

-

120 kg/cm2

-

35 kg/cm2

tuffeau

Voor meer bijzonderheden over Franse natuursteen wordt verwezen naar bijlage
1 (blz. 84 e.v.).

3.3.5.1. Anstrude
Lit.: 20:41, 78-82; 21:29
Afb. 42
Deze steen komt uit Bourgondië, even ten noorden van de Morvan. De naam van het
dorp Anstrude, die in 1912 werd veranderd in Bierry-les-Belles-Fontaines, 200 km
ten zuidoosten van Parijs, leeft erin voort.
De steen, die gevormd is in de Juraperiode, is opgebouwd uit oölieten en crinoïden,
samengegroeid door kristallijn calciet. Met een gehalte van 99% calciumcarbonaat
kan men spreken van een zuivere kalksteen. Het pakket is 10 m dik; de steen wordt
in open groeven gewonnen.
In ons land verwerkt men vrijwel alleen ‘jaune claire’ (afb. 42 op blz. 98) en
‘blanc’; de andere variaties van de steen zijn in ons klimaat voor buitenwerk
ongeschikt. Er worden drie hoofdtinten onderscheiden, nl. wit, grijs en geel en
overgangen daartussen. Elke tint en overgang is echter een duidelijk afgebakende
bank; hierdoor zal er weinig kleurverschil in een blok of plaat voorkomen.
De druksterkte van de steen reikt tot 440 kg/cm2; het soortelijk gewicht bedraagt
2,2-2,5.
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Anstrude is in grote afmetingen en zonder gebreken verkrijgbaar. De groeven worden
op moderne wijze geëxploiteerd en aan elke vraag kan worden voldaan. De
transportmogelijkheden bepalen de afmetingen van de steen. Anstrude leent zich
voor massief bouwen en voor bekledingsmateriaal. Gezien de zeer gelijkmatige
structuur en kleur is hij ook uitermate geschikt voor beeldhouwwerk. Het is niet aan
te bevelen de steen toe te passen voor vloeren en trappen; hij zal er spoedig onooglijk
gaan uitzien en slijt bovendien hobbelig af.
Anstrude (‘jaune claire’ en ‘blanc’) is een goed weerbestendige steen, die bij de
strenge vorst niet zal stukvriezen. De patinering is als bij elke kalksteen zwart-wit:
wit op de regenkant en zwart op plaatsen waar geen directe regenslag komt.
De steen wordt toegepast als vervanger van Ledesteen en als vervanger van
Baumberger steen (o.a. aan de Nieuwe kerk te Amsterdam en de kerk te Wijk bij
Duurstede). Ook het monument voor Koningin Emma in Den Haag is van Anstrude.

3.3.5.2. Anthéor
Lit.: 9:70, 76-77
Deze steen komt uit de Charente-Maritime, ongeveer 15 km noordoost ten oosten
van Cognac uit de groeven van Saint-Même. Hij is geelachtig-grijs tot okerkleurig.
Na de Tweede Wereldoorlog is hij bij verscheidene restauraties toegepast.

3.3.5.3. Caensteen
Lit.: 12:173
Deze steen, afkomstig uit de Calvados (Normandië), is zeer fijn en crèmekleurig.
Hij is alleen voor binnenwerk geschikt en o.a. aan grafmonumenten toegepast.

3.3.5.4. Coutarnoux
Afb. 9
Deze steen, afkomstig uit het departement Yonne (ten zuidoosten van Parijs), is
middel-korrelig van structuur en grijs-geel-wit van kleur. De kolommen van de
beroemde kerk van Vezelay zijn ervan gemaakt. Na de Eerste Wereldoorlog is hij
als restauratiesteen in gebruik gekomen, o.a. voor de beelden van het stadhuis van
Veere (afb. 9 op blz. 44) en aan de Eusebiuskerk te Arnhem. Hij is ook toegepast als
vervanger van Ledesteen (zie blz. 46). De groeve wordt nu echter niet meer
geëxploiteerd.
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3.3.5.5. Domroy
Deze crèmekleurige steen, afkomstig uit het departement Meuse, behoort tot dezelfde
formatie als de Reffroy en de Saint-Joire (zie blz. 62) en is daaraan dan ook verwant.
Omdat de groeve in de Eerste Wereldoorlog in het frontgebied lag, is de winning
in 1914 gestaakt. Hoewel de exploitatie in 1959 weer ter hand werd genomen, is de
steen maar enkele malen toegepast, o.a. bij de restauratie van de Nieuwe kerk in
Amsterdam. Omdat in de groeve, zoals in vrijwel alle steengroeven, verschillende
typen steen voorkwamen en de Nederlandse restaurateurs slechts belangstelling
hadden voor de harde soort, die tot de onderste banken behoorde, was de winning
voor de exploitant niet meer lonend.

3.3.5.6. Euville
Lit.: 9:6, 17, 20, 21, 44, 50-51, 65; 10:300; 20: 41, 54-59; 21:41
Afb. 16 en 43
Ten noordoosten van het stadje Euville in het departement Meuse (40 km ten westen
van Nancy) vindt men belangrijke kalksteengroeven waarvan de steen als Euville in
de handel wordt gebracht (afb. 16). Door de gunstige ligging van vaarwater en
spoorlijn werd Euville tevens stapelplaats voor de steenblokken van groeven uit de
omgeving. Aan het eind van de 19de eeuw waren er dat ongeveer tweehonderd.
Niettemin neemt de winning van de Euville zelf de belangrijkste plaats in.
Eén van de eerste toepassingen in ons land was bij de restauratie van de voorgevel
van de Ridderzaal in 's-Gravenhage (1878-'80). In de eerste veertig jaren van onze
eeuw is Euville in grote hoeveelheden in België en in ons land verwerkt, met name
in de periode van de Amsterdamse School.
De formatie is meer dan 20 m dik. De steen heeft een grofkorrelige structuur; de
korrel heeft ongeveer de grootte van gebroken rijst (afb. 43 op blz. 98). De steen is
opgebouwd uit o.a. crinoïden en stekels van zeeëgels, die samengegroeid zijn door
fijn-kristallijne koolzure kalk. Goede Euville is gelijkmatig van kleur en structuur
en bestaat voor 98% uit CaCO3.
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Men onderscheidt drie variëteiten. De Euville blanc heeft een fijne korrel en is minder
hecht verkit. De Euville ordinaire de construction is poreus en geschikt voor
binnenwerk. De Euville marbrier is goede bouwsteen, geschikt voor alle werk. Deze
is ruw op het breukvlak met glanzende facetjes van de kristallijne kalk. Soms komen
zg. wateraders of kalklijnen voor; deze behoren tot de karakteristiek van de steen en
worden niet als gebreken aangemerkt. Bruinkleurige en sponsachtige plekken in de
steen wijzen daarentegen op inferieure kwaliteit.
De druksterkte van de Euville construction is 250 à 350 kg/cm2; het soortelijk
gewicht bedraagt 2,28. Voor de Euville marbrier zijn deze cijfers resp. ca. 450 kg/cm2
en 2,6.
De winning geschiedt op zeer moderne wijze; explosieven

16. Euville, kalksteengroeve. Zichtbaar zijn de verticale boorgaten waarlangs de steen gekloofd is;
lager zaagvlakken en rechts breukvlakken. Foto A. Slinger.

worden daarbij niet gebruikt. Er is een open groeve, die 's zomers wordt geëxploiteerd
en een ondergronds gedeelte, dat 's winters wordt ontgonnen. Omstreeks 1960 bedroeg
de jaarproduktie 30.000 m3. De kwaliteit van de gewonnen steen is momenteel zeer
goed. Tot een dikte van 1,50 m kan aan alle gewenste afmetingen worden voldaan.
De Euville marbrier laat zich zeer goed bewerken; hij leent zich goed voor
gehouwen steen en door de gelijkmatige structuur en kleur ook voor beeldhouwwerk.
Voor buitenwerk past men de gebruikelijke bewerkingen toe als gespitst, gefrijnd
en gescharreerd. Gespitst werk zal aan de buitenlucht echter snel vuil worden. Voor
binnenwerk kent men ook de bewerking fijn-geschuurd. De steen is niet polijstbaar.
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Het gebruik van Euville moet afgeraden worden in industriële centra, waar een sterke
luchtverontreiniging is te verwachten. Ook is hij niet aan te bevelen voor vloeren en
traptreden wegens onvoldoende slijtweerstand.
Bij de toepassing van Euville is het van groot belang dat de stelspecie niet harder
en dichter wordt dan de steen zelf. Daarom mag aan de mortel maar spaarzaam
cement worden toegevoegd.
Euville weerstaat alle weersinvloeden en is vorstbestendig. De verweringskleur
is wit op de regenkant en donker buiten de directe regenslag. De steen verweert ruw,
d.w.z. dat hij op den duur een korrelig, haast rijstachtig oppervlak krijgt.

3.3.5.7. Faverolles
Deze steen, afkomstig uit het departement Oise (ten noorden van Parijs), is na de
Tweede Wereldoorlog als restauratiesteen gebruikt, vaak als vervanger van Ledesteen,
die hij in hardheid en kleur (geelbruin) het dichtst benadert (zie blz. 46). Hij komt
voor in een laag van ongeveer één meter dikte. De winning gaat vrij eenvoudig door
de steen te kloven in transportabele blokken.

3.3.5.8. Montanier - Saint-Leu-d'Esserent - Saint-Maximin
Lit.: 20:41; 21:61
Dit zijn drie steensoorten van gelijk type, die bij het dorp Saint-Maximin in het
departement Oise (ca. 40 km ten noorden van Parijs) worden gewonnen en crème
tot bruinbeige van kleur zijn. Na de Tweede Wereldoorlog zijn zij als restauratiesteen
in gebruik gekomen. De formatie is ongeveer 8 meter dik, waarin een laag van 60 à
70 cm voorkomt die gelijkmatig van hardheid is en in ons klimaat behoorlijk weervast
is. De blokken van deze bank worden ook geleverd in tot vloertegels gezaagde vorm.
Montanier is o.m. toegepast bij de restauratie van de toren van Oosterhout.

3.3.5.9. Morley
Dit is een grijswitte, fijnkorrelige en zeer gelijkmatige steen, afkomstig uit het zuiden
van het departement Meuse. Hij wordt gebruikt voor fijn beeldhouwwerk in interieurs.

3.3.5.10. Pouillenay
Lit.: 9:44, 50; 20:41, 89-93; 21:59
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Deze steen komt uit het departement Côte d'Or; de vindplaats ligt ongeveer 45 km
ten westnoordwesten van Dyon. Het is een gelijkmatig-korrelige steen, die als
restauratiesteen benut wordt, o.m. aan het Catharijneconvent te Utrecht.

3.3.5.11. Reffroy - Saint-Joire
Afb. 60, 62 en 63
Dit zijn fijnkorrelige crèmekleurige kalkstenen, die gevonden worden in het
stroomgebied van de Maas ten zuiden van Verdun. In de groeve hebben zij een
bankdikte van 2 à 2½ m, waarvan voor ons klimaat een laag van 90 cm als bouwsteen
bruikbaar is. De steen ligt één tot enkele meters onder het maaiveld en de winning
geschiedt door middel van boren en kielen. De Reffroy is beige tot bruinbeige van
kleur en de Saint-Joire geelgrijs tot bruinbeige. Van omstreeks 1875 tot 1915 zijn
zij als restauratiesteen gebruikt o.a. aan de Grote kerk te Breda en de
St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (zuidzijde; afb. 60, 62 en 63 op blz. 104 en
105).

3.3.5.12. Saint-Pierre-Aigle
Deze crème tot bruingele, fijnkorrelige steen is afkomstig uit het departement Oise.
Karakteristiek zijn de 2-4 cm lange spiraalvormige schelpen erin. De steen is in grote
hoeveelheden verwerkt bij de restauratie van de Notre Dame te Parijs. In ons land
is hij omstreeks 1955 slechts enkele jaren als restauratiesteen toegepast, voornamelijk
in Zeeland (zie blz. 46). Momenteel wordt hij niet meer ingevoerd. De blokken
hebben zoveel breuk, dat het materiaalverlies te groot is.

3.3.5.13. Savonnières
Lit.: 9:6, 20, 21, 26, 33, 44, 52; 10:301; 20:41, 64-68; 21:63
Afb. 5, 44, 64, 65 en 66
Savonnières is de naam van een dorp in het zuiden van het departement Meuse,
ongeveer 60 km ten zuiden van Verdun, nabij de grens met het departement
Haute-Marne. Savonnières is ook de verzamelnaam voor een aantal fijnkorrelige
kalkstenen
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die gewonnen worden in de omgeving van dit dorp, de streek Barrois. Omstreeks de
eeuwwisseling waren hier ongeveer tweehonderd groeven in vol bedrijf. Ook nu nog
wordt de steen op vele plaatsen aan de bodem onttrokken.
De Romeinen gebruikten de Savonnières al. Van de eerste 50 Nehallennia-altaren,
die in 1970 bij Colijnsplaat uit de Oosterschelde werden opgehaald, waren er 43 van
dit materiaal. Ook in de 11de en de 12de eeuw is de steen in ons land enkele malen
gebruikt, zoals aan de Valkhofkapel (ca. tweede kwart 11de eeuw; afb. 5 op blz. 29)
en de Barbarossaruïne (tweede helft 12de eeuw) te Nijmegen, voor de (waarschijnlijk
secundair toegepaste) kapiteeltjes in de krypt van de kerk van Rinsumageest (12de
eeuw), voor het reliëf met Christusfiguur boven de toreningang van de kerk van
Velsen (vermoedelijk 11de eeuw) en voor een kindersarcofaag, gevonden in de kerk
van Oosterend op Texel.
In de tweede helft van de vorige eeuw kwam de toepassing van de steen op grote
schaal op gang. Aan het Gare de l'Est te Parijs is 4000 m3 verwerkt, voorwaar een
vuurproef voor een zachte kalksteen. In ons land kwam de steen omstreeks 1870
opnieuw in gebruik, o.a. aan het gebouw van de Rijksuniversiteit aan het Domplein
te Utrecht (afb. 64-66 op blz. 106).
Savonnières stamt uit de Juraperiode; de formatie is tot 40 meter dik. De bovenste
25-30 meter daarvan zijn ongeschikt voor exploitatie; de bruikbare banken worden
dan ook ondergronds gewonnen.
Savonnières is een zachte gelijkmatige fijnkorrelige oölietenkalksteen (afb. 44 op
blz. 98). De oölieten, die door calciet samengegroeid zijn, hebben een doorsnede van
gemiddeld 0,5 mm. Met een gehalte van 98-99% aan calciumcarbonaat is Savonnières
een zuivere kalksteen. Al naar het type is de steen grijswit tot crème van kleur. Er is
een gering kleurverschil tussen natte en droge steen. Men onderscheidt drie
hoofdtypen: fine, demi-fine en ordinaire de construction. De structuur van alle typen
is fijnkorrelig en blazig; ook het breukvlak is korrelig. De druksterkte van Savonnières
fine bedraagt 80-100 kg/cm2, van de andere typen 80-160 kg/cm2. Het soortelijk
gewicht is 1,7-2,0.
De dikte van de banken ligt tussen 40 en 130 cm. De grootste lengte en breedte
zijn 300 × 110 cm. Wanneer men met deze afmetingen kan volstaan, zal de levertijd
zelden een probleem zijn.
Savonnières leent zich voor vrijwel alle steenhouwwerk; ook bij beeldhouwers is
het een gewild materiaal. De steen is niet polijstbaar. Voor buitenwerk is de
geschuurde of fijn behakte bewerking aan te bevelen. Het type demi-fine is voor het
Nederlandse klimaat het beste geschikt; het is bestand tegen alle weersinvloeden.
Construction wordt aanbevolen voor vlak muurwerk; in dit type komen schelpenlagen
voor. Het type fine wordt voornamelijk voor binnenwerk gebruikt; het is geschikt
voor zeer fijn ornamentwerk en beeldhouwwerk.
Wanneer Savonnières met het groefleger wordt gesteld en met een poreuze mortel
wordt verwerkt, zal hij zich overal goed houden. Voor vloeren en trappen is hij niet
geschikt. Aan gevels toegepast zal de steen donker verkleuren door vuilaanhang op
plaatsen waar geen regen komt. Waar de regenslag het vuil wegspoelt blijft de steen
blank.
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3.3.5.14. Vaurion - Massangis - Val d'Arion
Lit.: 9:43-44, 49, 56; 10:300; 20:41, 82-88; 21: 53
Afb. 45
Uit de omgeving van Massangis in het zuidoosten van het departement Yonne, ca.
180 km ten zuidoosten van Parijs, komen een aantal verwante steensoorten van
dezelfde formatie, ontstaan in de Juraperiode. Er bestaan vele variëteiten.
Vaurion wordt in Nederland sedert 1908 toegepast. Bij restauraties is de steen
gebruikt als vervanger van Ledesteen (bv. aan de Nieuwe kerk te Delft) en als
vervanger van zandsteen (bv. voor de pinakels van het noorder transept van de
St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch).
De gehele formatie van ca. 10 m hoogte bestaat uit steen van goede kwaliteit.
Hoofdtypen zijn de Vaurion jaune en de Vaurion clair. Sinds 1970 wordt echter ook
de ‘bodem’ van de groeve ontgonnen; dit levert steen op van weer een geheel ander
type en van een zeer gelijkmatig fijne structuur. De bank met de grootste druksterkte
wordt aangduid met ‘Roche de Vaurion’, die met de kleinste druksterkte met ‘Liais
de Vaurion’.
De Vaurion jaune is fijnkorrelig, bruinachtig geel tot okergeel van kleur (afb. 45
op blz. 98) en heeft een beweeglijk, lichtelijk gewolkt oppervlak. De steen is
gelijkmatig poreus en toont een netwerk van gekristalliseerde kalk met soms
kiezelachtige ‘doorns’. Het breukvlak is ruw-korrelig.
De druksterkte van Vaurion reikt tot 900 kg/cm2; het soortelijk gewicht varieert
van 2,2 tot 2,5.
Vaurion wordt gewonnen in grote groeven, waarvan de jaarproduktie ongeveer
3000 m3 bedraagt. De steen wordt met behulp van springstoffen uit de
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formatie gelost en daarna tot rechthoekige blokken gefatsoeneerd. De dikste bank is
1,60 m dik; courante maten voor de dikte zijn 60, 120 en 140 cm. De lengte en de
breedte van de blokken worden door de transportmogelijkheden bepaald. De trots
van de groeve was een blok Vaurion jaune van 4,80 × 1,80 × 1,60 m, bestemd voor
het balcon van het Trianon te Versailles. Aan de groeve is een beperkte mogelijkheid
tot verdere bewerking. Van elk type steen is elke hoeveelheid vlot leverbaar.
Vaurion wordt zowel gehouwen, gezaagd als geschuurd verwerkt. Wanneer men
de steen probeert te polijsten, zullen alleen de calcietplekjes en de doorns glans
aannemen.
Er is weinig waarvoor men Vaurion niet kan gebruiken. In platen wordt hij verwerkt
als gevelbekleding; ook is hij geschikt voor vloeren en trappen. Hij leent zich ook
goed voor beeldhouwwerk en wordt dan ook o.a. aan grafmonumenten toegepast.
Bij voorkeur dient de steen niet met cementmortel te worden aangewerkt, omdat dit
donkere randen langs de voegen kan veroorzaken.
Er is enig kleurverschil tussen natte en droge steen. Hoewel op den duur geen
enkele kalksteen bestand is tegen de inwerking van zwaveligzuur, behoort Vaurion
tot de stenen met de langste levensduur. De verweringskleur is licht op de regenkant
en donker op de plaatsen die geen regenslag krijgen. De verweringsvorm wordt
bepaald door de structuur van de steen en is daarom te voorspellen: het harde net
van kristallijne kalk zal het langst blijven staan en het meest poreuze deel zal het
eerst oplossen. De Vaurion, die rondom de eeuwwisseling aan het Gare des Invalides
te Parijs is verwerkt, vertoont echter nog geen sporen van deze verweringsvorm.

