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De zaak Van der Kloes: Laat-negentiende-eeuws mortelonderzoek in 
Delft 
 
 

Wido J. Quist 
Faculteit Bouwkunde, TU Delft 

 
In 1882 werd Jacobus Alida van der Kloes (1845-1935) benoemt als leraar 
bouwstoffen aan de toenmalige Polytechnische School (P.S.) in Delft. Met de 
overgang van P.S. naar Technische Hoogeschool (T.H.) in 1905 werd Van der 
Kloes gepromoveerd tot hoogleraar. Hij bleef de leerstoel Kennis en onderzoek 
der Bouwstoffen bezetten tot aan zijn pensionering in 1915. Prof. Van der Kloes 
is vooral bekend van zijn magnum opus Onze Bouwmaterialen, dat in 1893 zijn 
eerste druk beleefde. Dit meer dan 1000 pagina’s tellende volume kreeg een 
tweede – bewerkte - druk in 1908 en een derde – bewerkte – druk in 1923-1925. 
De tweede en derde druk van Onze Bouwmaterialen waren niet meer in één 
band gebonden, maar gescheiden naar onderwerp gebonden in 6 volumes. In 
vele architectuurhistorische en bouwhistorische boeken en rapporten wordt 
gerefereerd aan Van der Kloes in algemene termen als autoriteit op het gebied 
van bouwmaterialen aan het einde van de negentiende en het begin van de 
twintigste eeuw. Minder bekend is Van der Kloes’ internationale carrière en dat 
deze vooral gebaseerd was op onderzoek naar metselmortels. 
 
In deze bijdrage wordt allereerst ingegaan op de persoon Van der Kloes en de 
context van de P.S. en T.H. waarin hij werkzaam was en daarna wordt dieper in 
gegaan op zijn (laboratorium)onderzoek naar mortels en de stelling(en) die hij 
hierover nationaal en internationaal innam.2 

 
Korte biografie 

 
Jacobus Alida van der Kloes (Fig. 1) is op drie juni 1845 geboren te Doesburg en, 
bijna negentig jaar oud, op dertien januari 1935 overleden in Delft. Hij trouwde 
in 1873 met Clasina Jacoba Brouwer in Bolsward. Ze kregen drie kinderen die 
allen in Dordrecht geboren werden (Louize Maria, 1874; Constantina Elizabeth, 
1876; Jan, 1877). 
 
Volgens Tjaden (1925, p. 214) bereide Van der Kloes zich naast het Gymnasium 
voor om daarna aan de P.S. te gaan studeren. Vermoedelijk deed hij dit – zoals 
vele van zijn tijdgenoten – door het volgen van tekenlessen in de avonduren. Na 
het behalen van zijn diploma ging hij echter niet in Delft studeren, maar ging hij 
werken bij Staatsspoorwegen. Hier werd hij binnen een jaar gepromoveerd tot 
'opzigter 5e klasse’ (anoniem 1864) en werd hij naar Wijhe gestuurd om daar 
leiding te geven aan de constructie van de spoorlijn. Hierna werkte hij in Hengelo 

                                           
2 Deze bijdrage is een gedeeltelijke vertaling en bewerking van “J.A. van der Kloes (1845-1935. A professional 
biography of the first Dutch Professor in Building Materials.” Dat tijdens het 5th International Congres on 
Construction History in juni zal worden gepresenteerd in Chicago. 
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aan de tekeningen en de realisatie van het eerste fabrieksgebouw van Stork, in 
Voorschoten aan de dorpskerk en in Amsterdam aan het Noordzeekanaal. In 
1871 werd hij benoemd tot gemeentearchitect te Bolsward (anoniem 1871) en in 
1873 werd hij directeur van Publieke Werken te Dordrecht (anoniem 1873). In 
Dordrecht was hij in ieder geval betrokken bij de bouw van een ziekenhuis, het 
plaatselijk gymnasium en de watertoren (Van der Kloes 1878ab, 1881). 
 

 
Fig. 1. J.A. van der Kloes in 1895 (Uit: anoniem 1895), 1905 (Uit: P.S. 1905) en 1925 

(Uit: Tjaden 1925). 
 