3.3.6. Engelse kalksteen
Lit.: 21:57
De Utrechtse Domrekeningen vermelden ook de levering van Engelse steen en
krijtsteen; in 1469 werden deze in Amsterdam en in Dordrecht gekocht.
In ons land kennen we als Engelse bouwsteen alleen de Portlandstone. Hij is soms
moeilijk van Franse kalkstenen te onderscheiden. Vreemd is dit niet, aangezien hij
tot dezelfde uitgestrekte kalksteenformaties behoort. Portlandstone is toegepast aan
de hekpijlers van het St.-Jacobsgasthuis te Schiedam (1787) en in grote hoeveelheden
als restauratiesteen aan de St.-Laurenskerk te Rotterdam.
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3.4. Zandsteen
3.4.0. Inleiding
Lit.: 11:268-270
Zandsteen bestaat uit kwartskorrels (½-3 mm groot), die omhuld en aan elkaar gekit
zijn door een bindmiddel. Als bindmiddel komen o.a. voor leem, kalk, kiezel, glimmer
en veldspaat of een combinatie daarvan. Het bindmiddel kan ook ijzerhoudend zijn
en de steen rood tot paars kleuren. De zandsteen, waarvan het bindmiddel uit glimmer
en veldspaat bestaat, wordt arkose genoemd. De structuur van een zandsteen met
veel glimmer is leiachtig. De hardheid van een zandsteen is afhankelijk van de aard
en hoeveelheid van het bindmiddel.
Diverse zandsteensoorten zijn in ons land al sedert de 11de of 12de eeuw toegepast,
al was het verspreidingsgebied van de meeste soorten maar beperkt. Alleen de rode
zandsteen kan men, zij het in beperkte hoeveelheden, al zo vroeg in de meeste delen
van het land aantreffen. De Bentheimer zandsteen, die aanvankelijk alleen in Twente
voorkwam, verspreidde zich in het midden van de 15de eeuw ook over de rest van
het land, later gevolgd door de Obernkirchener. Andere soorten, zoals de Udelfanger,
kwamen pas in de 19de eeuw in gebruik als restauratiesteen.
Wegens het gevaar voor silicose, de gevreesde steenhouwersziekte, bestaat er in
ons land sedert 1951 een verbod op het verwerken van zandsteen. Men moest toen
gaan uitzien naar vervangende materialen, zoals kalksteen, trachiet en basaltlava.
Met speciale vergunning kan het verwerken van zandsteen aan monumenten echter
worden toegestaan (zie blz. 83).

3.4.1. Rode zandsteen
Lit.: 12:166; 22:46, 124-127; 30; 31
Afb. 5, 46 en 69
Rode zandsteen, ook wel bontzandsteen genoemd naar het tijdvak waaruit het dateert,
komt voor langs de bovenloop van de Wezer in Duitsland, en wordt dan ook wel
Wezerzandsteen genoemd of rode Bremer zandsteen naar de uitvoerhaven (afb. 46
en 69 op blz. 99 resp. 108). Hij is al vroeg in ons land toegepast, voornamelijk in het
noorden en het westen. Tot dezelfde formatie behoort de rode zandsteen uit de
omgeving van de Main, die over de Rijn naar ons land getransporteerd werd. In een
afgelegen dal nabij Miltenberg aan de Main zijn drie voormalige
steenhouwerswerkplaatsen gevonden, waar in de 11de en 12de eeuw sarcofagen van
dit materiaal werden gemaakt. Ook in de omgeving van Trier wordt rode zandsteen
aangetroffen, die mogelijk met tufsteenvrachten mee kwam naar ons land. Van deze
laatste soort zijn echter geen middeleeuwse toepassingen in ons land bekend. Wel
is in 1870 de rode zandsteen van Hinkel (8 km ten westnoordwesten van Trier, bij
de Luxemburgse grens) toegepast bij de restauratie van de topgevel boven de koorabsis
van de St.-Servaaskerk te Maastricht en wat later aan de Eusebiuskerk te Arnhem.
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De Mainzandsteen is in dikkere banken afgezet dan de Wezerzandsteen en minder
sterk gelaagd. Hij is lichter van kleur dan de Wezerzandsteen en vaak gevlamd van
uiterlijk.
Rode zandsteen is in ons land alleen voor onderdelen van gebouwen toegepast,
zoals zuilen, lateien, boogtrommels, dorpels en traptreden. De steen is vooral gebruikt
voor altaarstenen, sarcofagen, sarcofaagdeksels en grafzerken, meest in
trapeziumvorm.
Het bekendste voorbeeld van Mainzandsteen zijn de zuilen van het schip van de
Pieterskerk te Utrecht (midden 11de eeuw); ook in de ongeveer even oude Janskerk
in Utrecht is in 1978 een dergelijke zuil aangetroffen. Voorbeelden van
Wezerzandsteen zijn de deelzuiltjes in de galmgaten van de kerktoren van Doezum
(Gr.; 12de eeuw), de muurzuiltjes aan het koor van de kerk van Giekerk (Fr.; 12de
eeuw) en de kolonetten in het koor en aan de koorvensters van de kerk van Bozum
(eerste helft 13de eeuw). Andere voorbeelden van de gebruik van rode zandsteen
zijn de deurposten en de latei van het portaal van de kerk te Oosterbeek (ca. 1200),
de treden van de trap in de toren van de kerk van Oudewater (ca. 1300), de
boogtrommels van de voormalige abdij van Egmond (tussen 1122 en 1132), de
Michaelskerk te Zwolle (13de eeuw) en de kerk van Kimswerd (vermoedelijk 13de
eeuw), de driehoekige steunbeerafdekkingen van het koor van de kerk van Echteld
(14de of 15de eeuw) en de St.-Maartenssteen (14de eeuw), vensterdorpels en plint
van de Martinikerk (1446-'66) te Bolsward. Grafzerken zijn nog tot omstreeks 1600
van rode zandsteen gemaakt. (Anlo 1599, Zevenaar 1594 en 1604).
In de tweede helft van de 19de eeuw zijn bontzandsteensoorten van de Main bij
restauraties toegepast,
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o.a. aan de St.-Servaaskerk te Maastricht. Aan de St.-Nicolaaskerk te Amsterdam
(1885-'87) is ‘witte’ zandsteen (roodgeaderd) van Aschaffenburg verwerkt, die door
zijn hoge glimmergehalte weinig weervast is gebleken.

3.4.2. Kolenzandsteen
Lit.: 17:359-362; 18:147,148; 19
Afb. 5 en 17
Kolenzandsteen is een zeer ongelijkmatige en verontreinigde kiezelzandsteen uit het
Bovencarboon, afgezet in zoet water. Soms is de steen door de hoge druk bij
bodembewegingen omgezet tot een kwartsietachtig materiaal.
De steen wordt gevonden in dikkere en dunnere lagen, soms tussen onbruikbare
schilferige lagen in. De lagen zijn in alle richtingen gespleten en bestaan dus uit een
samenvoeging van grote en kleine blokken. De steen is dan ook meestal als breuksteen
verwerkt. De kleur kan variëren van lichtgrijs tot blauwgrijs. Vrijwel steeds is een
grote hoeveelheid ijzeroxyde tussen de breukvlakken gedrongen, zodat veel
roestkleurige plekken zichtbaar zijn.
Kolenzandsteen komt in ons land aan de oppervlakte in het zuiden van
Zuid-Limburg, in het Geuldal ten zuiden van Epen. Tussen Camerig en Cottessen
vindt men nabij de Geul de Kampgroeve en de Heimansgroeve, waarvan alleen de
eerste bouwsteen leverde. In een groeve bij Cottessen, vlak bij de Belgische grens,
werd tot omstreeks 1940 een kwartsietachtige steen gewonnen.
Kolenzandsteen kan men aantreffen aan het benedengedeelte van de kerk van Epen
(1840-'41, kennelijk opnieuw gebruikt ouder materiaal), aan toevoegingen aan deze
kerk (uit de jaren 1920, van steen uit de Kampgroeve) en aan diverse huizen en
boerderijen in de omgeving van Epen en Mechelen, die soms nog uit de 16de eeuw
dateren. De hoeve Vernelsberg (nabij de Geul onder Terziet) is zelfs op deze
steenformatie gebouwd.
Kolenzandsteen komt ook voor in Kerkrade en omstreken, onmiddellijk onder de
zand-, grind- en leemlagen van de bovengrond. Waarschijnlijk is het deze steen, die
aan de abdijkerk van Rolduc (12de eeuw) is toegepast aan funderingen en
muurvlakken (afb. 17).
De elders in Limburg en ook wel daarbuiten verwerkte kolenzandsteen is
waarschijnlijk uit het aangrenzende buitenland afkomstig, uit België (uit streken
langs de Sambre en de Maas) en uit Duitsland, waar hij deel uitmaakt van een grotere
groep verontreinigde zandstenen, bekend onder de naam Grauwacke. In België vindt
men langs de Ourthe een Devonische zandsteen, die bijna niet van kolenzandsteen
te onderscheiden is en op dezelfde wijze wordt be- en verwerkt; hij is echter
geologisch veel ouder. In Maastricht is deze steensoort veel in stoepen en straten
gebruikt.
Grote hoeveelheden kolenzandsteen zijn in Maastricht verwerkt, aan de oudste
gedeelten van de St.-Servaaskerk (middenschip, vóór 1000) en de O.L. Vrouwekerk
(westwerk, ca. 1000), maar ook aan latere kerken, aan de Helpoort en de 13de-eeuwse
stadsmuren, evenals aan de stadsmuren van Wijk aan de overzijde van de Maas.
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Verder zien we kolenzandsteen o.a. verwerkt aan het kasteel Wittem, de kerken van
Klimmen (11de of 12de eeuw), Mesch (ca. 11de eeuw), Susteren (vermoedelijk 2de
helft 11de eeuw) en Thorn (onderbouw westwerk, 12de eeuw), de voormalige
Franciscanenkerk te Roermond (restant toren) en de kerktorens van Heel en Bergen
(12de of 13de eeuw).
De in Gelderland voorkomende kolenzandsteen zal uit Duitsland afkomstig zijn;
hij is o.a. gebruikt aan de kerk van Alphen a/d Maas (schip misschien 10de eeuw,
toren 11de eeuw), de Valkhofkapel te Nijmegen (ca. 2de kwart 11de eeuw, afb. 5 op
blz. 29), de onderbouw van de kerktoren van Gendt (O.B.) en de zuidelijke schipmuur
van de kerk van Andelst (misschien nog 10de eeuw).
De steen is ook toegepast voor vloertegels, zoals in de beide krypten van de O.L.
Vrouwekerk te Maastricht (waarvan overblijfselen teruggevonden zijn) en in het pad
naar de kerk van St.-Geertruid.

3.4.3. Nivelsteiner zandsteen
Lit.: 9:27,55,71; 10:300; 17:362; 18:275-276
Afb. 17
Deze steen komt in het oostelijke deel van Zuid-Limburg voor, maar werd juist over
de grens bij Kerkrade-Rolduc gewonnen.
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17. Rolduc, voormalige abdijkerk, zuidzijde van het schip, midden 12de eeuw. Muurvlakken van
kolenzandsteen; lijsten, vensteromlijstingen en lisenen van Nivelsteiner zandsteen. Foto G.Th.
Delemarre, 1964.
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De Romeinen hebben veel van deze steen gebruik gemaakt; in Zuid-Limburg zijn
verscheidene grote sarcofagen opgegraven. In Rijkswijk (Z.H.) is een mijlpaal van
dit materiaal opgegraven. Van de vele Nehallennia-altaren, die omstreeks 1970 bij
Colijnsplaat uit de Oosterschelde werden opgehaald, is een vrij groot aantal van deze
steen; uit de Maas bij Roermond was al eerder een dergelijk exemplaar opgehaald.
Nivelsteiner zandsteen komt voor aan een aantal 11de-eeuwse bouwwerken, zoals
de Valkhofkapel te Nijmegen (ca. tweede kwart 11de eeuw) en de kerken van bisschop
Bernold (÷ 1054): in de Pieterskerk en de Janskerk in Utrecht en de Lebuïnuskerk
in Deventer zijn kryptzuilen en/of impostlijsten van dit materiaal aanwezig. Ook de
zuilen in de kelder van het voormalige paleis Lofen in Utrecht zijn van deze steen.
In Zuid-Limburg is de steen aan vrij veel monumenten gebruikt, o.a. aan de abdij
van Rolduc (12de tot 17de eeuw; afb. 17 op blz. 67) en de benedengedeelten van de
kerktorens van Eygelshoven (11de eeuw of vroeger) en Heerlen (12de eeuw). In de
jaren tussen 1920 en 1935 is de steen aan talrijke nieuwe kerken toegepast, zowel in
Zuid-Limburg (o.a. te Limbricht, Gulpen 1923, Maastricht en Margraten 1921-'22)
als daarbuiten. Nivelsteiner zandsteen dateert uit het Tertiair (Mioceen) en worden
in lensvormige banken aangetroffen tussen schoon zand van dezelfde mineralogische
samenstelling (d.w.z. bijna geheel uit kwarts bestaande). Het is een fijnkorrelige
kiezelzandsteen, grijswit van kleur, die echter door ijzerverontreiniging soms ook
geel tot bruin gekleurd of geaderd kan zijn. Het is een hard materiaal, dat geen kalk
bevat. De druksterkte is ca. 450 kg/cm2, van de geelwitte soort echter ca. 300 kg/cm2.
Het soortelijk gewicht bedraagt 2,62-2,64.
De steen is uitstekend geschikt voor steen- en beeldhouwwerk, zowel binnen als
buiten. Voor buitenwerk is de grijswitte soort de beste. Er zijn grote afmetingen
mogelijk; in 1920 werden nog blokken van 5-6 m3 gewonnen. De steen moet altijd
met liggend groefleger verwerkt worden. Hij verweert zwart.
De steen wordt thans niet meer gewonnen. Het losse zand eronder wordt gebruikt
voor de glasindustrie.

3.4.4. Bentheimer zandsteen
Lit.: 9:54,71,75; 10:300; 12:167-168; 22:129-130; 32; 33; 34
Afb. 18, 19, 20, 47, 58, 60 en 67
3.4.4.1. Herkomst en benamingen
De formatie waartoe de Bentheimer zandsteen behoort, komt aan de oppervlakte
bij Bentheim en Gildehaus, even over de Duitse grens, ten oosten van Oldenzaal. De
steen wordt dan ook naar beide plaatsen genoemd en verder ook wel bik, biksteen,
bloksteen en bergsteen. In oude stukken komt men wel de namen ‘hartsteen’ en
‘hartwerk’ tegen, waarmee vaak (Bentheimer) zandsteen is bedoeld. Men meent wel,
dat er verschil is tussen Bentheimer en Gildehauser zandsteen; de steen die momenteel
nog ten noorden van Gildehaus wordt gewonnen is echter geheel dezelfde als de
vroeger bij Bentheim gedolven steen.
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De wording van de formatie vond plaats in de Krijtperiode; daarna heeft de bodem
een geringe plooiing ondergaan, waardoor de lagen nu enkele graden naar het zuiden
hellen. De vindplaats bij Bentheim is bekend als de Duivelsrots.
3.4.4.2. Historisch overzicht
Voor het eind van de 14de eeuw schijnt Bentheimer zandsteen in ons land niet
buiten Twente als bouwsteen toegepast te zijn. Daar is hij o.a. verwerkt aan de kerken
van Delden (12de tot 16de eeuw), Haaksbergen (idem), Oldenzaal (tweede helft 12de
eeuw tot ca. 1500), Enschede (ca. 1200 tot 15de eeuw), Ootmarsum (2de kwart 13de
eeuw tot ca. 1500), Denekamp (13de tot 15de eeuw; afb. 18), Weerselo (14de eeuw
of vroeger) en Tubbergen (toren, 1ste helft 16de eeuw). De steen is gebruikt voor
talrijke romaanse doopvonten in de noordoostelijke provincies (Friesland, Groningen,
Drenthe, Overijssel, de Veluwe en de Achterhoek).
In Kampen werd de steen in het einde van de 14de eeuw verwerkt aan het koor
van de Bovenkerk en ook treffen we hem aan aan het koor van de Grote kerk van
Harderwijk, met de bouw waarvan vermoedelijk omstreeks 1400 begonnen werd.
In Zwolle werd in 1409 aan de Sassenpoort nog tufsteen en trachiet verwerkt, maar
in 1447 en volgende jaren werden voor de bouw van het Raad- en Wijnhuis grote
hoeveelheden Bentheimer steen aangevoerd, naast Drakenvelder steen (=trachiet).
De steen zal over de Vecht en het Zwarte Water aangevoerd zijn. Deze route was
tolvrij, terwijl de
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steen van de Drachenfels en uit de Eifel vele tollen moest passeren en daardoor
duurder was.
In 1450 wordt aan de Dom in Utrecht voor het eerst melding gemaakt van leverantie
van ‘Bentemer styens’. Hierna volgt snel de verbreiding over een groot deel van het
westen van ons land en zelfs tot in Mechelen aan de St.-Romboutstoren (begonnen
1452), het meest imponerende werk van het bouwmeestersgeslacht Keldermans. Het
is een opvallend verschijnsel, dat aan een groot aantal werken waaraan

18. Denekamp, toreningang van de R.K. kerk. Muurwerk uit de 15de eeuw, ingangsomlijsting in
Romaanse vormen van ca. 1911, alles uitgevoerd in Bentheimer zandsteen. Foto J.P.A. Antonietti,
1930.

de naam van leden van dit geslacht verbonden is, sedert ca. 1470 Bentheimer
zandsteen is verwerkt. Zij plachten Belgische kalkstenen toe te passen (Ledesteen,
Gobertange, hardsteen) en zullen Bentheimer zandsteen hebben geïntroduceerd
vanwege zijn grote homogeniteit, goede bewerkbaarheid en afmetingen. De aanvoer
van de onbewerkte steen was geen kleinigheid. Vanaf Zwolle zal de steen over land
naar de IJssel getransporteerd zijn, of verder over het Zwarte Water. Na overgeladen
te
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De verspreiding van Bentheimer zandsteen in Nederland tot ± 1470. De transportroute naar
Mechelen (werkplaatsen van het bouwmeestersgeslacht Keldermans) en de toepassing van de daar
bewerkte steen in westelijk Nederland (circa 1480-1540).
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zijn op meer zeewaardige schepen ging het transport dan over de Zuiderzee naar
Muiden of Weesp, waar opnieuw overgeladen zal zijn. Vervolgens zal het transport
via de Utrechtse Vecht, de Vaartse Rijn, de Lek, de Zuidhollandse en de Zeeuwse
wateren naar Antwerpen zijn gegaan, vanwaar de steen vermoedelijk per wagen naar
Mechelen werd vervoerd (zie kaartje op blz. 70).
Nadat de steen in de werkplaatsen van de Keldermansen was bewerkt, werd hij
naar diverse bouwwerken in aanbouw vervoerd in Zeeland en Holland, zoals de Grote
kerk te Veere (vanaf 1479 of '80), de St.-Lievensmonstertoren te Zierikzee (ca. 1480),
het stadhuis van Middelburg (1492 e.v.), de St.-Laurenskerk te Alkmaar (1497 e.v.),
de St.-Catharijnekerk te Brielle (wellicht reeds tussen 1462 en 1480, zeker ca. 1500),
de St.-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom (oostelijke vergroting, ca. 1500), de
St.-Bavokerk te Haarlem (wellicht reeds ca. 1490, zeker 1505 e.v.), de Oude kerk te
Delft (1510-1522), het Vredenburg te Utrecht (1528) en het stadhuis van Culemborg
(1534-'39). Waarschijnlijk mogen aan deze rij de Hooglandse kerk te Leiden (ca.
1500) en de Grote kerk te Goes (ca. 1505) toegevoegd worden.
De bouwmeesters Keldermans waren overigens niet de enigen die Bentheimer
zandsteen toepasten. Johan Rugher uit Zwolle leverde sedert 1462 Bentheimer steen
voor de Dom van Utrecht en Herman van Colen uit Kampen in 1484 voor de
St.-Laurenskerk te Alkmaar. Verder is op het Ledestenen achtkant (1430-'47) van
de Nieuwekerkstoren te Delft in 1494-'95 een verhoging gebouwd van behouwen
zandsteen, die door een Brabantse meester-steenhouwer in 1486 geleverd was (afb.
19).
Ook in andere delen van ons land heeft de Bentheimer zandsteen zijn toepassing
gevonden, zoals aan de Martinitoren te Groningen (1469 e.v.), de Oldehove te
Leeuwarden (1529-'33), de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, de toren van de
kerk van IJsselstein (1532-'35), de Wijnhuistoren te Zutphen (1616-'20), het Paleis
op de Dam te Amsterdam (1648 e.v.; hieraan is ook Bremer zandsteen toegepast, zie
blz. 74) en de stadhuizen van 's-Hertogenbosch (1670 e.v.) en Deventer (1693-'94).
De steen is bij nieuwbouw toegepast tot dit door het Zandsteenbesluit van 1951
verboden werd.
Dat men aanvankelijk nog niet op de hoogte was van de donkere verweringskleur
van de steen blijkt uit de toepassing aan de gevels van de Sebastiaanskapel en de
Smidskapel van de Oude kerk in Amsterdam (ca. 1460 e.v.). Men paste de steen hier
toe als lichtkleurige lagen (speklagen) tussen de donkerder baksteen in plaats van
witte Belgische kalksteen. Door de verkleuring van de zandsteen ging het beoogde
effect echter op den duur verloren. In verscheidene gevallen is op zandsteen uit de
late 15de en vroege 16de eeuw een okerkleurige verflaag gevonden (Hervormde kerk
te Buren; Bakenessertoren te Haarlem).
3.4.4.3. Aard en eigenschappen
Bentheimer zandsteen is een geelachtig-witte steen met een middelmatig grove
korrel, samengegroeid door een kiezelachtig bindmiddel. De kwartskorrels kunnen
transparant zijn of ondoorzichtig als matglas. In het laatste geval vertonen de
kwartskristallen een breuk. IJzerverontreinigingen kunnen al naar gelang van de
concentratie de steen verkleuren van okergeel tot donkerbruin. Kalk is in de steen
niet aanwezig.
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Hoewel de formatie als goed homogeen geldt, komen soms toch enkele
karakteristieken voor, die eerder als schoonheidsfoutjes dan als gebreken moeten
worden aangemerkt, nl. het zg. reeleger (kleine niet-doorgaande scheurtjes) en de
zg. sliklagen (betrekkelijk kleine holten in de steen, gevuld met grijsachtig slib).
De cijfers, die over de druksterkte bestaan, variëren van 400 tot 600 kg/cm2.
Aangezien nergens vermeld is of de proefblokken vers gedolven of oud, nat of droog
waren, moeten de verschillen daaruit worden verklaard. Een wateropname van 17%
bij een porositeit van 23% is gunstig. Het soortelijk gewicht is 2,62.
3.4.4.4. Winning, toepassing en bestendigheid
De winning van de steen geschiedt in open groeven, zg. dagbouw. Momenteel is
nog maar één groeve in bedrijf, die gelegen is ten noorden van het dorp Gildehaus,
ca. 12 km ten oosten van Oldenzaal (afb. 20). Er zijn drie terrassen van ongeveer
een meter dikte; doordat in de formatie weinig breuk voorkomt, zijn grote afmetingen
mogelijk. Gangbaar zijn blokken tot een gewicht van 5 ton. Het lossen van de blokken
geschiedt door boren en het indrijven van kielen, altijd haaks op het leger.
De steen is gemakkelijk te bewerken en is als steen- en beeldhouwwerk aan vrijwel
alle onderdelen van de bouw toegepast. De bewerking is meestal gescharreerd. Verder
vond hij toepassing voor molenstenen en slijpstenen. In de wijde omgeving van
Bentheim is de steen ook gebruikt als bestratingsmateriaal en voor drink- en
voederbakken voor vee
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(nu vaak als bloembakken in gebruik).
Bentheimer zandsteen is uitermate weervast. De verweringsvorm bestaat in een
zeer langzame afzanding. De vele beschadigingen, die veelal in de loop der eeuwen
door grof geweld zijn ontstaan, hebben niets met de verweringsvorm te maken.
De verweringskleur is blauwzwart (afb. 67 op blz. 107). Dit donkere patina ontstaat
door de inkapseling

19. Toren van de Nieuwe kerk te Delft. Onderste achtkante geleding (1430-'47) van Ledesteen,
bovenste achtkante geleding (1494-'95) van Bentheimer zandsteen. Toen men met de bouw van de
bovenste geleding begon, zal men niet geweten hebben, dat de lichte zandsteen zo'n donkere
verweringskleur zou krijgen. Foto E. Janse, 1976.

van vuil in het bindmiddel (kiezel) van de steen. Het is een beschermende laag, die
zich na verwijdering niet opnieuw vormt en dus gehandhaafd dient te blijven.
Verwijdering kan trouwens slechts met agressieve zuren geschieden, waarna de in
de steen aanwezige ijzerverbindingen oxyderen en een roestbruine verkleuring
veroorzaken.
Brand kan de steen rossig doen verkleuren door de
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20. Zandsteengroeve bij Gildehaus. Duidelijk zichtbaar zijn de drie banken van ongeveer een meter
dikte, gescheiden door sliklagen; hier doorheen loopt een vrijwel verticaal breukvlak in de formatie.
Ook is te zien hoe de steen gelost is, nl. d.m.v. een rij verticale boorgaten waarlangs de steen
gespleten is door het indrijven van kielen. Foto A. Slinger.

oxydatie van tweewaardig ijzeroxyde in driewaardig (vgl. mergel, blz. 57). Talloze
branden in het recente en verdere verleden hebben zo hun sporen achtergelaten, zoals
aan de Grote kerk te Naarden (1468), de Nieuwe kerk te Amsterdam (1645) en de
St.-Laurenskerk te Rotterdam (1940).
Sinds het verbod op het verwerken van zandsteen (1951) heeft men voor
restauratiewerk moeten omzien naar vervangende materialen. Als zodanig zijn
achtereenvolgens toegepast: hardsteen, Muschelkalksteen (Kirchheimer en
Krensheimer), Baumberger kalksteen, Westerwald-trachiet, Vaurion en sinds enkele
jaren Niedermendiger basaltlava en Peperino.

3.4.5. Obernkirchener zandsteen
Lit.: 12:168; 22:131
Afb. 21, 48 en 68
Deze steen komt ook voor onder de namen Bückeberger zandsteen, Stadhagener
zandsteen, Bremer zandsteen en Wezer zandsteen. Hij wordt gevonden in de
Bückeberge tussen Obernkirchen en Stadthagen, ca. 40 km westelijk van Hannover.
Het gebied is ca. 12 km2 groot en de formatie wordt in beide richtingen nagenoeg
horizontaal aangetroffen.
Van alle zandstenen is de Obernkirchener wel de meest toegepaste, de duurzaamste
en ook de voor
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de meeste doeleinden geschikte. Hij is sinds de 9de eeuw aan gebouwen verwerkt.
Aan de westpartij van de Keulse Dom is sedert 1863 bijna 40.000 m3 verwerkt. In
ons land is hij in de gotiek weinig of niet toegepast, behalve op grote schaal aan de
Martinitoren te Groningen (1469 e.v.), waaraan ook Bentheimer zandsteen is verwerkt.
In de renaissance vond de steen ruimere toepassing, onder meer aan het stadhuis van
Leiden (1596-'97), de Vleeshal te Haarlem (1602-'03), de voorgevel van het stadhuis
te Delft (1618-'20) en het Paleis op de Dam te Amsterdam (1648 e.v.). Aannemer
van het Leidse stadhuis was Lüder van Benthem, een steenhouwer uit Bremen. W.A.
Froger gebruikte de steen aan het gebouw van de (voormalige) Nederlandse Bank
aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam (1868-'69). Aan het Vredespaleis in Den Haag
(1909-'13) is 3000 m3 van deze steen verwerkt. Van alle zandstenen is het misschien
wel de enige die gebruikt werd en wordt in zowel Duitsland als Nederland, België,
Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Rusland, de Verenigde Staten en
Brazilië. Hiermee is het de meest geëxporteerde zandsteen.
Obernkirchener zandsteen is een harde, fijnkorrelige zandsteen, grijsgeel van kleur
met soms bruinkleuring in lijnen en vlammen door ijzerverontreiniging. Het soortelijk
gewicht is 2,2-2,4; de druksterkte bedraagt voor natte steen ca. 700 kg/cm2 en voor
droge steen ca. 925 kg/cm2.
In de groeve is aan bruikbare steen totaal acht meter hoogte aanwezig in
verschillende bankdikten (afb. 21). De zg. dikke bank is ± 1,20 m dik; de zg. Blaubank
is de hardste en wordt voornamelijk gebruikt voor vloerplaten en treden. Bij de reeds
genoemde maximale dikte van 1,20 m zijn lengte en breedte vrijwel onbeperkt; elke
gevraagde afmeting kan geleverd worden. De groeve kent weinig verlies door afval
van slechte steen. Van kleine stukken worden straatkeien en trottoirbanden gekloofd.
Het vlakke kloofvlak vraagt geen verdere bewerking.
De grote hoeveelheden steen van zeer goede kwaliteit en de vrij gemakkelijke
winning maken een moderne exploitatie lonend. In tegenstelling tot vele andere
vindplaatsen van natuursteen kan men hier spreken van een zeer ordelijke en logische
ontginning. De beveiliging in de steenhouwerijen in Obernkirchen is zodanig, dat
silicose niet meer voorkomt.
De steen wordt door beeldhouwers veel gevraagd; hij is ook geschikt voor de droge
en de natte waterbouw. De steen laat zich strak en fijn bewerken. Het scharreren bij
de Bentheimer wordt hier frijnen. Het aantal slagen per decimeter wordt per werkstuk
bepaald. De frijnslag staat haaks op de ‘randslag’. Bij bredere stukken frijnwerk
liggen de slagen in elkaars verlengde. Bepaalde delen van een werkstuk worden
geschuurd of ‘geprikt’ (d.w.z. met een puntbeitel vlak gemaakt).
Bij de oudste toepassingen in ons land zijn de beitelslagen nog zichtbaar. Van een
verweringsvorm is moeilijk te spreken. De verweringskleur is bruingrijs (afb. 68 op
blz. 107).
In alle voorschriften van de exploitant van deze steen wordt aangeraden om bij
het stellen slechts steenkalkmortel te gebruiken. Cement is niet geschikt en veroorzaakt
zg. uitbloeiingen.

3.4.6. Udelfanger zandsteen
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Lit.: 9:4,15
Afb. 49, 60 en 70
Deze steen, genoemd naar de vindplaats bij het dorp Udelfangen, 7 km ten
noordwesten van Trier, is een geelgroene zandsteen (afb. 49 op blz. 99). Hij is in de
tweede helft van de 19de eeuw vaak als restauratiesteen toegepast, o.a. aan de Dom
te Utrecht, de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (± 1864-1885), de St.-Bavokerk
te Haarlem (omstreeks 1890) en de voorgevel van het stadhuis van Brouwershaven
(1890-'91). De steen vergaat echter door winderosie. Het proces wordt nog versterkt
door het gebruik van te sterke metsel- en voegspecie (afb. 70 op blz. 108). Toch blijkt
men in 's-Hertogenbosch voor bewerkte onderdelen, zoals de figuren op de luchtbogen,
een betere soort uitgekozen te hebben, die wèl weervast is gebleken.
De steen kwam in gebruik doordat Cuypers een verkeerd advies van Viollet-le-Duc
opvolgde. Hieraan lag de gedachtengang ten grondslag, dat de Romeinen goede
groefexploitanten waren geweest en de steen aan de Porta Nigra in Trier hadden
gebruikt, waar hij nog steeds in goede conditie verkeerde. Men gebruikt echter de
steen die de Romeinen hadden laten liggen, met het bovengenoemde noodlottige
gevolg (zie blz. 84).
Een verwante steensoort is de Kordeler zandsteen, die gevonden wordt bij het dorp
Kordel, 9 km ten noorden van Trier. Deze is in de 19de eeuw in ons land ook als
restauratiesteen toegepast, o.a. aan de Valkhofkapel te Nijmegen.
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21. Zandsteengroeve bij Obernkirchen. Goed zichtbaar zijn de verschillende banken, waaruit de
formatie is opgebouwd. Foto A. Slinger.

3.4.7. Andere zandsteensoorten
Aan de 12de-eeuwse kloostergang van St.-Marie in Utrecht is voor de zuiltjes een
vrij grove zandsteen gebruikt van het type Larochette (Luxemburg). Of deze steen,
die iets fijner van korrel is dan de Bentheimer, inderdaad uit Larochette komt, is niet
bekend en evenmin of er nog meer historische toepassingen bestaan.
Bij de opgraving van de romaanse dorpskerk van het verdwenen dorp
Hannekenswerve in Zeeuws-Vlaanderen bleek, dat de funderingen bestonden uit een
kiezelzandsteen uit het Paniseliaan (onderdeel van het Eoceen), een grijs-groene
veldsteensoort, die dikwijls op geringe diepte aangetroffen wordt in de streek
Torhout-Beernem in West-Vlaanderen. De steen komt ook voor aan de St.-Bavokerk
te Aardenburg (tweede kwart 13de eeuw). Door de verwering van het erin aanwezige
mineraal glauconiet wordt hij bruinachtig (lit.: 27:79).
In het meest zuidoostelijke gedeelte van Zuid-Limburg liggen en lagen plaatselijk
als erosieresten grote hoeveelheden blokken van een tertiaire zandsteen, onder meer
in de Vijlener bossen. Deze steen is harder en grofkorreliger dan de Nivelsteiner
zandsteen. Hij is als breuksteen in de bouw toegepast, o.m. aan de kapel van Lemiers
(11de of 12de eeuw).
In het koor van de Domkerk te Utrecht treffen we een grijze schilferachtige
glimmerzandsteen aan. Deze steen, die voor buitenwerk ongeschikt is, is afkomstig
van Anröchte, Sauerland, ca. 60 km ten oosten van Dortmund.
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4. Metamorfe gesteenten
4.0. Inleiding
Tot de metamorfe gesteenten behoren in de eerste plaats de marmers, die door
metamorfose van kalkgesteenten ontstaan zijn. Als bijzondere marmervarianten
kunnen albast en serpentino genoemd worden. Ook de steen van het Zweedse eiland
Öland, een harde kalksteen, rekent men ertoe.
Door metamorfose van zandstenen zijn de kwartsieten ontstaan, die wegens hun
grote hardheid en slijtweerstand zeer geschikt zijn voor vloerplaten en traptreden,
maar hier onbesproken blijven wegens hun geringe relatie tot historische monumenten.
Uit de metamorfose van klei zijn verschillende leigesteenten ontstaan, die hun
diensten bewijzen voor dakbedekkingen en een aparte bespreking verdienen.
De in ons land gebruikte marmers komen vooral uit Italië, maar ook uit België,
Frankrijk, Engeland en Griekenland. Het wit en het blauw komen meestal uit Italië,
het rood uit België en het groen uit Griekenland. De Belgische soorten zijn in feite
geen marmers, maar kalkstenen, die door hun gemakkelijke polijstbaarheid en soms
levendige tekening in het spraakgebruik tot de marmers gerekend worden. Het
Belgisch zwart is wegens zijn relatie tot de andere donkere Belgische kalksteensoorten
in dat verband reeds aan de orde geweest (blz. 53).
De Romeinen hebben al marmer in noordwest-Europa gebruikt, getuige de
zuilschachten in en bij de ruïne van de Barbarossakapel op het Valkhof te Nijmegen;
mogelijk zijn deze als afbraak van elders aangevoerd.
Marmer is meestal binnenshuis toegepast voor vloeren, trappen, lambrizeringen,
schoorsteenmantels, epitafen, grafmonumenten, e.d. Voor buitenwerk is het minder
geschikt, omdat het aan de buitenlucht snel de polijstglans verliest (d.w.z. dat het
oppervlak iets verruwt) en zich dan nauwelijks van gewone kalksteen onderscheidt.
Luchtverontreinigingen (zoals roet) zetten zich in vochtige atmosfeer dan gemakkelijk
op de steen af, waardoor die spoedig een minder fraai aanzien krijgt. Tot op heden
zijn geen middelen bekend die marmers vrijwaren van vuilaanhang. Bij de
aanwezigheid van zwaveligzuur heeft regenwater een oplossende werking. Carbonaten
worden dan omgezet in sulfaten, wat met volumevergroting gepaard gaat, zodat
korstvorming optreedt, gevolgd door afstoten van de huid. Bij samengestelde marmers
doet zich het verschijnsel voor, dat minder kwetsbare mineralen blijven staan terwijl
de zuivere kalken uitspoelen.

4.1. Wit marmer
Wit marmer bestaat uit samengegroeide kalkspaatkristallen. Verontreinigingen zijn
kenbaar aan aderen, vlekken e.d. van een andere kleur. Tot niet zo lang geleden werd
wit marmer meestal ingevoerd uit Italie (Carrara), Frankrijk (Pyreneeën) en
Griekenland (de eilanden); deze marmers hebben een fijnkristallijne structuur. Na
de Tweede Wereldoorlog is hierin grote verandering gekomen door de invoer van
grovere witte marmers uit goedkope landen (Portugal, Turkije, Cuba).
Het Carrarische marmer wordt gevonden in het grootste marmergebied ter wereld,
in de Alpi Apuane, Toscane, Italië. Hier is tijdens het tertiair een krijtmassief
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gemetamorfoseerd tot een marmerlens van meer dan 65 km2 met op sommige plaatsen
een dikte van 1000 m. Uit deze onuitputtelijke hoeveelheid worden op ongeveer 600
plaatsen marmers van verschillende typen aan de bodem onttrokken.
Wit marmer is altijd een zeer gezocht materiaal geweest voor interieurs vanwege
de prachtige decoratieve werking; men denke bijv. aan de preekstoel (1756) in de
Grote kerk van Dordrecht. Ook buiten is het wel toegepast, zoals aan het fronton van
het
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Paleis op de Dam te Amsterdam en voor het reliëf aan de Waag te Gouda (1668).
Door de vervuiling, o.a. door duiven, is het daar als marmer onherkenbaar geworden.
Op de Portugees-Israëlitische begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel zijn vele
tientallen witmarmeren grafstenen uit de 17de en de 18de eeuw te bewonderen, die
nog weinig verweerd zijn ondanks het feit dat ze horizontaal liggen en zich dus water
en vuil in de holten van het reliëf kunnen verzamelen.
Vele soorten wit marmer zijn zeer weinig poreus, bezitten een grote druksterkte
en slijtweerstand en kunnen vele bevriezingsproeven goed doorstaan. Dat desondanks
toepassing aan de buitenlucht minder gewenste resultaten geeft, is hierboven reeds
betoogd.

4.2. Arabescato
Afb. 50
Arabescato wordt ook gevonden in de Alpi Apuane in Italië. Het is een fijn-kristallijn
wit marmer met een grillige adertekening en doet daardoor sterk aan een breccie
denken (afb. 50 op blz. 100). De adertekening kan men met enige fantasie
arabesk-achtig noemen, het feit waaraan de steen zijn naam ontleent. Hij bestaat voor
98% uit koolzure kalk; de aderen bestaan uit een tot grafiet gekristalliseerde koolstof.
Men onderscheidt verschillende typen:
a Arabescato grand mélange, dat grote plekken wit heeft en krachtig getekende
aderen,
b Arabescato petit mélange, dat een fijnere en dichte adering heeft,
c Arabescato pelleramo, met ‘vertakkingen’ in de adertekening,
d Arabescato cervaiole, dat meer gevlekt is dan geaderd en
e Arabescato rosso antico, dat enigszins afwijkt van de andere typen.
Het soortelijk gewicht van Arabescato is 2,72. De slijtweerstand, beproefd volgens
het normblad N 502, is 0,380 cm.
Arabescato kan in zeer grote blokken geleverd worden. Om wille van de
doorgaande tekening van de aders komt het meermalen voor, dat de blokken niet
rechthoekig, maar ruitvormig uit de groeve worden gelost. De capaciteit van de
groeve is zodanig, dat aan elke vraag kan worden voldaan.
Arabescato is bij uitstek geschikt om ‘à livre ouvert’ te worden toegepast, waardoor
vloeren en wanden een rijk aanzien krijgen. Bij deze toepassing worden steeds vier
platen (uit één blok) zodanig aangebracht, dat de tekening ervan steeds twee aan
twee elkaars spiegelbeeld is. Door de verkrijgbaarheid van grote blokken is het
mogelijk grote vloer- en wandoppervlakken in een doorgaand patroon te maken.
Voor een vloer à livre ouvert gelegd, wordt gewoonlijk een minimum oppervlak van
60 m2 aangehouden, van platen uit één blok te zagen. Bij de restauratie van het huis
Beeckesteyn te Velsen is op deze wijze een vloer gelegd van platen van 1,80 × 1,20
× 0,03 cm.
Hoewel de weerbestendigheid van Arabesco goed is, komt dit marmer toch het
beste tot zijn recht in gepolijste bewerking bij binnenarchitectuur. Hoewel er antieke
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rijkgeornamenteerde schoorsteenmantels van dit materiaal bestaan, is het naar
hedendaagse begrippen te druk van tekening voor beeldhouwwerk.