Op 1 augustus 1882 werd Van der Kloes aan de P.S. benoemt tot leraar der 
bouwstoffen. Blijkbaar had het veel tijd en moeite gekost om deze positie te 
creëren, want prof. G.J. Morré schreef in zijn jaarverslag over 1870-1872 al dat 
hij graag een dergelijke positie zou willen hebben binnen de afdeling Bouwkunde 
(Annema 1973). Met de overgang van P.S. naar Technische Hoogeschool (T.H.) 
werd Van der Kloes gepromoveerd tot hoogleraar. Hij bleef de leerstoel Kennis 
en onderzoek der Bouwstoffen bezetten tot aan zijn pensionering in 1915. Hij 
werd opgevolgd door prof. Chr. K. Visser, voormalig onderdirecteur van de 
afdeling publieke werken te Amsterdam. Ondanks dat hij was gepensioneerd was 
Van der Kloes volgens Tjaden (1925) tot aan zijn tachtigste verjaardag nog 
dagelijks in het laboratorium te vinden. 

 
Kennis en onderzoek van bouwstoffen 
 
Toen Van der Kloes in 1882 werd aangesteld werd er aan de P.S. opgeleid tot 6 
diploma’s: technologie civiele techniek, bouwkunde, scheepsbouwkunde, 
werktuigbouwkunde en mijnbouwkunde (Westendorp et al. 1930, p. 11). 
Organisatorisch behoorde de leerstoel Kennis der bouwstoffen bij Bouwkunde, 
maar Van der Kloes gaf ook les aan studenten van de andere richtingen. In 1882 
waren de colleges van Van der Kloes onderdeel van de examens B1 (steen, hout, 
rijshout, riet en stro) en B2 (metalen, glas, metselspeciën en mortels, 
stukadoorwerk en diverse andere materialen) en C1 (riolering, waterleidingen, 
gasleidingen). Wanneer de verschillende programma’s der lessen worden 
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bekeken blijkt dat de inhoud van de vakken en de positie daarvan in het 
curriculum nauwelijks veranderde tot 1905. 
 
 

 
Fig. 2. Plattegrond (boven) en luchtfoto (onder) van het T.H.-complex in de binnenstad 
van Delft (Uit: NL-HaNA, TH Delft tot 1956, 3.12.08.01). 

 
Aan het einde van de 19e eeuw was het onderwijs en onderzoek aan de P.S. 
geconcentreerd in een aantal gebouwen aan de Oude Delft en de Westvest in de 
historische binnenstad van Delft. De situatie aldaar wordt door Van der Kloes zelf 
treffend beschreven in het Gedenkschrift van de Koninklijke Akademie en van de 
Polytechnische School 1842-1905: 'Tot college-zaal werd een zolder bestemd met 
aangestreken pannendak, slecht verlicht en 62 treden hoog gelegen. Deze werd 
voorzien van daklicht, een glazen plafond en een beschieting, het beloop der 
PILIBERT-gebinten volgende. Het lokaal kreeg daardoor het aanzien van een 
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omgekeerde schuit en den bijnaam van De Adder, naar het in die dagen 
verongelukte pantserschip van denzelfden naam. Een afgeschoten voorportaal 
zou dienen tot berging van monsters en andere hulpmiddelen bij het onderwijs 
en het verrichten van proeven; het bleek voor het laatste weldra ten eenenmale 
ongeschikt. 
 Toch duurde het eenige jaren, er met knijptang en schroeven de middelen 
loskwamen om op de binnenplaats achter het hoofdgebouw een kleine 
werkplaats te bouwen, 6 bij 8 M. groot. Steenen en pannen daartoe werden door 
belangstellende fabrikanten om niet geschonken. 
 De Afdeeling, het stiefkind er P.S., groeide intusschen na de eerste moeilijke 
jaren gestadig tegen de verdrukking in. Het onderwijs kwam meer en meer op 
hechter grondslagen te staan; de verzameling bouwstoffen, met zoo goed als 
niets begonnen, bereidde zich altijd door uit. Nu en dan kon de een of andere 
toestel voor proeven worden aangeschaft, soms ten deele op crediet, als het 
jaarfonds niet geheel toereikend bleek; zelfs kwam er electrische beweegkracht 
in het werkplaatsje. 
 Onderwijs en onderzoek bleven zich voortdurend aan de practijk der 
bouwvakken aansluiten. De proefnemingen hadden hoofdzakelijk betrekking op 
mortels en metselwerk, op bereiding van hout tegen bederf, op herkenning der 
houtsoorten onder den mikroskoop enz. Vele proeven bleven achterwege of 
werden gestaakt door gebrek aan help; immers tot voor korten tijd bleef een 
vaste bediende in de Afdeeling tot de vrome wenschen behooren. 
 De college-zolder bleef altijd door (ruim 22 jaren) in gebruik, doch ten slotte 
nam de belangstelling, d.w.z. het aantal toehoorders, op zoo onrustbare wijze 
toe, dat verandering niet lang meer uit kon blijven. 
 Niettegenstaande het geheele beschikbare oppervlak met banken en tafels 
was bezet en planken en stoelen de looppaden versperden, moesten zij, die het 
laats kwamen, zich tevreden stellen met een plaats buiten de open deur der 
‘zaal’. Doch als de nood op het hoogst is, is redding nabij! Gelukkig verhuisde de 
Afdeeling Natuurkunde en Electrotechniek in 1904 naar betere lokalen en kon de 
Kennis en het Onderzoek der Bouwstoffen de ledige plaats innemen.' 
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Fig. 3. a. Het laboratorium voor kennis en onderzoek van bouwmaterialen op de 
binnenplaats van het TH-complex; b. Het interieur van het laboratorium; c. De 