4.3. Calacatta
Ook Calacatta is afkomstig uit de Alpi Apuane in Italië. Het is een fijn-kristallijn
roomwit marmer met een adertekening in grijsblauw, geel, bruin en/of violet.
Meermalen komen deze kleuren in één plaat voor. Van het totaal is ongeveer 4%
zuiver wit. Het bestaat voor 98% uit koolzure kalk.
Men onderscheidt een aantal verschillende typen:
a Calacatta brèche, duidelijk geaderd,
b Calacatta brouillé, grijsachtig gewolkt en
c Calacatta vogli, met bruine vlekken.
Het soortelijk gewicht is 2,77.
Calacatta kan op korte termijn geleverd worden in vrijwel elke afmeting en
hoeveelheid. Het wordt meestal voor binnen-architectuur gebruikt en leent zich goed
voor à livre ouvert-toepassing. Men deed dit al twee en een halve eeuw geleden voor
gangvloeren en lambrizeringen in vele Amsterdamse grachtenhuizen.

4.4. Albast
Afb. 14 en 51
Albast komt uit Nottingham (Engeland) en uit Italië. Het eerste is gelig van kleur
met rode aderen, terwijl de Italiaanse soorten wat meer groen van kleur en meer
transparant zijn (afb. 51 op blz. 100). Het wordt ook bij Trier gevonden, maar daarvan
zijn geen toepassingen in ons land bekend.
Albast is een zachte marmersoort, van aluinachtig-
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doorzichtig tot crème met rode en groene verontreinigingen. In tegenstelling tot de
andere marmers is het een zwavelzure kalk. Het wordt gevonden in vormeloze knollen
van beperkte afmetingen: een diameter van ongeveer 50 cm en maar zelden tot 100
cm lang. Grotere beelden, zoals aan het bekende grafmonument van Engelbert II van
Nassau in de Grote kerk van Breda (tussen 1526 en 1538; afb. 14 op blz. 54), moesten
dan ook uit meerdere stukken samengesteld worden.
Albast wordt per kilogram verhandeld. Omdat grote stukken zeldzaam zijn, is de
kilogramprijs voor stukken zwaarder dan 80 kg ongeveer 20% hoger dan voor stukken
onder dat gewicht.
Albast is zeer gemakkelijk te bewerken en alleen geschikt voor binnenwerk. De
beeldhouwers die uitsluitend albast bewerkten, werden ‘kleinstekers’ genoemd.
In ons land is in het verleden steeds Engels albast toegepast. Voor het oxaal van
de St.-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch werd in 1613 ‘goede Engelsche aelbaster’
gebruikt. Het 17de-eeuwse hoogaltaar in de kerk van Afferden (L.) bevat acht gotische
paneeltjes en diverse beeldjes en baldakijntjes van albast, die volgens overlevering
uit Engeland afkomstig zijn. Zij zijn gerestaureerd met Italiaanse albast. Ook de
panelen en het beeld van het grafmonument van Karel van Gelder in de Eusebiuskerk
van Arnhem (ca. 1538) zijn met Italiaans albast gerestaureerd.

4.5. Serpentino
Serpentino, serpentijn of slangensteen komt o.a. uit Italië en bestaat voornamelijk
uit magnesiumsilicaten. Het is een metamorfose van asbest, waardoor het een vezelige
structuur heeft. Het heeft dan ook een grote afschuifsterkte (2856 kg/cm2), waardoor
het zeer geschikt is voor doken, bijvoorbeeld van het formaat 6 × 2 × 2 cm.
Serpentino is een polijstbaar gesteente met een donkergroene tot bijna zwarte
kleur. Het gepolijste oppervlak heeft een zijdeachtige glans.

4.6. Vert Tinos
Dit is een groen marmer, afkomstig van het Griekse eiland Tinos. Het is o.m. aan
grafmonumenten en schoorsteenmantels toegepast. Omdat het gedeeltelijk uit
serpentijn en anderdeels uit kristallijne koolzure kalk bestaat, heeft het bij dunne
platen de neiging krom te trekken.

4.7. Geaderd en gevlekt Belgisch zwart marmer
Uit groeven langs de Maas en de Sambre komt het bleu Belge, dat in gepolijste
toestand diep blauwzwart is met niet talrijke, maar wel sterk sprekende vrijwel rechte
witte aderen en plekken. Indien de insluitingen schelpvormig zijn, wordt gesproken
van (noir) coquillé (zie blz. 53).
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Uit het zuidoostelijk deel van de provincie Henegouwen (Labuissière, Gougnies
en Solre-Saint-Géry) komt het Saint-Anne, dat zwart tot donkergrijs is met talrijke
kleine witte en grijze vlekken en witte aderen. Deze soort wordt ook in Luxemburg
gevonden.

4.8. Belgisch rood marmer
De rode marmers komen uit de provincies Namen (Philippeville, Couvin en Rochefort)
en Luxemburg (St-Hubert). Op een bruinrood tot grijsrood fond komen allerhande
grijze vlekken voor en grijze tot witte aderen. Zij zijn o.m. aan grafmonumenten
toegepast in combinatie met andere steensoorten. Er bestaan diverse soorten, zoals
de rouge royal, de rouge griotte (donker bruinrood) en rouge Saint-Rémy. De laatste,
afkomstig uit Rochefort, is kennelijk bedoeld in het bestek van het stadhuis te Weesp
(1772) waarin de vloer ‘roode of zoogenaamde Sirémiensche marmer’ werd
voorgeschreven.

4.9. Ölandsteen
Afb. 40 en 41
Deze harde, rode en/of grijsgroene, fijnkorrelige kalksteen is afkomstig van het
Zweedse Oostzee-eiland Öland (afb. 40 en 41 op blz. 97). Hij is voornamelijk voor
vloertegels gebruikt in de 17de eeuw; we vinden die in vele Amsterdamse
koopmanshuizen, maar ook in het Paleis op de Dam. Ook is hij gebruikt voor tegels
in stoepen, o.a. in Enkhuizen. Voor de binnenplaats en de brug van het slot
Honselersdijk werden in 1637 ‘roode en graeuwe Sweedsche tegelen’ à 22 stuivers
per stuk geleverd. Grafzerken van grauwe Öland-steen vinden we o.a. in de Grote
kerk van Vollenhove.
De Oostzeevaarders namen deze steen als ballast mee om de schepen met hun
lichte houtlading een stabielere ligging te geven.
Alle typen, die in de 17de eeuw werden aangevoerd, zijn nu weer leverbaar.
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5. Gebruik en behandeling van natuursteen
5.1. Toepassing
De bruikbaarheid van een bepaalde natuursteensoort in een bepaalde situatie hangt
ervan af of de eigenschappen van de steen beantwoorden aan de eisen die de situatie
stelt. De volgende eigenschappen kunnen daarbij een rol spelen: het groefleger, de
hardheid, de taaiheid, de druksterkte, de slijtweerstand, het soortelijk gewicht, de
porositeit, de splijtbaarheid, de duurzaamheid en de weerbestendigheid.
Vanaf het begin van het gebruik van natuursteen in de bouw heeft men leergeld
betaald en de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen, dat we dat nog steeds doen. Men
moet de goede eigenschappen van de steen leren kennen en er gebruik van maken.
Maar het is nog belangrijker ook de slechte eigenschappen te onderkennen en er
rekening mee te houden. Zo heeft de ervaring geleerd dat trachiet ongeschikt is voor
gewelfribben; bij ribben van ongeveer 1.20 m lengte bleken de randen en neuzen na
korte tijd af te spatten. Verder zijn stijlen en traceringen van Gobertange ondenkbaar.
In het algemeen kan men geen montants maken van steen met staand groefleger. Een
steensoort opgebouwd uit grove korrels of puinstukjes (zoals de meeste tuffen) leent
zich niet voor fijn beeldhouwwerk.
De hardheid wordt gedefinieerd als de indrukbaarheid door een stalen kogel van
een bepaalde diameter. In het spraakgebruik echter verstaat men onder een harde
steen een steen met een grote druksterkte gepaard aan een gering percentage open
poriën.
Een steen is taai of stug als het niet gemakkelijk is een stuk ervan af te slaan; het
tegenovergestelde is bros. Een taaie steensoort laat zich dus niet gemakkelijk
bewerken.
De druksterkte van natuursteen is, vergeleken met die van hout, meestal zeer groot;
de treksterkte echter zeer gering. Dit betekent, dat natuursteen vrijwel geen
buigspanning kan opnemen en men er slechts kleine openingen mee kan overspannen.
In het algemeen is het noodzakelijk de steen zodanig toe te passen, dat de druk
loodrecht op het groefleger staat.
De splijtbaarheid kan in verschillende richtingen variëren; in de richting van het
groefleger is hij het grootst.
Een aspect van de toepassing, dat ware rampen heeft veroorzaakt, is de verankering.
In de loop der eeuwen zijn bijvoorbeeld voor doken de volgende materialen toegepast:
eikehout, rotting, bamboe, pijpbeenderen, konijnebotjes, stukjes baksteen (klinker),
lood, ijzer, roestvrij staal, koper en brons. De schade veroorzaakt door het roesten
van ijzeren verankeringen is enorm. Het laatste decennium worden veel doken van
serpentino gemaakt (o.a. aan de luchtbogen van de St.-Janskathedraal te
's-Hertogenbosch), een zeer goede en goedkope wijze van verankering. Ook worden
hiervoor nu glasfiberstaven gebruikt, d.i. met glasvezel versterkte polyester (voor
het eerst aan de Bakenessertoren te Haarlem in 1972).
Oorspronkelijk werden marmeren vloeren gelegd op een schelpenlaag van 5 à 8
cm dikte. Deze laag heft elk spanningsverschil met de ondervloer op, waardoor het
mogelijk is, dat een marmeren vloer na eeuwen nog zonder scheuren of breuken in
het werk ligt.
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De verwerking van natuursteen in metselwerk is ook een zaak die met de nodige
zorgvuldigheid dient te geschieden. De metselspecie moet na verharding van gelijke
hardheid (druksterkte en porositeit) zijn als de steen, of iets zachter. Het verval van
vele natuursteensoorten, die in de 19de eeuw werden gebruikt, is in de hand gewerkt
door de komst en het onjuiste gebruik van het portlandcement.
Ook is het erg gevaarlijk een zachte steen te plaatsen op een harde, weinig poreuze
steen. Aan de
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Dom van Keulen heeft men het verweerde plint vervangen door basaltlava en de
zachtere steen daarboven gehandhaafd. Nu vervalt die zachtere steen in versneld
tempo. Het water daarin kan niet meer omlaag zakken en moet de steen aan de
voorzijde verlaten. Hierdoor worden de opgeloste zouten naar buiten gedreven, waar
zij het steenoppervlak verwoesten. Ditzelfde gebeurt bij toepassing van een te harde
metselspecie (zie blz. 81).
Dit probleem speelde ook bij de restauratie (ca. 1950) van het zuidportaal van de
St.-Stevenskerk te Nijmegen, opgetrokken van de zachte Baumberger steen. Om de
kans op (mechanische) beschadigingen te beperken, was het gewenst het
benedengedeelte van de kolommen van een hardere steensoort te maken; hiervoor
is Weidenhahn-trachiet gebruikt. Hierop is Krensheimer Muschelkalksteen geplaatst
als overgangsmateriaal naar de zachte Baumberger. Ondanks deze voorzorg begint
de nieuwe Baumberger steen toch al tekenen van verval te vertonen.
Bij een natuurstenen water- of plintlijst in een bakstenen muur mag die lijst vooral
niet te ver in het metselwerk steken, om schade aan de baksteen te voorkomen.

5.2. Bewerking
Lit.: 12:178-185; 21:81-90; 23; 26; 35
De bewerkingsmogelijkheden worden bepaald door de eigenschappen van de steen
en de beschikbare gereedschappen.
Over het algemeen verschillen de vroegere hamers en beitels niet veel van de
tegenwoordige; enkele gereedschappen zijn echter verdwenen. De bijl ziet men niet
meer in de steenhouwerij en de zwaaispits en de kamhamer, beide enkele kilo's zwaar,
worden niet meer gebruikt. De grendel, een houder voor 8 tot 12 puntbeitels, veel
gebruikt bij de zandsteenbewerking, is wegens de grote stofverspreiding verboden.
De handzaag kennen we nog slechts van de prenten van Jan Luyken. Al deze
gereedschappen zijn door de mogelijkheid van het machinale zagen overbodig
geworden.
In de verschillende stadia van de handbewerking van natuursteen worden
verschillende gereedschappen gebruikt.
De steen wordt gekliefd met behulp van spieën en kielen in voorgeboorde gaten,
die ingeslagen worden met stalen mokers. Het afslaan van kleinere stukken van de
steen gebeurt met de jop, die eveneens met een stalen moker of vuist geslagen wordt.
Vervolgens wordt de randslag aangebracht met de kantbeitel of het bordijzer (die
minder dan 4 cm breed is), die al naar de aard van de steen met een azijnhouten of
beukehouten hamer geslagen wordt. Voor het spitsen of ruimen van de brute steen
is er de spits- of puntbeitel (of -ijzer), die soms met de moker, maar meestal met de
houten hamer geslagen wordt.
Als de steen kaal gespitst is, volgt het egaliseren met de bouchard of bouchardhamer
met 16, 25 of 36 punten of met de tandbeitel of gradine. Het gebruik van
bouchardhamers zwaarder dan 3,25 kg is verboden. Hierna komt de bewerking met
het ceseel, een 4 tot 6 cm brede beitel, waarmee men scharreert of frijnt. Het
scharreren gebeurt op de manier waarop de steenhouwer het gemakkelijkst voor zijn
werk zit. Dikwijls maakt de richting van de slag een hoek van ongeveer 60 graden
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met de ondervoeg van het vlak. De slagen behoeven niet in elkaars verlengde te
liggen. Men onderscheidt ook de bewerking fijn-scharreren. Frijnen, dat in zwang
kwam met de renaissance, is veel netter; de frijnslagen staan haaks op de lintvoeg.
Langs de randen wordt vaak een randslag van 1 of 1½ duim breedte aangebracht,
die bij de hoeken omgaat. Bij frijnwerk wordt steeds het aantal slagen per decimeter
aangegeven.
Bij sierstenen en marmers is het polijsten meestal de laatste bewerking (afb. 13
op blz. 54). Het belangrijkste is de voorbewerking daarvan, t.w. het schuren met
achtereenvolgens zoetsteen, puimsteen en doornsteen. Met de doorn- of laksteen
worden de laatste krasjes weggenomen en verkrijgt de steen een eiglans. De klassieke
manier van polijsten geschiedt met geraspt lood, aluin en amaryl als eerste bewerking.
Napolijsten gebeurt dan met bloem van zwavel en tinas. Het is vlug verteld, maar
goed handpolijsten is een vak apart.

5.3. Aantasting
Lit.: 11:271-274; 21:12, 20-21; 37; 38; 39; 40
Wanneer een materiaal aan de buitenlucht wordt blootgesteld, begint de afbraak
ervan, de verwering. Het tempo van die afbraak is niet voor alle natuursteensoorten
gelijk en ook de wijze van verwering verschilt.
Het donker verkleuren van natuursteen kan voor een deel veroorzaakt worden door
vuilaanslag: roet uit rookgassen en straatstof. Dat laatste pleegt veel
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humus te bevatten en verder cement, zand, kleimineralen, olie, zouten, gelatine,
koolstof en ijzeroxyde. Ook treinen, trams en trolleybussen kunnen hun bijdrage
leveren (metaaldeeltjes van rails, remvoeringen en bovenleidingen, en koolstofdeeltjes
van pantografen en trolley's). Het vuil op de steen kan waterdamp uit de lucht
absorberen en dan zuur reageren; dit zuur zal de steen aantasten. Steen, die geen
zonlicht krijgt en dus lang vochtig blijft, zal spoedig met algen en mossen bezet zijn,
waardoor er zich ook meer vuil aan zal hechten.
Een tweede bron van chemische aantasting is gelegen in de luchtverontreiniging
door rook- en verbrandingsgassen van fabrieken, verwarmingsinstallaties en het
wegverkeer. Deze verontreiniging bestaat vaak uit zwaveldioxyde, dat met water en
zuurstof reageert tot zwavelzuur. Dit lost calciumcarbonaat uit de steen op, waarbij
onder volumevergroting gips ontstaat. Met roet en stof wordt dit op kalksteen een
zwarte poreuze korst, die op den duur loslaat (afb. 57, 60, 64 en 65). Ook een aantal
zouten als nitraten en chloriden kunnen met water zuur reageren en de
calciumcarbonaten uit de steen oplossen. Hetzelfde geldt voor organische zuren,
geproduceerd door zwammen, mossen en aanverwante organismen, die zich
ontwikkeld hebben op vochtige steen, en voor humuszuren. Hierbij zouden ook
bacteriën een rol kunnen spelen, nl. door het versnellen van chemische processen.
Een belangrijke oorzaak van aantasting komt voort uit de aanwezigheid van
oplosbare zouten in de steen, die opgelost in water door de steen getransporteerd
worden. Het water is afkomstig uit de bodem (optrekkend grond- en
oppervlaktewater), uit lekkende goten, van regenslag tegen de muren of van
condensatie van waterdamp in of op de muren. Bij het verdampen van dit water
worden de zouten meegevoerd naar het steenoppervlak, waar ze uitkristalliseren.
Door volumevergroting, die veroorzaakt wordt door het opnemen van kristalwater
(hydratatie), bezwijken de wanden van de poriën, d.w.z. dat het steenoppervlak
verpulvert. De schade is minder afhankelijk van de hoeveelheid zout dan van het
aantal wisselingen in het opnemen en weer afstaan van kristalwater (zie blz. 86/87).
De zouten kunnen afkomstig zijn uit het grondwater, uit de lucht, van
verontreiniging van de steen zelf en uit de ontleding van bepaalde minerale
bestanddelen van de steen. Deze zouten kunnen ook oorzaak zijn van chemische
aantasting van de steen, doordat zij door hydrolyse zuur gaan reageren.
Tenslotte kan water in de steen de oorzaak zijn van stukvriezen van de steen,
vooral boven harde voegen, waar het water in de steen blijft staan. De schade is ook
hier afhankelijk van het aantal wisselingen in bevriezen en ontdooien.
Het onderkennen van de vervuiling en verwering van natuursteen is geen zaak van
vandaag of gisteren. In 1678 deed de Académie d'Architecture er al een onderzoek
naar bij kerken en andere oude gebouwen van Parijs en omgeving. Een interessante
conclusie was, dat de aangetaste stenen, zowel hardere als zachtere, dat slechts waren
door de slechte kwaliteit van elke steen afzonderlijk en niet door de aard van de soort.
Die slechte eigenschappen konden voortkomen uit een verkeerde keuze in de groeve,
door verkeerde bewerking of door het verkeerd stellen door ondeskundigheid van
de verwerkers.
In 1852 verscheen een publicatie over hetzelfde onderwerp in de Revue Générale
d'Architecture, aangevuld met aantekeningen van Viollet-le-Duc (zie ook bijlage 1,
blz. 84 e.v.). In Duitsland verscheen in 1910 een publicatie van dr. M. Kaiser over
‘De chemische veranderingen in natuursteen en de oorzaken daarvan’ en in 1929
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een nieuw rapport van dezelfde auteur met dezelfde conclusies. In Engeland werd
in 1922 het ‘Comité van onderzoek van de verweringsvormen en mogelijkheden tot
de instandhouding van natuursteenwerk’ opgericht. In 1945 werd in Parijs een
gemengde commissie ingesteld door het ‘Directoraat voor de Architectuur en het
Nationaal Centrum voor wetenschappelijk onderzoek’ om het probleem van de
natuursteen aan gebouwen te bestuderen. Vier jaar later werd een voorlopig resultaat
van deze onderzoekingen gepubliceerd in de Annales de l'Institut Technique du
Bâtiment et des travaux publics. In België heeft ir. C. Camerman, ingenieur van de
Geologische Dienst van België, zich jarenlang met deze materie bezig gehouden.

5.4. Reiniging
Lit.: 20:49-51; 41; 42
Het schoonmaken van natuursteen kan gewenst zijn uit esthetische overwegingen of
omdat het vuil als reservoir van schadelijke chemische bestanddelen fungeert. Ook
kan het nodig zijn de verflagen te verwijderen, waaronder in de loop der tijden het
ornament is bedolven. De keuze van de schoonmaakmethode is echter erg belangrijk,
omdat het gebruik van verkeerde methoden en middelen zeer schadelijk kan zijn,
evenals het onoordeelkundig
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gebruik van methoden en middelen. Bij elke schoonmaak gaan echter belangrijke
gegevens verloren die de restaurateur nodig heeft voor een juiste reconstructie van
allerlei onderdelen als kruisbloemen, kapitelen, profiellijsten, baldakijnen en beelden.
Bij het schoonmaken van de gevel van het Brusselse stadhuis gebeurde het, dat
onder elke schoongemaakte verticale baan een berg van enkele kubieke meters puin
lag. Als men zich dan ook realiseert welke hoeveelheid water in de muur is gebracht,
dan kan de angst voor een plotseling invallende vorst ons wel eens om het hart slaan.
Ook zal een schoongemaakte gevel, die nogal eens bijgewerkt is, er lang niet altijd
uitzien als men verwacht had; vaak blijkt het een lappendeken te zijn geworden.
Het verwijderen van de donkere patinering van zandsteen is ongewenst, omdat
die een beschermende laag vormt, die na verwijdering niet opnieuw ontstaat, zodat
de steen dan versneld vergaat. Wel kan men van zandsteen de eventuele vuilaanhang
verwijderen.
Als eerste reinigingsmethode moet het verstuiven, sproeien of spuiten met water
genoemd worden, al dan niet tezamen met het afborstelen met een stevige nylon- en
kokosborstel (geen staalborstel, wegens de verkleuring door roest van achterblijvende
ijzerdeeltjes!). Aan het water kan men stoffen (surfactants of detergenten, zoals bijv.
zepen) toevoegen, die de oppervlaktespanning verminderen, zodat het water zich
beter over het steenoppervlak verspreidt. Zepen hebben bovendien het vermogen de
vuildeeltjes in het water te verspreiden. Het gebruik van te grote hoeveelheden water
moet vermeden worden; in het algemeen zal het een tijd duren voor de steen het
ingedrongen water weer afgegeven heeft. Bij reinigen met stoom komt minder vocht
in de muur, hoewel de hoeveelheid vocht door condensatie in de muur toch aanzienlijk
kan zijn.
Aan het water kan men ook chemicaliën toevoegen, die het vuil afbreken. De
meeste chemische reinigingsmiddelen bevatten echter oplosbare zouten of vormen
met de steen oplosbare zouten, die, zoals we al zagen, schade kunnen veroorzaken.
Het gebruik van zuren moet in het algemeen worden afgeraden, omdat ze
calciumcarbonaat oplossen. Ook brengt men de chemicaliën met water en een
absorptiepoeder (bijv. zetmeel, houtmeel, krijt, magnesiumsilicaat) als een pasta op
het te reinigen oppervlak aan. Het reinigen op deze wijze moet stap voor stap gebeuren
en de behandelde plaatsen moeten zorgvuldig met water worden afgespoeld. In
Frankrijk wordt sinds enige jaren gebruik gemaakt van produkten op basis van
fluorammonium (NH4HF2), waarmee goede resultaten mogelijk lijken te zijn op
kalksteen. Naspoelen met water is echter onontbeerlijk.
Roodverkleuring van natuurstenen onderdelen veroorzaakt door ijzertrioxyde (wat
bijv. voor kan komen bij mergel, Ledesteen en Bentheimer zandsteen) kan men
verwijderen door reductie met behulp van oxaalzuur of wijnsteenzuur. Het
ijzertrioxyde wordt daarbij omgezet in een vrijwel kleurloze tweewaardige verbinding.
Hardhandiger methoden van reinigen zijn het gritstralen (droog of nat), het afslijpen
met een roterende carborundum-schijf en het ophakken met hamer en beitel. Zij zijn
te verwerpen, omdat de oorspronkelijke bewerking van het oppervlak ermee verloren
gaat (zie ook blz. 89).
Wanneer verflagen van zandsteen verwijderd moeten worden, zijn de laatst
genoemde methoden eveneens af te keuren, terwijl het aflogen (met caustic soda)
blijvende schade aan de steen kan veroorzaken, ook na neutralisatie van het loog met
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verdund azijnzuur en naspoeling met water. Zonder schade aan de steen toe te brengen
kan het gebeuren door gebruik te maken van een afbijtmiddel, waarvan alleen
methyleenchloride het werkzame bestanddeel is. Ook kan men het doen d.m.v.
stoomstralen, maar dit moet vakbekwaam geschieden.

5.5. Conservering
Lit.: 20:51-52; 36; 38; 39; 40; 42; 49
De conserveringsmethode, die vanouds is toegepast, is beschildering; deze is echter
meestal uit esthetische overwegingen aangebracht. Bij diverse gebouwen zijn aan
de buitenzijde op natuurstenen onderdelen resten van kleur aangetroffen. Aan de
toren van de Grote kerk te Naarden waren de tufstenen blindtraceringen van omstreeks
1400 goudokerkleurig geschilderd; hetzelfde was het geval met de Ledestenen
onderdelen van de sacristie van de Grote kerk te Goes, die kort na 1500 gebouwd
werd. In Maastricht wordt dikwijls vooral op mergel een rode verfstof aangetroffen,
o.a. aan de Dominicanenkerk (ca. 1300), het Dinghuis (ca. 1470) en de toren van de
St.-Janskerk (14de en 15de eeuw). De rode kleur heeft zich verbonden met de mergel
en is zo behouden gebleven. Aangenomen moet worden, dat ook de Namense steen
rood ge-
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schilderd is geweest. Zandsteen is vaak in zijn eigen kleur geschilderd, welke kleur
herhaaldelijk in olieverf overgeschilderd pleegt te zijn. Ook zijn zandsteen en andere
natuursteensoorten wel geschilderd om hem duurder te laten schijnen; zo is hij aan
de St.-Nicolaaskerk te Amsterdam (1885-'87) in hardsteenkleur geschilderd en elders
gemarmerd.
Wanneer men nu bij restauraties natuursteen wil schilderen, moet dat geschieden
met goed hechtende en ademende verf, eisen waaraan mineraalverven zonder
toegevoegde organische stoffen voldoen. Kunststofdispersieverven, zoals de
texverven, moeten in het algemeen afgewezen worden.
Er zijn tegenwoordig verscheidene chemische conserveringsmiddelen op de markt,
meestal onder een handelsnaam. Wanneer deze gebruikt worden zonder de oorzaken
van het verval van de steen te onderkennen, kunnen ze onbevredigend, nutteloos of
zelfs schadelijk zijn. Vaak dringen deze vloeistoffen niet diep genoeg in de steen.
Ze moeten daar reageren met een later ingebrachte stof of verdampen met achterlating
van een netwerk van droge stof. Wanneer veel oplosbare zouten in de steen aanwezig
zijn is de conservering een bijzonder moeilijke zaak.
Toegepaste conserveringsmiddelen zijn silicaten (die met het koolzuur uit de lucht
geleren en de kwartsdeeltjes aan elkaar binden), fluorwaterstof (dat met
calciumcarbonaat reageert waarbij onoplosbaar calciumfluoride neerslaat, maar dat
gevaarlijk is voor de verwerker), fluorosilicaten of fluaten (waarbij eveneens
calciumfluoride neerslaat en bovendien siliciumoxyde), silikon-esters (waarbij een
gel gevormd wordt, dat kwartspartikels verbindt) en synthetische polymeren (die
verdamping aan de oppervlakte verhinderen en daarom voor buitenmuren niet geschikt
zijn). Het injecteren heeft vaak tot gevolg, dat de porositeit kleiner wordt en de
druksterkte groter, ongewenste bijverschijnselen, die binnen de perken dienen te
blijven.

5.6. Reparatie en restauratie
Voor reparatie van aangetaste of beschadigde natuursteen kan het nodig zijn gaten
te vullen of nieuwe stukken steen in te passen. Hiervoor bestaan diverse lijmen en
vulmiddelen. Vulmiddelen zijn o.a. zwavel en zand, schellakstopsel, Meyer-mastiek
(magnesiet en loog) en steenstof en cement; als lijmen kunnen schellak (als schilfer
of opgelost in spiritus) en de kunstharslijmen genoemd worden.
Bij reparatie van poreuze steen in buitenwerk moeten horizontale
kunstharslijmnaden vermeden worden. Hiermee zouden ondoorlaatbare lagen ontstaan,
die de oorzaak worden van stukvriezen. Ook blijft een reparatie, zelfs met
kunstharslijm, niet onbeperkt goed. Daarom is een verankering (of bij lijsten het
conisch maken) van het reparatiestuk dan ook geboden; wanneer de lijm het begeeft,
moet het reparatiestuk op zijn plaats blijven.
Aanvullingen aan niet-kristallijne gesteenten kunnen worden uitgevoerd met
reparatiemortels zoals Minéros, dat als poeder in zakken van 50 kg in de handel is.
Met één zak kan ongeveer 18 dm3 versteend materiaal gemaakt worden. Het materiaal
wordt door de fabrikant samengesteld aan de hand van een monster van de te repareren
steen (ter bepaling van korrelgrootte, kleur en porositeit). Het moet op ruw gehakte
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vlakken aangebracht en in verband met de krimp behoorlijk worden verankerd met
roestvrije materialen, terwijl de opgebrachte laag niet dunner mag zijn dan ± 2 cm.
Op deze wijze kan veel authentiek materiaal worden gehandhaafd, dat anders
vernieuwd zou moeten worden.
Moeten aanvullingen van nieuwe natuursteen worden gemaakt, dan kan zich het
probleem voordoen, dat de desbetreffende steensoort niet meer verwerkt mag worden
(zandsteen) of niet meer leverbaar is (bv. Drachenfels-trachiet). Er zal dan omgezien
moeten worden naar een vervangende natuursteensoort. Deze zou eigenlijk dezelfde
structuur, korrelgrootte, porositeit, kleur, verweringsvorm en -kleur moeten hebben
als de oude. Dat is natuurlijk niet te bereiken. Zandsteen neemt gemakkelijk water
op en staat het ook weer vrij gemakkelijk af aan de buitenlucht. Kalksteen, die de
zandsteen in structuur en kleur aardig kan benaderen, neemt water wel gemakkelijk
op, maar geeft het minder snel weer af.
Zandsteen mag sedert het zandsteenbesluit van 1951 niet meer bewerkt, verwerkt
en vervoerd worden. Dispensatie kan verleend worden door de Arbeidsinspectie; bij
de uitvoering moet dan aan verscheidene voorwaarden (zoals stofafzuiging) worden
voldaan. De zandsteencommissie, een adviescommissie, beoordeelt de wenselijkheid
van restauratie met zandsteen.
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Bijlage 1
Natuursteen, uit: E.E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture
française du XIe au XVIe siècle deel 7 (eerste druk, Parijs 1864), blz. 121-130,
vertaling A. Slinger.
De Romeinen zijn de intelligentste groeve-exploitanten geweest die ooit hebben
bestaan. Voor de uit natuursteen opgetrokken monumenten die zij ons hebben
nagelaten, zijn altijd de beste materialen gebruikt die in de naaste omgeving waren
te vinden. Er bestaat geen Romeins gebouw waarvan de natuursteen van een
middelmatige kwaliteit is.
Wanneer in een uitgestrekt gebied geen goede natuursteen voorkwam, gebruikten
zij veeleer veldkeien of baksteen dan een natuursteen van inferieure kwaliteit. Zoekt
men een goede bouwsteen in een gebied waar Romeinse monumenten voorkomen,
dan is het slechts nodig de door hen geëxploiteerde steengroeven op te sporen. Deze
regel is ons vaak tot steun geweest als wij moesten bouwen in streken waar het
gebruik van natuursteen sedert lang was opgegeven. Zelfs daar waar het gebied rijk
was aan geschikte bouwsteen, is het interessant te zien hoe de Romeinse bouwmeesters
met grote kennis van zaken en kieskeurigheid de beste plaatsen hebben ontgonnen.
Dit feit kan worden geconstateerd in de Provence, Languedoc, rondom Autun, de
omgeving van Bordeaux, de Saintonge en langs de Middellandse zee.
Aan de Romeinse weg van Nice naar Menton, ter hoogte van het monument bekend
onder de naam ‘la Turbie’, vindt men een Romeinse steengroeve, intact sedert de
tijden dat dit monument werd opgericht. Deze groeve, boven Monaco, bevindt zich
temidden der kalkrotsen op een steile, bijna ontoegankelijke helling; juist op dat punt
bevindt zich een dikke bank harde kalksteen van uitzonderlijke kwaliteit. De traditie
handhaaft zich gedurende de middeleeuwen; men kende de goede groeven en de
steen die men gebruikte was over het algemeen met zorg gekozen. Er is geen land
in Europa dat als Frankrijk beschikt over een zo gevarieerde, goede en grote
hoeveelheid natuursteen.
Als men een blik werpt op de geologische kaart van Frankrijk zal men opmerken,
dat een onafgebroken keten van Jurakalksteen zich uitstrekt van Mézières
stroomopwaarts de Maas volgend over Chaumont, Châtillon-sur-Seine, Clamecy, la
Charité, Nevers, la Châtre, Poitiers en Niort, vervolgens naar het zuidoosten afbuigend
over Ruffec, Nontron, Exideuil, Souillac, Figeac, Villefranche, Mende, Millaud,
daarna weer noordelijk over Anduze, Alais, Largentière en Privas. Na de Rhône te
hebben overgestoken ontmoet men hem weer stroomopwaarts langs de Ain van
Belley tot Salins, en langs de Doubs vanaf Pontarlier tot de grens van het Zwarte
Woud. Naar het noorden van Sablé tot aan de monding van de Orne strekt zich een
zijarm van deze keten uit, die schijnt te zijn voorbeschikt om alle Franse provincies
van de meest geschikte bouwstenen te voorzien.
In de vijf grote schakels die deze keten vormen, vindt men:
in de eerste, in het noorden: de zachte witte kalksteen uit de Krijtperiode van
Troyes, Arcis, Châlons-sur-Seine en Reims, de grofkorrelige kalkstenen in de
bekkens van de Seine, de Oise, de Aisne en de Marne en westelijk daarvan de
zandstenen;
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in de tweede, aan de andere kant van de Juratak, zich uitstrekkend tot het Kanaal:
het graniet en grofkorrelige kalkstenen;
in de derde: de zandstenen van Fontainebleau en aan de rechter oever van de
Garonne de groene zandstenen, die reiken tot aan de voet van de Pyreneeën;
in de vierde, in het Centre: de granieten, de kristallijne gesteenten en tenslotte

G. Berends, Herman Janse en A. Slinger, Natuursteen in monumenten

85
in de vijfde, die het bekken van de beneden-Rhône omvat: de zandstenen en de
Alpine kalksteen.
Hieraan kunnen nog worden toegevoegd de vulkanische gebieden in het Centre, waar
we lava en basalt vinden. Hiermee hebben we nog slechts een beknopt overzicht
gegeven van de rijkdommen die Frankrijk bezit aan natuursteen die is voorbestemd
om in de bouw te worden gebruikt.
Tot aan het einde van de 12de eeuw hebben de bouwmeesters moeten afzien van
het gebruik van harde gesteenten als graniet; zij zochten een middelharde steen en
gebruikten deze in de kleine blokken zoals die in de grond werden aangetroffen. In
streken als Bretagne, Haute-Garonne en het Centre rond Guéret en Aubusson is het
onnodig te zoeken naar kalksteen, krijt of zachte zandsteen, eenvoudig omdat deze
daar niet voorkomen.
De kloostergemeenschappen exploiteerden de steengroeven met overleg en zorg:
het moederklooster van Cluny en dat van Clervaux, beide gesticht in de Jura, hebben,
naar het schijnt, hun dochters de verplichting opgelegd zich te vestigen in de nabijheid
van rijke steengroeven. In Frankrijk zien wij inderdaad, dat het grootste aantal van
de kloosters, behorend tot deze abdijen, zijn gebouwd op deze Juraketen, die het land
in vijf grote delen verdeelt. De architectuur van deze twee orden, en dan voornamelijk
die van Cluny, is krachtig en groot van schaal en wordt duidelijk beïnvloed door het
materiaalgebruik. In de gebieden waar de kalksteen korrelig en van mindere kwaliteit
is, o.a. rond de bekkens van de Seine en de Oise, zien we, dat de romaanse architectuur
zijn stempel krijgt door de aard van de toegepaste natuursteen.
Naarmate de gotische bouwstijl zich verder ontwikkelde, wist men ook de
verschillende grondstoffen die de bodem opleverde, uitnemend te benutten. Vanaf
de 12de eeuw ziet men tegelijkertijd stenen van zeer verschillende kwaliteit verwerkt,
doch elke soort op de juiste plaats. Intussen deinst men niet terug voor grote
transportmoeilijkheden, als het erom gaat zich die stenen te verschaffen waarvan de
kwaliteit vereist was voor een bepaalde plaats in het werk. Zo zien we, dat voor de
monolietkolommen in het koor van de Ste-Madeleine te Vézelay (1190) de harde
steen wordt betrokken van de groeven van Coutarnoux, gelegen op 30 km afstand
van de abdij en dat terwijl men over eigen steengroeven in de onmiddellijke nabijheid
beschikte. Hetzelfde zien we in Semur en Auxois: hier is aan de kerk de harde
polijstbare kalksteen van Pouillenay verwerkt. Voor de bouw van een zaal voor de
synode te Sens betrekt men de steen uit Parijs.
Tegen het einde van de 13de eeuw zien we, dat de bouwmeesters van de St-Urbain
te Troyes de harde fijnkorrelige kalksteen halen van Tonnerre, omdat het onmogelijk
zou zijn geweest de kerk in een andere (mindere) kwaliteit steen te bouwen. Veel
later, in Parijs, zien we dat de bouwmeesters vragen naar de steen van Vernon om
het roosvenster van de Ste-Chapelle te restaureren en voor gedeelten van het ‘Hotel
de la Trémoille’. Deze voorbeelden, die we met talloze andere zouden kunnen
aanvullen, bewijzen met welk een nauwgezetheid de gotische bouwmeesters de keuze
van de natuursteen bepaalden.
Terwijl de gotiek zich over het Franse land verspreidt (einde 13de eeuw), aarzelen
de bouwers niet om zich over te geven aan de mode van de tijd om stenen te gaan
gebruiken, die zich door hun hardheid en structuur niet leenden voor de vereiste
profileringen etc. Het is dan, dat men rond 1270 het koor van de kathedraal van
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Limoges in graniet optrekt; dat van de kathedraal van Clermont in lava van Volvic.
Tegen het midden van de 15de eeuw bouwt men een deel van het koor van de
Mont-Saint-Michel, in zee, zelfs van graniet zonder zich te bekommeren om de
bewerkingsmoeilijkheden. In het midden van de 14de eeuw gebruikt men een zeer
harde zandsteen voor het hoofdaltaar en het transept van de oude kathedraal van
St-Nazaire te Carcassonne.
Bij een inspectie van de monumenten, gebouwd tijdens de middeleeuwen blijkt,
dat men een aanzienlijk aantal verlaten steengroeven opnieuw gaat exploiteren. Ook
is overduidelijk dat men dan, meer nog dan in de Gallo-Romeinse periode, met grote
zorgvuldigheid inzake materiaalkeuze te werk gaat. De eigenschappen van de steen
bepalen de plaats in het werk; zo zullen stenen, geschikt voor monolietkolommen,
kroonlijsten, goten etc. niet worden gebruikt voor paramentwerk. Het is een
opmerkelijk feit, dat wij nader willen bezien aan een dezer monumenten uit die tijd
en gebouwd met een overvloed van uitgezochte materialen: de Notre-Dame van
Parijs.
Alle natuursteen aan de Notre-Dame van Parijs is afkomstig uit de rijke
ondergrondse groeven onder de ‘butte Saint-Jacques’, die zich uitstrekten van
Montrouge tot Bagneux en Arcueil. De gevel is geheel opgetrokken met steen van
het type ‘roche’, de paramenten van ‘haut banc’, de grote gebeeldhouwde delen van
‘liais tendre’ (met een bankdikte, die reikte tot 0,90 m hoogte) en de lijsten, goten
en
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kolonetten van ‘cliquart’ (bankdikte tot 0,45 m). De ‘liais tendre’ van de groeven
van St-Jacques gedraagt zich goed met liggend groefleger. Op deze wijze zijn de
stenen verwerkt voor de open boogjes van de zuilengalerij in en tussen de torens. De
‘cliquart’ was het enige materiaal dat geschikt was voor het roosvenster, de grote
kolonetten van de galerij en de druiplijsten van de bedakingen. Voor paramentwerk
en voor afdekkingen werd gebruik gemaakt van de ‘banc royal’ van Bagneux
(bankdikte 0,70 m) en van de ‘gros banc’ van Montrouge (bankdikte 0,65 m). Deze
laatste stenen hebben zich uitzonderlijk goed gehouden. In de funderingen zien we
de toepassing van ‘lambourde’, vanaf de begane grond vooral de ‘lambourde fine’
(waarvan de bankdikte reikt tot 1 m). Slechts sporadisch treft men hier steen aan van
de ‘banc vert’. Voor de grote kolommen in het schip (diameter 1,30 m) heeft men
gebruik gemaakt van de ‘banc de roche’ (bankdikte 0,50 m) uit de groeven van
Bagneux en St-Jacques. Daarentegen zijn de twee vieringpijlers aan de koorzijde,
die gezien het grote gewicht dat zij moeten dragen een relatief zwakke doorsnede
hebben, geheel opgetrokken uit de mooiste steen van ‘cliquart’ van Montrouge,
waarvan de bankdikte tot 0,40 m reikt. De gordelbogen, boogversieringen en
gewelfribben zijn over het algemeen van de ‘banc franc’ van Montrouge (bankdikte
van 30 tot 35 cm). Zo hebben de bouwmeesters bij het gebruik van natuursteen altijd
rekening gehouden met de bankdikte in de groeve. Het was voldoende deze bank
van losse lagen en mergelachtige gedeelten te ontdoen. Men maakte geen gebruik
van steenzagen. Men plaatste de natuursteen altijd met liggend leger; natuursteen is
nooit tegen het leger, als bekleding of zo verwerkt. Zelfs lag de onderkant van de
bank ook in het werk onder. Deze voorzorg is steeds in acht genomen in de
fundamenten.
De romaanse bouwmeesters, zoals hierboven al is gezegd, zochten vooral de zachte
stenen als die van het type ‘lambourde’, ‘vergelé’ en van de ‘banc franc’. De kapel
van het kasteel van Sully-sur-Loire is met uitzondering van de pijlers en kolonetten
geheel opgetrokken uit dunne lagen en kleine blokken middelharde natuursteen.
Sedert het begin van de 13de eeuw is het daarentegen de nieuwe profane school, die
zeer zachte natuursteen zoekt in grote afmetingen. Het is in die tijd dat men voor de
kathedraal van Chartres gebruik maakt van de kalksteen van Berchère, een nogal
ruige doch solide steen van banken van 1 m hoogte; de lengte van de blokken was
3 à 4 m. Aan de kathedraal van Reims werkt men met lagen van 1,20 m hoogte. Een
bank van deze dikte komt in de groeven, waaruit destijds dit werk van steen werd
voorzien, niet meer voor. Men gebruikt de hardste liais en cliquart en draagt zorg
dat deze bank van brokkelige en zachte lagen is ontdaan.
Tegen het einde van de 13de eeuw gaat men nog zorgvuldiger te werk bij de keuze
van de natuursteen. Er zijn voorbeelden te over waaruit blijkt dat deze bouwmeesters
een volmaakte kennis bezaten van typen en kwaliteiten van de kalksteen en dat zij
deze kozen met een zorgvuldigheid, die ons heden ten dage nog als voorbeeld kan
dienen. In de 15de eeuw gaat men over op het gebruik van bij voorkeur zachte steen,
die evenwel tevoren nauwgezet op kwaliteit is gesorteerd. In de 16de eeuw ziet men
dat op vele plaatsen dit belangrijke aspect van de bouwkunst wordt verwaarloosd.
De materialen passen niet bij elkaar; de steen wordt voor de hand en op goed geluk
verwerkt. Er wordt geen rekening meer gehouden met de specifieke eigenschappen
ervan.
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Het gebruik van natuursteen naar de kwaliteit
Verschillende oorzaken dragen bij aan het normale verweringsproces van kalksteen
aan het bouwwerk. De oorzaken van verwering kunnen op een kalksteen van eenzelfde
type, doch op een andere plaats in het werk een totaal andere invloed hebben. Waar
de ene steen volkomen verweert, blijft de andere onaangetast; ook het door elkaar
verwerken van verschillende typen steen kan schadelijk zijn voor sommige daarvan.
De voornaamste en krachtigste verwoesters zijn de zouten, die door middel van
vochtigheid en temperatuurwisselingen tot in het hart van de steen worden gebracht.
Alle stenen in de groeve, kalksteen, zandsteen en zelfs granieten, bevatten een
aanzienlijke hoeveelheid (berg)water. De steen neemt evenwel ook grond- en
hemelwater op. Al dit opgenomen vocht moet, nadat de steen eenmaal uit de groeve
is gebroken, aan de lucht worden afgegeven. De eigenschap, die nodig is voor de
samenvoeging van de moleculen, is tezelfder tijd de oorzaak van de afbraak ervan.
Natuursteen, toegepast als opgaand muurwerk vanaf de begane grond, zal
onophoudelijk de vochtigheid van deze grond in zich opnemen; het is dit vocht dat
de zouten meevoert, die uiteindelijk onder invloed van de droogte van de lucht zullen
uitkristalliseren. Ter plaatse van deze kristallisatie zullen de moleculen van kalksteen,
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zandsteen en zelfs van graniet uiteenvallen. De bouwsteen bevat trouwens ook in de
vlakken zouten, die door de atmosferische vochtigheid onophoudelijk aan het werk
zijn. Zo kan een steen, die in het water of onder het maaiveld verwerkt nooit zal
vergaan, na een jaar aan de buitenlucht te zijn blootgesteld verweringsverschijnselen
vertonen. Het is daarom belangrijk aan de stenen niet alle vocht te ontnemen, doch
er zorg voor te dragen, dat er een vochtbeweging blijft bestaan van buiten naar binnen,
waardoor de zouten die zij bevatten steeds in opgeloste toestand blijven en dat de
mogelijkheid tot kristallisatie wordt verhinderd. Zo zullen deze zouten in hun
verborgen staat blijven zonder kwaad aan te richten.
Ter verduidelijking zou als voorbeeld kunnen dienen het blok bij A in figuur 1:
een kalksteen, geplaatst op een grondslag van beton of breuksteen. Hier zal door de
capillariteit, als gevolg van de zuigende werking van de steen, het binnenste van het
blok (a) het vochtgehalte aanzienlijk hoger liggen dan in de aan de lucht gedroogde
zijvlakken. Bijgevolg zullen ook de zouten in de richting van de pijlen worden
getransporteerd om uiteindelijk in de zijvlakken te kristalliseren en aldaar hun
vernietigende werking te beginnen. Gesteld dat tussen de steen van basement B en
de grondslag C een loodslab, een laag bitumen of een andere ondoordringbare laag
is aangebracht, dan zal het regenwater de buitenzijde van de steen schoonspoelen.
Op het moment van deze wassing zal de steen op de buitenvlakken vanzelfsprekend
vochtiger zijn dan binnenin; dit water zal echter snel aan de lucht drogen. De
vrijkomende zouten in het vlak van de steen zullen door de overvloed van regenwater
worden opgelost, weggewassen en afgevoerd. De zouten krijgen dus geen gelegenheid
om te kristalliseren en schade te berokkenen aan de zichtbare vlakken van de steen.
In geval van een volkomen isolatie van de steen, zodat deze niet meer met het
grondwater in aanraking kan komen, zal een poreuze kalksteen gemakkelijk kunnen
worden gewassen en gedroogd en daardoor het best bewaard blijven.
Bekijken we nu fig. 2, dan zien we bij A een steen, geplaatst onder een natuurstenen
goot. De natuursteen van deze goot kan niet zo dicht zijn of er zal een bepaalde
hoeveelheid van het doorstromende water worden geabsorbeerd. De steen a, gedroogd
aan de lucht, helpt op zijn beurt het door het gootstuk opgenomen water over te
nemen en in de richting van de pijlen af te voeren. Het ligt voor de hand, dat deze
droging aan de vlakken sneller zal

Figuur 1
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Figuur 2

gaan dan in het hart van de steen. De nog in opgeloste toestand verkerende zouten
zullen worden meegevoerd naar de vlakken en daar kristalliseren. De volgorde van
de tekenen, die hierop wijzen, zijn van ‘wollig’ stof tot afschilferen. Brengen we
echter bij B tussen het gootstuk en de onderliggende steen een ondoordringbare laag
C, dan zullen van deze onderste steen de dagvlakken door regenwater e.d. worden
gereinigd; door de regenslag kunnen de zouten niet in het vlak van de steen
kristalliseren.
De steen van Saint-Leu en de ‘banc royal’ van Saint-Maximin, die als
paramentwerk en beschermd tegen doorslaand of optrekkend vocht eeuwenlang goed
blijft, zal, wanneer hij onder goten of kroonlijsten van hardere steen wordt geplaatst
en daarvan het vocht opneemt, binnen afzienbare tijd verpulveren. Vrijwel altijd
blijft in een dergelijk geval de harde steen intact; de onderliggende wordt
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echter snel afgebroken door de zouten die worden doorgelaten en in het vlak van de
steen kristalliseren. Heel dikwijls lijkt de steen nog compact en gesloten terwijl deze
1 mm dieper toch in ver gevorderde staat van verwering verkeert.
Ook wanneer men bijv. een afdekking van harde steen A (fig. 3) plaatst op een
geprofileerde lijst B van de steen van St-Leu, zal daarvan het gevolg zijn, dat de
verweringskorst D omkrult; daaronder gaat de verwering verder. Deze zelfde korst,
die aan bepaalde stenen voorkomt, versnelt het door de zouten veroorzaakte werk
van de ontleding, doordat de onderkant van de profilering is gesloten voor contact
met de buitenlucht. De poriën van de steen zijn gesloten, waardoor onder de korst,
die een dikte bereikt van 1-2 mm, de zouten kunnen kristalliseren. Doordat deze
zouten niet kunnen worden weggespoeld en afgevoerd, richten zij verwoestingen
aan die pas worden opgemerkt, als deze zover zijn voortgeschreden dat de korst
afvalt.

Figuur 3

De profielen van lijsten en cordonbanden uit de periode van de middeleeuwen
hadden niet alleen het voordeel het water nauwelijks op te nemen, maar dit bovendien
ook nog snel af te voeren. Ook de stenen die uitstekende delen afdekken, zijn
wezenlijk beschermd; zij vertonen ook niet de verweringsverschijnselen, die men
kan waarnemen onder de kroonlijsten uit de renaissance of later tijd. De bouwmeesters
uit de middeleeuwen hadden deze verweringsverschijnselen goed geobserveerd; zij
hebben de schadelijke inwerking aan en onder goten vaak ondervangen door de goten
te plaatsen op kraagstenen of op boogjes of doordat men de ondervoeg volzette met
een ondoordringbaar materiaal als koolteer of hars. Zij kenden ook de gevolgen die
het naast elkaar plaatsen van verschillende typen steen konden hebben. Zo heeft de
zandsteen de eigenschap snel een grote hoeveelheid grond- en/of regenwater te
kunnen absorberen. Als men nu boven lagen zandsteen een kalksteen plaatst, zal
men spoedig zien dat de verwering begint op de voeg die in aanraking komt met de
zandsteen, en dat deze afbraak niet ophoudt, doch in de loop van korte tijd in versneld
tempo voortschrijdt. Dezelfde kalksteen, geplaatst op een harde kalksteen die niet
die hoeveelheid water kan opnemen als de zandsteen, zou misschien nooit zijn
vergaan. Ook als de middeleeuwse bouwers zandstenen muurwerk plaatsten op een
kalkstenen onderbouw, droegen zij zorg die kwaliteiten te kiezen, die geen salpeter(juister: sulfaat-)uitslag veroorzaakten, of wel, zij brachten tussen de zand- en de
kalksteen een laag leien aan. Deze methode is in de 14de en 15de eeuw veelvuldig
toegepast.
Elke kalksteen bevat bij het verlaten van de groeve een aanzienlijke hoeveelheid
water. Zodra deze steen aan de lucht wordt blootgesteld, zal een groot deel van dit
water verdampen; geleidelijk wordt dan alle water, ook uit het binnenste van de steen,
naar buiten afgevoerd. Op dit traject voert het water een zekere hoeveelheid opgelost
calciumcarbonaat mee naar de oppervlakte, dat daar een harde huid vormt. Hierdoor
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wordt de steen niet slechts behoed tegen invloeden van buiten; hij verkrijgt door dit
patina een onvervangbare bescherming.
De middeleeuwse bouwers lieten gewoonlijk de definitieve vorm van de steen op
de bouwplaats hakken voor de plaatsing in het werk. Dit had tot resultaat, dat het
patina werd gevormd op alle uitwendige vormen van parament-, geprofileerd en
beeldhouwwerk. Uiteindelijk was dus het gehele bouwwerk gelijkmatig bedekt met
deze harde beschermende laag, bewerkstelligd door wat men het ‘groevewater’ noemt.
Het dubbele voordeel hiervan was, dat de steen beter bestand was tegen atmosferische
invloeden en het natuurlijke patina gaf het gehele werk een gelijkmatige warme kleur.
De moderne bouwwijze van het met slechts gefatsoeneerde blokken natuursteen
optrekken van een gebouw en, zeer lange tijd nadat het werk is voltooid, het
aanbrengen van een pleisterlaag van 1 of 2 cm of meer heeft een totale vernietiging
van deze beschermende laag tot gevolg, die zich daarna niet meer vormt op het werk,
zoals dit gebeurde toen de steen vers uit de groeve werd gewonnen. Deze nieuwe
werkwijze is noodlottig voor het behoud van zachtere stenen als de banc royal van
de Oise, de zachte vergelé's, de kalksteen van Saintonge, de
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Caensteen, de Alpine kalkstenen, de Beaucaire, de zachte kalksteen uit Bourgondië,
de steen van Molènes, van Mailly-la-Ville, van Courson, van Tonnerre en de krijten
(marine kalkstenen).
Maar er zijn nog meer zaken waarop de aandacht moet worden gevestigd: wat te
zeggen van de gewoonte om alle dagziende kanten van het oude werk flink af te
krabben of op te hakken? Men verwijdert de beschermende laag waardoor het
bouwwerk eeuwenlang bewaard is gebleven; men doodt de steen, om een vakterm
te gebruiken. Dikwijls ziet men dat na deze barbaarse behandeling aan materialen
die tevoren geen enkel teken van verwering vertoonden, al heel gauw verschijnselen
van ontbinding ontstaan, beginnend met scheurtjes en steken en vervolgens
uiteenvallen, zonder dat de ziekte die de steen aantast kan worden tegengehouden.
In dit geval is een goede behandeling met silicaten het enige middel om de steen een
weerbestendige en harde huid terug te geven. De behandeling met silicaten moet
steeds worden toegepast direct nadat men de onzalige gedachte heeft gehad om het
monument ‘schoon te krabben’, eveneens wanneer pleisterwerk moet worden
aangebracht nadat de steen zijn groevewater heeft afgegeven.
De zachte stenen zijn trouwens niet de enige die zich bedekken met een natuurlijke,
harde en beschermende laag. Harde steentypen als de liais en cliquart vertonen
dezelfde verschijnselen. Wij hebben liais in het werk gezien die na vijf of zes eeuwen
een oppervlak hadden verkregen dat nauwelijks met de beitel was te bewerken, terwijl
een halve centimeter daaronder de steen met de nagel kon worden weggekrabd. De
zg. koude gesteenten, als die uit de groeven van Château-Landon zijn de enige die
niets van hun weerstand verliezen, ook als zij geruime tijd na de winning zijn bewerkt.
Wat betreft de zandsteen: iedereen weet dat deze slechts kan worden behakt direct
nadat hij is gewonnen. Bepaalde typen rode Vogezenzandsteen, die direct na de
winning zeer goed zijn te bewerken, zijn na verloop van enige jaren zo hard, dat dit
dan niet meer mogelijk is.
Het is ook goed bij niet onderkelderde gebouwen zorg te dragen, dat juist boven
de grond in het muurwerk een ondoordringbare laag wordt aangebracht van bitumen,
een dikke laag mastiek, asfaltpapier, een laag leien of iets dergelijks. Hierdoor wordt
het opstijgend vocht tegengehouden en het ‘salpeteren’ van de steen verhinderd.
Alle monumenten van de Poitou, veel van de monumenten van de Vendée en de
Saintonge tonen aan de buitenmuren tot ± 2 m hoogte een sterke aantasting door de
inwerking van zouten. Dit bevestigt de eerder genoemde waarneming, nl. dat zouten,
als zij in opgeloste toestand in kalksteen aanwezig zijn, daaraan geen schade kunnen
veroorzaken. Slechts dan, wanneer zij door droogte kunnen kristalliseren, heeft dit
vrijwel altijd een sterke verwering tot gevolg. Het is aan de monumenten in deze
gebieden inderdaad zo, dat de onderste lagen (alle bestaande uit zachte kalksteen)
de weersinvloeden goed kunnen doorstaan. De stenen zijn nat, maar tonen geen
verweringsverschijnselen; slechts daar waar de capillaire werking in het muurwerk
ophoudt, krijgen de zouten gelegenheid te kristalliseren, waardoor de verwering, de
afbraak, begint.
Metselaars beweren dat de verweringsvorm die zich voordoet als zg. wormgaten,
aanvankelijk weinig geprononceerd doch later zeer diep in de steen, zou worden
veroorzaakt door de werking van de maan. Een feit is, dat deze soort verwering zich
slechts voordoet in de Midi en even ten oosten en westen daarvan, doch nooit in het
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noorden. Men begrijpt, dat de warmte van de zonnestralen de kristallisatie van de
zouten verhaast boven de vochtige zone waar zij in opgeloste toestand aanwezig
waren. Bovendien is de Midi de ongunstigste streek voor de in Frankrijk voorkomende
natuursteen en wel omdat ten eerste in dit klimaat de zuidenwind regens aanvoert en
ten tweede des winters de temperatuursverschillen plotseling en zeer groot kunnen
zijn. Vaak is dan des nachts de temperatuur -8°C op de noordkant en -7° C op het
zuiden. Overdag blijft de temperatuur aan de noordgevels -6° C terwijl hij aan de
zonzijde oploopt tot +10° C. De min of meer poreuze gesteenten, die in een tijdsbestek
van enkele uren dergelijke temperatuurverschillen moeten ondergaan, zullen sneller
verweren dan die welke zijn blootgesteld aan wat gelijkmatiger temperaturen, ook
al mogen deze dan toch wel zeer laag zijn. De maan heeft daarmee echter, naar onze
mening, niets van doen of het moest zijn als zij vol is en aan dezelfde kant van de
horizon staat als de zon.
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Bijlage 2
Peperino uit het gebied rondom Viterbo
Uitgave van de Kamer van Koophandel, Nijverheid, Ambacht en Landbouw
te Viterbo, vertaling dr. C.J.A.C. Peeters.
De Monte Cimini, de bergen ten zuiden en oosten van de stad Viterbo, vormen een
deel van het orografisch stelsel van de provincie Viterbo. Het gehele gebied, van
vulkanische oorsprong, reikt in het oosten tot de Tiber en in het noorden tot de Monte
Volsini (ten noorden van het Meer van Bolsena), terwijl de uitlopers ervan in het
westen de dorpen Barbarano en Blera insluiten en in het zuiden de stadjes Nepi en
Monterosi. Het gebied is ongeveer 200 km2 groot. De raaklijnen met de pliocene
kleilagen liggen 100-150 m boven zee.
De hoogste top is de Monte Cimino ten oosten van Viterbo, 1053 m hoog, die als
eerste, samen met de Palanzana en andere kleine kraters, door zijn activiteiten het
bergreliëf gevormd heeft waartegen de vulkaan van Vico aanleunt. De hevige
uitbarstingen en ontploffingen van deze vulkaan hebben het oostelijk van het stadje
Ronciglione gelegen dal gevormd, waardoor de Rio Vicano stroomt. Uit de later
daarop gevolgde ketelvormige inzinking van de bodem ontstond het Meer van Vico,
waaruit zich de kleine krater van de Monte Venere (Venusberg) verheft. Deze en
enkele nevenkraters waren het laatst in dit gebied als vulkanen werkzaam.
De typische bergsteensoorten die in dit gebied voorkomen zijn:
a) het tot de familie der trachieten behorende ciminiet, met een matig gehalte aan
silex, een gering gehalte aan kalk, ijzer- en magnesiumoxyde en met
fenokristallen van augiet en olivien;
b) leuciethoudende fonolieten, zo genoemd wegens de aanwezigheid van leuciet,
die voorkomt in plaats van nefelien, met fenokristallen van sandidien;
c) cementhoudende pyroklastische gesteenten, Peperino genoemd.
De twee eerste zijn effusiegesteenten, ontstaan door uitstroming uit de vulkaan, en
hun uiteenlopende samenstelling is te danken aan chemische en fysische processen
binnen in het magmabekken in verschillende tijden.
Vele onderzoekers hebben belangstelling gehad voor de Peperino van dit gebied,
waarvan de structuur en de karakteristieken verwant zijn aan die van de bergen van
Albano bij Rome. Ongetwijfeld gaat het hier om een cementering van door de vulkaan
uitgestoten materialen, verenigd met de overblijfselen van de verwoesting van
gesteenten uit de eerste vulkanische fase. De cementering was een gevolg niet alleen
van fysische werkingen samen met orogenetische bewegingen, maar ook van de
aanwezigheid van cement, dat zich gevormd heeft door het uiteenvallen van
glasachtige deeltjes of door de inwerking van calciumoxyden, zelfs van vreemde
oorsprong, van elders afkomstig.
De steenbanken hebben altijd een aanzienlijke sterkte en omvang en bestaan uit
drie lagen. De eerste laag, puinlaag genoemd (‘cappelacio’), is brokkelig en weinig
compact; de tweede, middelste laag is vaster en wordt bijgevolg voor de handel
uitgebaat; de derde laag is weer broos en brokkelig zoals de eerste, de bovenste.
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Uit de analyse blijkt, dat het materiaal in het algemeen voor 50% amorf is, voor
het overige uit kiezelachtige (salische) stoffen bestaat zoals sanidien en plagioklaas,
femische mineralen zoals biotiet en pyroxeen, en, in zeer kleine hoeveelheid, uit
minder belangrijke mineralen zoals ijzeroxyde en ijzerhydroxyde. De laatste
bestanddelen kunnen aan het materiaal een bijzondere kleur geven.
Uit proeven blijkt een druksterkte van 300-350 kg/cm2; het soortelijk gewicht
bedraagt ongeveer 2,5. De weervastheid en de gemakkelijke be-
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werking konden de mens niet ontgaan en zonder twijfel werd het materiaal sinds de
oudste tijden voor gebouwen en decoratie gebruikt.
De eerste belangrijke toepassing gaat op de tijd van de oude Romeinen terug, die
de Peperino van Albano, de ‘Lapis Albanus’ op grote schaal benut hebben. De
Peperino van Viterbo daarentegen, hoewel reeds in de oudheid gebruikt, werd pas
beroemd en in grote hoeveelheden toegepast toen de stad Viterbo pauselijke residentie
werd en in betekenis en rijkdom toenam (11de, 12de en 13de eeuw). In die tijd
ontstonden belangrijke met Peperino beklede en versierde monumenten, waaraan de
steen op uiterst kunstzinnige wijze verwerkt werd.
Deze steensoorten werden nog 30 jaar geleden met de hand bewerkt. De gestegen
vraag echter en de noodzaak om de produktiekosten laag te houden leidden tot
mechanisering van de bewerking en thans worden de handelsprodukten op dezelfde
manier tot stand gebracht als marmer.
Met de technische ontwikkeling is aan de kwaliteiten ‘groen’ en ‘groengrijs’, die
in de middeleeuwen gebruikt werden, een nieuwe, zeer gewaardeerde toegevoegd,
de ‘Peperino rosa’, de rose Peperino, zo genoemd om zijn rose kleurnuance, die op
de markt meteen grote belangstelling kreeg. Vrijwel alle Peperinosoorten kunnen
glanzend glad gepolijst worden. De voorkeur wordt echter gegeven aan een ruwe of
geslepen bewerking, die op 3 à 4 cm dikke gezaagde platen toegepast wordt. Vrijwel
alle banken zijn gelaagd, zodat het eindprodukt laat zien of het evenwijdig aan of
tegen het leger is verwerkt. De handelsprodukten zijn:
a) half ruwe produkten: vierkante gefatsoeneerde blokken van verschillende grootte,
onregelmatige platen, zg. ‘schiaccie’ en grote scherven voor rustiek metselwerk;
b) halfbewerkte stukken: gezaagde platen van verschillende grootte in dikten van
2 tot 10 cm of meer, brokstukken en croûteplaten in verschillende dikten;
c) geheel bewerkte stukken: gezaagde platen in elke gewenste vorm, grootte en
dikte, geschuurd of gepolijst, voor elke bouwkundige of ornamentale toepassing,
blokken voor venster- en deuromlijstingen, trappen, lijsten, enz. met ruw of fijn
geschuurd oppervlak, gespitst of gebouchardeerd, verder plavuizen,
trottoirbanden, ornamentwerken voor grafstenen en grafkapellen.
Wegens de geringe kosten van het openleggen en exploiteren der groeven, alsmede
door de lage kosten voor de bewerking is het een goedkoop bekledingsmateriaal.
Daarbij komt het voordeel, dat steeds gelijkvormige blokken van grote afmetingen
zonder verborgen inwendige gebreken gewonnen kunnen worden.
Historische monumenten, waaraan Peperino verwerkt is:
Viterbo:
Palazzo degli Alessandri, 13de eeuw
Palazzo Papale (pauselijk paleis), 1257-1266, loggia en trap 1267; gerestaureerd
1897-1919
S. Francesco, 1236, verbouwd 1373; gerestaureerd na oorlogsschade 1944
Porta Fiorentina
Fontein op de Piazza della Rocca, door Vignola, 16de eeuw
Palazzo Chigi
Palazzo dei Priori, 1460
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Porta S. Pietro, middeleeuws
S. Maria della Quercia, 1470-1525, toren 1481 door Ambrogio da Milano,
kloostergang 1480 en 16de eeuw (bovenste galerijen)
Caprarola:
Palazzo Farnese, door Vignola, 1559-1573.
Peperino voor beelden en fonteinen:
Viterbo:
Villa Lante in Bagnaia, tuinsculptuur
Ferento:
Romeins theater
Rome:
o.a. de tempels van het Forum op de Piazza Argentina.
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22. Niedermendiger basaltlava, monster op ware grootte, gescharreerd.

23. Londorfer basaltlava, monster op ware grootte, gescharreerd.

24. Hohenfelser basaltlava, monster op ware grootte, met ribbelbeitel bewerkt.
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25. Mayener basaltlava, monster op ware grootte, gescharreerd.
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26. Römer tufsteen, monster op ware grootte, gezaagd oppervlak.

27. Ettringer tufsteen, monster op ware grootte, gezaagd oppervlak.

28. Hasenstoppler tufsteen, monster op ware grootte, gezaagd oppervlak.
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29. Weiberner tufsteen, monster op ware grootte, gezaagd oppervlak.
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30. Peperino Duro, monster op ware grootte, gescharreerd.

31. Drachenfels-trachiet, gescharreerd oppervlak op ware grootte, gefotografeerd aan een van de
kolommen van de Domkerk te Utrecht.

32. Weidenhahn-trachiet, monster op ware grootte, gescharreerd.
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33. Reimerath-trachiet, monster op ware grootte, gescharreerd.
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34. Gobertange, monster op ware grootte, gescharreerd.

35. Ledesteen, monster op ware grootte, gezaagd oppervlak.

36. Kirchheimer Muschelkalksteen, monster op ware grootte, gezaagd oppervlak.
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37. Krensheimer Muschelkalksteen, monster op ware grootte, gezaagd oppervlak.
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38. Hardsteen, monster op ware grootte, gescharreerd.

39. Namense steen van de blauw[...] monster op ware grootte, gescharreerd.

40. Ölandsteen, geschuurd oppervlak van de rode soort op ware grootte; vloertegel afkomstig uit
het Paleis op de Dam te Amsterdam.
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41. Ölandsteen, geschuurd oppervlak van de grijsgroene soort op ware grootte; vloertegel afkomstig
uit het Paleis op de Dam te Amsterdam.
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42. Anstrude jaune claire, monster op ware grootte, gezaagd oppervlak.

43. Euville, enigszins verweerd en vervuild oppervlak op ware grootte, gefotografeerd aan het
zuidertransept van de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, aangebracht bij de restauratie aan
het einde van de vorige eeuw.

44. Savonnières, monster op ware grootte, gezaagd oppervlak.
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45. Vaurion, monster op ware groote, gezaagd oppervlak.
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46. Rode zandsteen (rode Wezer of rode Bremer zandsteen), monster op ware grootte, gezaagd
oppervlak.

47. Bentheimer zandsteen, monster op ware grootte, gezaagd oppervlak.

48. Obernkirchener zandsteen, monster op ware grootte, gezaagd oppervlak.
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49. Udelfanger zandsteen, monster op ware grootte, gezaagd oppervlak.
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50. Arabescato, monster op ware grootte, gepolijst oppervlak.

51. Albast uit Italië, monster op ware grootte, fijn geschuurd oppervlak.
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52. Mergel, monster op ware grootte, geschaafd oppervlak.

53. Penant aan de toren van de Maartenskerk te Zaltbommel. Mergel, waarvan de beschermende
calciethuid gedeeltelijk verdwenen is, zodat de zachte steen aan een snel verval onderhevig is.

54. Plintlijst van Drachenfels-trachiet aan een steunbeer van de straalkapellen om het koor van
de Domkerk te Utrecht. Duidelijk zichtbaar zijn de langwerpige putten van de uitgeweerde
sanidien-kristallen.
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55. Vensterdagkant van Ettringer tufsteen aan de zuidwestkapel (gebouwd 1938-'39) van de Oude
kerk te Delft.

56. Ettringer tufsteen aan de noordmuur van de H. Sacramentskapel van de St.-Janskathedraal
in 's-Hertogenbosch, aangebracht bij de restauratie omstreeks 1940.
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57. Boogveld en omlijsting van het Begijnhofpoortje te Delft (ca. 1500). Het reliëf stelt St.-Jan de
Evangelist op Patmos voor. Boogblokken en reliëf Ledesteen. Duidelijk zichtbaar zijn de
‘meelzak’-vorm, die de blokken door de verwering gekregen hebben, en de vuile gipskorsten op het
reliëf naast de door de regen schoongespoelde gedeelten.

58. Bentheimer zandsteen (links) en Gobertange (rechts) aan het westportaal (begin 16de eeuw)
van de Oude kerk te Delft. De zandsteen vertoont de donkere verweringskleur, terwijl de Gobertange
tijdens de restauratie van 1954-'61 opnieuw is behakt en gevoegd. Een beter en fraaier resultaat
zou zijn verkregen als men de steen alleen maar schoongeborsteld had. Het lichte blok iets onder
het midden laat goed de nerfachtige lijnentekening zien, waardoor de steen de bijnaam eikehout
heeft gekregen.
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59. Zijkant van het Begijnhofpoortje in Delft. Ledesteen, afgewisseld met Gobertange (de kleine
blokken), verweerd tot de ‘meelzak’-vorm.
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60. Detail van een venster en wimberg aan de zuidzijde van het middenschip van de
St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. Bij de restauratie omstreeks 1885 vernieuwd in St-Joire,
alleen rechts boven zijn nog enkele oorspronkelijke blokken Bentheimer zandsteen van omstreeks
1500 blijven zitten. De vensteromlijsting en -tracering is vernieuwd in weervaste Udelfanger
zandsteen (vgl. afb. 70). De St-Joire vertoont de vuile gipskorst, waarvan een gedeelte al half los
zit, en door de regen schoongespoelde vlakken.
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61. Brug achter de Nieuwe kerk in Delft, gedateerd 156... De dekplaten zijn van hardsteen en de
boogblokken van Namense steen met de kenmerkende zilvergrijze verweringskleur.

62. en 63. Pinakel (links) en kruisbloem (rechts) aan de zuidzijde van het middenschip van de
St.-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. Aangebracht bij de restauratie aan het einde van de vorige
eeuw in St-Joire. De profielband om de pinakel is deels afgevroren en de steel van de kruisbloem
is gespleten door het roesten van een ijzeren dook.
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64. en 65. Details van de zuiltjes van de ingangspartij van het Universiteitsgebouw aan het Domplein
te Utrecht, daterend uit 1892, uitgevoerd in Savonnières. Kenmerkend voor de meeste lichte
kalksteensoorten is de vuile gipskorst naast de door regenwater schoongespoelde vlakken.

66. Gebosseerd hoekblok van Savonnières aan het Universiteitsgebouw aan het Domplein in Utrecht,
daterend uit 1892.
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67. Detail van een steunbeer van het westportaal van de Oude kerk te Delft (begin 16de eeuw),
uitgevoerd in Bentheimer zandsteen, die zijn donkere verweringskleur vertoont.

68. Detail van een gebosseerde pilaster van de voorgevel van het stadhuis van Delft (1618-'20),
uitgevoerd in Obernkirchener zandsteen, gefrijnd.

G. Berends, Herman Janse en A. Slinger, Natuursteen in monumenten

108

69. Plintlijst van rode zandsteen (rode Wezer of rode Bremer zandsteen) aan de westzijde van de
toren van de Oude kerk in Delft, aangebracht bij de restauratie van 1954-'61.

70. Muurvlak van Udelfanger zandsteen aan de westzijde van de St.-Janskathedraal in
's-Hertogenbosch, aangebracht bij de restauratie omstreeks 1880 en sindsdien merendeels sterk
verweerd, waarbij de te sterke cementvoegspecie intact bleef.
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in Nederland (Uitg. Stichting Ratiobouw, Rotterdam 1956)
38 T. Stambolov en J.R.J. van Asperen de Boer, The deterioration and conservation
of porous building materials in monuments. A literature review (Uitg.
International Centre for the study of the preservation and the restoration of
cultural property, Rome 1972)
39 Idem, Idem, supplement 1975 (Uitg. ICOM Committee for Conservation, Venetië
1975)
40 Idem, Conservering van poreuze materialen in monumenten (vertaling van beide
vorige titels) (Uitgave van het Bedrijfsschap voor het Stukadoors-, Terrazzoen het Steengaasstellersbedrijf, Den Haag 1978). Met verdere
literatuurverwijzigingen.
41 P.K. van der Schuit, Gevelreiniging, een Monumentenzorg. Reinigingsmiddelen
en -methoden voor gevels van oudere gebouwen, in: Polytechnisch tijdschrift
(Bouwkunde, wegen- en waterbouw) 1978, blz. 516-523
42 P.K. van der Schuit, Schade gevelreiniging afwegen tegen die door vervuiling;
Conservering is lapmiddel als verwering niet wordt aangepakt;
Siliconenprodukten verschillen in samenstelling en uitwerking, in: Bouw 1978
resp. nr. 22 blz. 53-55, nr. 23 blz. 88-90 en nr. 24 blz. 51-54
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Nagekomen:
43 J. Sprenger, Mergel, de Zuid-Limburgse mergel als bouwsteen, in: Katholiek
Bouwblad XIX (1951-'52), blz. 333-335, 349-351, 365-366, 381-382
44 W.M. Felder, Kalkstenen van het Bovenkrijt in Zuid-Limburg en hun exploitatie,
in: Verhandelingen Kon. Ned. Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 29
(1973), blz. 51-62
45 G. Overeem en J. Querido, Mergel, de Nederlandse natuursteen, in: Monumenten
2 (1981) nr. 6, blz. 17-25
46 J. Röder, Die Mühlsteinbrüche von Mayen, Geländedenkmäler einer vor- und
frühgeschichtlichen Groszindustrie, in: Bonner Universitätsblätter 1972, blz.
35-46
47 H. van der Wal, Tufsteen in historische gebouwen - enige aspecten, in: Bulletin
Stichting Oude Gelderse Kerken I (afl. 9, najaar 1979), blz. 221-228
48 L'Industrie de la pierre en Belgique de l'ancien régime à nos jours; Colloque
(nationale du Centre de l'Archéologie industrielle) du 20 novembre 1976, Ath
1979;
Idem, Catalogue de l'exposition organisée à l'occasion du idem, Maffle 1976
49 A. Arnold, Grundlage der Steinkonservierung (E.T.H. Zürich 1977)
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Register van steensoorten
N.B. De cijfers verwijzen naar de bladzijden, waarop de steensoorten genoemd
worden. Vette cijfers duiden op een paragraaf aan de soort gewijd, cursieve cijfers
op bladzijden met afbeeldingen.
Aachener Blaustein 32, 53
albast 54, 76, 77-78, 100
Andernach-tufsteen 11, 27
Anstrude 46, 58, 59-60, 98
Anthéor 59, 60
Arabescato 77, 100
arduin 38, 47, 48, 51
arkose 65
Auversien 46
Bakovensteen 55
Balegemsteen 40, 43, 45
basalt 12, 14, 15, 18, 20, 32, 33, 85
basaltina 21
basaltlava 15, 18, 20-23, 23, 28, 32, 52, 65, 73, 80, 85, 93
- Hohenfelser 21, 22, 23, 93
- Londorfer 22, 52, 93
- Mayener 21, 23, 93
- Michelauer of Miche(l)nauer 23
- Niedermendiger 20, 21-22, 73, 93
basalttuf 27, 29
Baumberger (kalk)steen 20, 38, 47, 57-58, 60, 73, 80
Belgisch graniet 48
Bentheimer zandsteen 11, 14, 20, 40, 47, 58, 65, 68-73, 69, 72, 73, 74, 75, 82,
99, 103, 104, 107
bergsteen 68
Berkum-trachiet 20
bik, biksteen 68
Blaustein, Aachener 32, 53
- Eifeler 53
blauwsteen, blauwe steen 48
bleu Belge 53, 78
bloksteen 68
Bocholtzer steen 57
bontzandsteen 14, 65
Brauvillers 46
Bremer zandsteen 29, 65, 71, 73, 99, 108
bruinijzersteen, bruinijzererts 24
Brusseliaan, bruysselaers steen 40
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Bückeberger zandsteen 73
Caensteen 60, 89
Calacatta 77
calcaire 51
- de St-Estèphe 46
- de St-Ouen 46
- de St-Yzans 46
- de Villers-Cotterets 46
carboonkalksteen 48
Carrarisch marmer 76
conglomeraat 12, 15
Coutarnoux 44, 46, 60, 85
Daelbexsche steen 40
Dendersteen 43
Diegemer steen 40
Dinantse steen 53
dolomiet 12, 14
Domroy 60
Doornikse steen 11, 47, 47-48, 54
Drachenfels-trachiet, Drakenvelder steen 11, 15, 18-20, 19, 29, 32, 68, 83, 95,
101
Drentse stenen 15, 16
duifsteen 27
edeltuf 27
Eifeler Blaustein 53
Engelse (kalk)steen 64
erratische blokken 15
Escauzijnse steen 48
Ettringer tufsteen 27, 29, 33-34, 34, 35, 94, 102
Euville 32, 59, 60-62, 61, 98
Faverolles 46, 59, 62
Franse kalksteen 14, 38, 44, 59-64, 84-89
Geulhemer steen 55
Gildehauser zandsteen 68, 71, 73
glimmerzandsteen 65, 66, 75
Gobertange(-steen), Gobertinge-steen 11, 14, 38, 40, 40-43, 42, 43, 44, 46, 47,
54, 69, 79, 96, 103
godersceyer, go(e)delsteen, -scede, -sc(hi)er, -sceider, go(e)lsc(hi)er 38, 39
Gotlandse steen 51
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graniet 12-16, 32, 48, 84-87
- Belgisch 48
granit de Flandre 48
Grauwacke 14, 21, 29, 32, 66
grès Lédien 43
Gulpense kalksteen 53, 55
hardsteen 11, 12, 38, 44, 47, 48, 48-51, 49, 51, 53, 69, 73, 97, 105
hartsteen, hartwerk 47, 68
Hasenstoppler tufsteen 27, 34-35, 94
heerd 55
Hinkel-zandsteen 65
Hochlei-tufsteen 35
hodilsceide, hodilsciede, ho(e)schier 38, 39
Hohenfelser basaltlava 21, 22, 23, 93
Hohenleie-tufsteen 27, 29, 35
Jurakalksteen 15, 84
kalksinter 59
kalksteen 11-15, 20, 24, 29, 32, 38-64, 65, 71, 73, 76, 80, 81, 83, 84-89, 96
- Baumberger 20, 38, 47, 57-58, 60, 73, 80
- Belgische donkere 47-53
- Belgische witte 11, 38-46, 71
- carboon-, kolen- 14, 47, 48
- Engelse 64
- Franse 14, 38, 44, 59-64, 84-89
- Jura- 15, 84
- Muschel- 58, 73, 80, 96
Kanalsinter 59
kiezelzandsteen 12, 66, 68, 75
Kirchheimer Muschelkalksteen 58, 73, 96
kolenkalksteen 14, 47, 48
kolenzandsteen 14, 66, 67
Kordeler zandsteen 74
Krauberger steen 57
Krensheimer Muschelkalksteen 58, 73, 80, 96
krijt, krijtsteen 14, 16, 53, 64, 85, 89
Kuhacker Muschelkalksteen 58
Kunrader steen 16, 53, 55, 57
kwartsiet 12, 13, 15, 66, 76
lapillituf 27
Larochette 75
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Ledesteen, Lediaanse steen 11, 14, 38, 40, 41, 43-46, 44, 45, 60, 62, 63, 69, 71,
72, 82, 96, 103
leisteen 9, 11, 12, 14, 24, 33, 76
leuciettuf 27, 34
limoniet 24
Londorfer basaltlava 22, 52, 93
Luxenacker Muschelkalksteen 58
lydiet 15, 16
Maassteen 11, 16, 47, 48, 51
Maastrichtse kalksteen 53
Maastrichts krijt 55
Mainzandsteen 11, 29, 32, 65
marmer 12, 13, 43, 47, 48, 53, 54, 76-78, 79, 80, 100
- Belgisch rood 76, 78
- Belgisch geaderd en gevlekt zwart 78
- Belgisch zwart 47, 53, 54, 76
- blauw 76
- Carrarisch 76
- groen 76, 78
- wit 48, 53, 76-77
marnes blanches du Médoc 46
Massangis 46, 59, 63-64
Mayener basaltlava 21, 23, 93
mergel 11, 14, 16, 38, 52, 53, 55, 55-57, 56, 82, 101
Michelauer of Miche(l)nauer basaltlava 23
moddererts 24
moeraserts, moerasijzererts 24
Montanier 62
Morley 62
Munstersteen 57
Muschelkalksteen 14, 58, 73, 80, 96
- Kirchheimer 58, 73, 96
- Krensheimer 58, 73, 80, 96
- Kuhacker 58
- Luxenacker 58

Namense steen 11, 32, 39, 47, 48, 51-53, 52, 56, 57, 82, 97, 105
Niedermendiger basaltlava 20, 21-22, 73, 93
Nivelsteiner zandsteen 29, 32, 66-68, 67
noir Belge 53
- coquillé 53, 78
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Obernkirchener zandsteen 65, 73-74, 75, 99, 107
oersteen 24, 28
Öland-steen 14, 76, 78, 97
orduin, orduyn 38, 40
Ourthesteen 48, 66
Peperino 27, 35-37, 73, 90-91, 95
petit granit (de l'Ourthe) 48
pierre bleue 48
- de Godins 48
- de Rocq 48
pierre de Haut-Lieu 48
- de Marbaix 48
- de Morenrieux 48
poelerts 24
porfiertuf 27
Portlandstone 14, 64
Pouillenay 62, 85
Reffroy 59, 60, 62
Reimerath-trachiet 20, 21, 95
Riedener tufsteen 27, 35
rivierkeien 15-16, 28, 29
rode zandsteen 11, 14, 23, 29, 32, 65, 65-66, 89, 99, 108
roetsteen 39
rolstenen 12, 15, 16, 21
Römer tufsteen 11, 19, 22, 25, 27, 27-33, 29, 31, 34, 47, 94
rouge griotte 78
- royal 78
- Saint-Rémy 78

Saint-Anne 53, 78
Saint-Estèphe 46
Saint-Joire 59, 60, 62, 104, 105
Saint-Leu-d'Esserent 59, 62, 87, 88
Saint-Maximin 59, 62, 87
Saint-Ouen 46
Saint-Pierre-Aigle 46, 59, 62
Saint-Yzans 46
Savonnières 29, 32, 59, 62-63, 98, 106
schuifstenen 15
Selters-trachiet 20
serpentino, serpentijn 76, 78, 79
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Sibbesteen 55
Sichemer steen, Sychgener steen 55
silex 16, 90
slangensteen 78
Stadthagener zandsteen 73
Stenzelberger trachiet 20
stinksteen 48
stoepsteen 48
tauw 55
toetssteen 16
trachiet 11, 12, 15, 18-20, 21, 29, 32, 36, 65, 68, 73, 79, 80, 83, 90, 95, 101
- Berkum- 20
- Drachenfels- 11, 15, 18-20, 19, 29, 32, 68, 83, 95, 101
- Reimerath- 20, 21, 95
- Selters- 20
- Stenzelberger 20
- Weidenhahn- 20, 80, 95
- Westerwald- 18, 20, 73
- Wolkenburger 20
trachiettuf 27
trastuf 27
travertin 12, 21
tuf, tufkrijt 55
tuffeau 55, 59
Tuffo Giallo 33
tufsteen 11, 12, 14, 18-20, 22-24, 25, 27-37, 47, 68, 79, 82, 94, 102
- Andernach- 11, 27
- Ettringer 27, 29, 33-34, 34, 35, 94, 102
- Hasenstoppler 27, 34-35, 94
- Hohenleie 27, 29, 35
- Riedener 27, 35
- Römer 11, 19, 22, 25, 27, 27-33, 29, 31, 34, 47, 94
- Weiberner 27, 29, 35, 35, 94

Udelfanger zandsteen 65, 74, 99, 104, 108
Val d'Arion 63-64
Valkenburger steen 55
Vaurion 46, 59, 63-64, 73, 98
velderts 24
veldkeien, veldstenen 15-16, 24, 28, 30, 32, 75, 84
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vert Tinos 78
Vilvoordse steen 40
Volvic 21, 85
vuursteen 14, 16, 53, 55, 57
Wasserstein 58-59
Weiberner tufsteen 27, 29, 35, 35, 94
weideërts 24
Weidenhahn-trachiet 20, 80, 95
Wezerzandsteen 15, 29, 32, 65, 73, 99, 108
Westerwald-trachieten 18, 20, 73
wit marmer (ordinair) 48, 53, 76-77
witte Belgische (kalk)steen 11, 38-46, 71
- Engelse (kalk)steen 64
- Franse kalksteen 14, 38, 44, 59-64, 84-89
Wolkenburger trachiet 20
ijzeroer, ijzer(oer)steen 24, 25, 26, 28, 30, 32
zandsteen 8, 11-15, 20, 22-24, 29, 32, 36, 47, 58, 59, 63, 65-75, 76, 80, 82-89,
99, 103, 104, 107, 108
- Bentheimer 11, 14, 20, 40, 47, 58, 65, 68-73, 69, 72, 73, 74, 75, 82,
99, 103, 104, 107
- bont- 14, 65
- Bremer 29, 65, 71, 73, 99, 108
- Bückeberger 73
- Gildehauser 68, 71, 73
- glimmer- 65, 66, 75
- Hinkel- 65
- kiezel- 12, 66, 68, 75
- kolen- 14, 66, 67
- Kordeler 74
- Larochette- 75
- Main- 11, 29, 32, 65
- Nivelsteiner 29, 32, 66-68, 67
- Obernkirchener 65, 73-74, 75, 99, 107
- rode 11, 14, 23, 29, 32, 65, 65-66, 89, 99, 108
- Stadthagener 73
- Udelfanger 65, 74, 99, 104, 108
- Wezer- 15, 29, 32, 65, 73, 99, 108
Zichemer steen 55
zodenijzersteen 24
zoetsteen 51, 80
zwerfblokken, -keien, -stenen 14, 15, 16
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zwart marmer 47, 53, 54, 76
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Register van vindplaatsen van natuursteen
N.B. Voor de vindplaatsen, die in de benaming van de desbetreffende steensoorten
tot uitdrukking komen, wordt verwezen naar het register van steensoorten.
Aalst 43
Anröchte 75
Anthisnes 48
Arquennes 48
Aschaffenburg 66
Avesnes 47, 48
Aywaille 48
Bagneux 85, 86
Beaucaire 89
Beernem 75
Berchère 86
Bierry-les-Belles-Fontaines 59
Billerbeck 57
Camerig 66
Carrara 76
Cottessen 66
Courson 89
Couvin 78
Denée 48
Diest 24
Dilbeek 40, 43
Ecaussines 48
Epen 66
Fepin 15
Fumay 15
Givet 47
Gougnies 78
Haut-Lieu 48
Havixbeck 57
Hinkel 65
Hoey 52
Impe 40
Jodoigne 40
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Kassel 24
Kerkrade 66
Koblenz 15
Kunrade 16, 57
Labuissière 78
Laken 40
Mailly-la-Ville 89
Marbaix 48
Maria Laach 18, 27
Mazy 53, 54
Meldert 40
Mélin-Lathuy 40
Miltenberg 65
Minden 15
Molènes 89
Montrouge 86
Morenrieux 48
Nivelles, Nijvel 48
Noorbeek 16
Nottingham 77
Nottuln 57
Ouffet 48
Philippeville 78
Poulseur 48
Rochefort 78
Ronse 24
Rijckholt 16
Saint-Hubert 78
Saint-Même 60
Saintonge 88
Saint-Remy-Geest 40
Sibbe 16, 55
Sichem 55
Simpelveld 57
St.-Geertruid 16
St.-Pieter, St.-Pietersberg 16, 55
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Slenaken 16
Soignies 48
Solre-Saint-Géry 78
Spontin 48, 49
Sprimont 48, 49
Steenokkerzeel 40
Terziet 66
Tinos 78
Tonnerre 85, 89
Torhout 75
Trier 65, 77
Valenciennes 47, 48
Valkenburg 55, 57
Vernon 85
Villers-Cotterets 46
Vinalmont 52
Viterbo 36, 90
Vijlen 55, 75
Wölferlingen 20
Zinnik 48
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Register van gebouwen in Nederland
N.B. De cursieve cijfers verrwijzen naar bladzijden met afbeeldingen.
Aardenburg, St.-Bavokerk 47, 75
Abcoude, kerk 18
Achlum, kerk 30
Afferden (L.), kerk 24, 78
Alkmaar, waag 21
St.-Laurenskerk 43, 46, 71
Alphen a/d Maas, R.K. kerk 20, 28, 30, 32, 51, 66
Amersfoort, O.L. Vrouwetoren 22, 23
Amsterdam, Paleis 71, 74, 77, 78, 97
Munt 43
waag 43
Oude kerk 43, 46, 51, 58, 71
Nieuwe kerk 18, 43, 46, 53, 60, 73
St.-Nicolaaskerk 66, 83
Burgerweeshuis 53
Wilhelmina-Gasthuis 47
G.G.D., Willemsstraat 47
vm. Nederlandse Bank 74
HAL-gebouw, Damrak 48
P & C, Dam 58
Bungehuis, Spuistraat 58
transformatorhuisjes 57
Andelst, kerk 4, 16, 20, 32, 51, 66
Angerlo, kerk 24, 28
Anjum, kerk 28
Anlo, grafzerk 65
Appeltern, kerktoren 30
Arcen, kerk 16
Arnhem, Eusebiuskerk 27, 34, 57, 60, 65, 78
Asselt, kerk 16
Baexem, kerktoren 16, 55
Batenburg, kasteelruïne 55
Bedum, kerk 28
Beegden, kerk 16
Beekbergen, kerk 27
Bergen (L.), kerktoren 24, 55, 66
Bergen (N.H.), Ruïnekerk 35
Bergen op Zoom, O.L. Vrouwepoort 43
stadhuis 46
Grote kerk 43, 71
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Markiezenhof 40, 43, 46, 48
Bergharen, kerktoren 59
Berg-Terblijt, R.K. kerk 55
Blerik, kerk 16
Bocholtz, kasteel 57
Bolsward, Martinikerk 65
Boxtel, St.-Petruskerk 55
Bozum, kerk 30, 32, 65
Breda, kasteel 48
Grote kerk 40, 43, 46, 54, 62, 78
Brielle, Grote kerk 46, 71
Brouwershaven, stadhuis 46, 74
Buren, kerk 71
Buggenum, kerk 16
Colijnsplaat, Nehallennia-altaren 47, 63, 68
Culemborg, stadhuis 71
Delden, kerk 68
Delft, Oostpoort 43
stadhuis 43, 46, 74, 107
Oude kerk 46, 71, 102, 103, 107, 108
Nieuwe kerk 43, 46, 63, 71, 72
Begijnhofpoortje 46, 103
brug achter de Nieuwe kerk 105
Denekamp, R.K. kerk 68, 69
Deventer, stadhuis 71
Lebuïnuskerk 31, 68
O.L. Vrouwekerk 39
Noordenbergstraat 9 20
Sandrasteeg 8 18, 19
Doesburg, toren Grote kerk 20
Doezum, kerktoren 65
Dokkum, kerk 16
vm. abdijkerk 16
Dodewaard, kerktoren 32
Doorn, kerk 31, 31
Dordrecht, stadshal 47
Grote kerk 7, 35, 46, 58, 76
Dreischor, vm. kasteel Windenburg 40
Echteld, kerk 16, 31, 32, 65
Ede, kerk 27
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Egmond, vm. abdij 65
Ellecom, kerktoren 30
Elst (O.B.), kerk 30
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Emmen, kerktoren 16
Enkhuizen, Zuidertoren 43
Enschede, kerk 68
Epen, kerk 66
Ermelo, kerk 24, 31, 59
Eygelshoven, kerktoren 68
Franeker, Martinikerk 7
St.-Geertruid, bestrating 66
Gendt (O.B.), kerk 20, 32, 66
Gennep, kerk 16
Giekerk, kerk 32, 65
Goes, Grote kerk 71, 82
Gouda, stadhuis 38, 40, 59
waag 77
Grathem, kerktoren 55
's-Gravenhage, Ridderzaal 60
Vredespaleis 7, 74
Hollandse Bank voor Zuid-Afrika 58
monument voor Koningin Emma 60
Groningen, Martinitoren 71, 74
Grouw, kerk 30
Gulpen, kerktoren 16
R.K. kerk 68

Haaksbergen, kerk 68
Haarlem, vleeshal 74
St.-Bavokerk 40, 71, 74
Bakenessertoren 58, 71, 79
Hallum, kerk 31
vm. klooster Mariëngaarde 28
Hannekenswerve, kerkfundering 75
Hantum, kerk 30
Harderwijk, Grote kerk 68
Heel, kerk 47, 55, 66
Heemse, kerk 24
Heerlen, kerktoren 68
Schelmentoren 57
Mijnschool (thans H.T.S.) 57
Hellendoorn, kerk 24, 25
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Hellum, kerk 16
's-Hertogenbosch, stadhuis 71
St.-Janskathedraal 7, 23, 35, 51, 59, 62, 63, 71, 74, 78, 79, 98, 102,
104, 105, 108
Heusden, kerk 55
Holset, kerk 55
Honselersdijk, vm. Slot 78
Hoorn, Hoofdtoren 43
Hulst, Dubbele poort 40
stadhuis 40, 46

Jelsum, kerk 30
Kampen, Bovenkerk 27, 35, 68
Kessel, burcht 55
Kimswerd, kerk 30, 65
Klimmen, kerk 57, 66
Kloetinge, kerk 47
Kockengen, kerktoren 35
Kruiningen, kerk 46
Leerdam, kerk 55
Leermens, kerk 28
Leeuwarden, Oldehove 71
Leiden, stadhuis 7, 74
Pieterskerk 19, 38, 40, 43, 46, 51
Hooglandse kerk 43, 46, 71
Lemiers, kapel 75
Leur (Gld), doopvont 47
Limbricht, vm. parochiekerk 16
R.K. kerk 68
Linne, doopvont 47
Lochem, bestrating 16
Maasniel, kerk 16
Maastricht, castellum 55
stadsmuur 51, 66
Helpoort 66
oude Maasbrug 51
Dinghuis 51, 82
stadhuis 51
St.-Servaaskerk 55, 65, 66
O.L. Vrouwekerk 51, 55, 66
St.-Janskerk 82
vm. Dominicanenkerk 51, 82
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St.-Lambertuskerk 57
Margraten, R.K. kerk 68
Mesch, kerk 66
Middelburg, straatstenen 40
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stadhuis 7, 46, 48, 71
abdij 47
Balanspoort 47
Gistpoort 48
Muiden, kerk 18
Murmerwoude, kerk 16
Naarden, Grote kerk 35, 73, 82
Naarden-Bussum, station 47
Neeritter, kerk 55
Noorbeek, kerktoren 48
Noordlaren, kerk 30
Nuth, doopvont 47
Nijmegen, stadhuis 58
kapel op het Valkhof 2, 18, 28, 29, 32, 63, 66, 68, 74
Barbarossa-ruïne 63, 76
St.-Stevenskerk 19, 34, 57, 58, 80
Latijnse school 58

St.-Odiliënberg, parochiekerk 57
Odoorn, kerk 16
Oene, kerktoren 31
Oirschot, Hervormde kerk 20, 24, 28, 32
Oldenzaal, St.-Plechelmuskerk 68
Ommen, kerk 24
Oosterbeek, kerk 28, 65
Oosterend (Texel), sarcofaag 63
Oosterhout, toren R.K. kerk 62
Ootmarsum, kerk 68
Ouderkerk a/d Amstel, Portugees-Israëlitische begraafplaats 77
Oudewater, kerk 18, 27, 47, 65
St.-Pieter, ruïne Ligtenberg 16
Raalte, kerk 24
Ressen, kerk 28
Rhenen, Cuneratoren 57
Rinsumageest, kerk 59, 63
Roermond, Munsterkerk 55
vm. Franciscanenkerk 66
Rolduc, abdij 66, 67, 68
Rotterdam, postkantoor 58
St.-Laurenskerk 7, 64, 73
Rotterdamse Bank 7
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Rumpt, vm. Huis 55
Rijnsburg, vm. abdijkerk 18
Rijswijk (Z.H.), mijlpaal 68
Sassenheim, kerk 30
Schiedam, St.-Jacobsgasthuis 64
Schinnen, kerktoren 57
Silvolde, kerk 24
St.-Geertruid, bestrating 66
St.-Odiliënberg, parochiekerk 57
St.-Pieter, ruïne Ligtenberg 16
Sommelsdijk, kerktoren 51
Spankeren, kerktoren 31
Stein, Slot 51, 55, 56
Stevensweert, bestrating 16
Stiens, kerk 28
Susteren, kerk 66
Ter Apel, kloosterkerk 58
Terziet, hoeve Vernelsberg 66
Tholen, stadhuis 46
Grote kerk 43, 46
Thorn, bestrating 16
kerk 66
Tiel, St.-Maartenskerk 19, 27
Tubbergen, kerktoren 68
Utrecht, Vredenburg 71
Domkerk 7, 20, 27, 38, 39, 43, 51, 57, 64, 69, 71, 74, 75, 95, 101
kloostergang van de Dom 35, 58
kloostergang van St.-Marie 75
Pieterskerk 28, 30, 32, 65, 68
Janskerk 30, 65, 68
Buurkerk 19, 20, 38, 39, 47, 51
Catharijneconvent 62
vm. paleis Lofen 68
huis Zoudenbalch 51
Universiteitsgebouw Domplein 106

Valkenburg, kasteel 55
Vechten, votiefaltaar 18
Veen, kerk 28
Veere, stadhuis 43,44, 46, 60
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Grote kerk 71
Velp (Gld.), kerk 31
Velp (N.B.), kerk 16, 30
Velsen, kerk 28, 47, 63
huis Beeckesteyn 77
Vianen, stadhuis 22, 51, 52
Voerendaal, kerktoren 55, 57
Vollenhove, grafzerken Grote kerk 78
Waardenburg, kasteel 55
Wansum, doopvont 47
Warns, kerktoren 30
Wassenaar, kerk 32
Weerselo, kerk 68
Weert, toren St.-Martinuskerk 11
Weesp, stadhuis 78
Weidum, kerk 30
Wessem, kerktoren 16
Wetsens, kerk 32
Willemstad, kerk 51
Wilsum, kerktoren 30, 32
Wittem, kasteel 66
Woudrichem, kerktoren 55
Wijk (L.), stadsmuur 66
Wijk bij Duurstede, kerk 60
IJsselstein, kerktoren 46, 71
Zaltbommel, toren St.-Maartenskerk 55, 101
huis van Maarten van Rossum 55
Zevenaar, grafzerken 65
Zierikzee, bestrating 40
Nobelpoort 47
stadhuis 43
St.-Lievensmonstertoren 22, 43, 46, 71
Tempelierenhuis 46
Zutphen, Wijnhuistoren 71
Walburgskerk 35, 51
Zwolle, Sassenpoort 19, 68
raad- en wijnhuis 19, 68
Michaelskerk 65
O.L. Vrouwekerk 35
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