houtcollectie in de hal voor de collegezaal; d. Collegezaal nr. 16 voor bouwmaterialen. 
(Uit: P.S. 1905). 

 
Met de overgang van Polytechnische School naar Technische Hoogeschool wordt 
de afdeling bouwstoffen verder bestuurlijk verzelfstandigd en wordt deze 
gekoppeld aan civiele techniek in plaats van bouwkunde. De afdeling blijft tot 
1917 in de binnenstad van Delft waarna het verhuist naar een semipermanent 
gebouw aan de Mijnbouwstraat. Deze verhuizing vond plaats onder prof. Chr. K. 
Visser, de opvolger van prof. Van der Kloes. 
 

Mortelonderzoek 
 
Vanaf zijn aanstelling aan de P.S. te Delft doet Van der Kloes vele mechanische 
en chemische proeven op mortels en mortelbestanddelen. Hij publiceert hier 
regelmatig over in De Ambachtsman. In de eerste druk van Onze 
Bouwmaterialen wordt voor het eerst een samenhangend geheel gepresenteerd 
dat alle grondstoffen voor mortels behandeld; hoe ze gemaakt worden; wat hun 
kenmerken zijn en hoe ze samengesteld zouden moeten worden tot mortels. 
Hierin klinkt reeds de opvatting van Van der Kloes door dat de meeste 
mengverhoudingen zoals die op dat moment worden voorgeschreven, niet juist 
zijn. Naar de mening van Van der Kloes zijn de meeste van deze mortels te vet, 
wat leidt tot muurkanker. 
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Fig. 4. Apparaten voor mechanische beproeving van mortelmonsters uit het laboratorium 

van Van der Kloes (Uit: Onze Bouwmaterialen 1893). 
 
In 1909 presenteert Van der Kloes tijdens het 5e internationale congres van het 
Internationalen Verbandes für die Materialprüfungen der Technik in Kopenhagen 
een paper, getiteld Die Folgen des Gebraugs unrichtig zusammengesetzter Mörtel 
waarin hij de problematiek van mortelsamenstellingen internationaal aan de orde 
stelt. Dit heeft tot gevolg dat er een internationale commissie wordt 
samengesteld die dit thema verder gaat onderzoeken. Uit diverse verslagen van 
deze werkgroep en artikelen in tijdschriften blijkt dat velen een andere mening 
zijn toegedaan dan Van der Kloes, maar eigenwijs als hij was lijkt Van der Kloes 
hier geen gehoor aan te geven. In het voorwoord bij het mortel-deel uit de derde 
druk van Onze Bouwmaterialen schrijft Van der Kloes dat de commissie niet echt 
goed heeft gefunctioneerd. Waar dat aan lag geeft hij niet aan, maar 
vermoedelijk heeft dat zeker te maken met de halsstarrigheid van prof. Van der 
Kloes. De voorschriften voor wat, volgens Van der Kloes, goede mortels zijn 
veranderen niet sinds het einde van de negentiende eeuw. 
 

Van der Kloes is een zeer sterk voorstander van het gebruikt van tras, omdat het 
gebruik van cement in veel gevallen in zijn ogen niet beter is en, door bijmenging 
van kalk voor de verwerkbaarheid, vaak leidt tot ongewenste uitbloei. Dit komt 
onder andere terug in zijn ‘adviseurschap’ bij de Moeria-tras exploitatie 
maatschappij en de samenwerking met Van der Wallen, een chemicus uit Den 
Briel om een schelpkalktrasmeel op de markt te brengen. 
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Tijdens de presentatie zal verder worden ingegaan op het nationale en 
internationale belang van het mortelonderzoek van Van der Kloes en de 
argumenten die hij gebruikt om zijn beweringen kracht bij te zetten. 
 

 
Fig. 5. Mengverhoudingen voor metselmortels met tras en/of cement volgens Van der 

Kloes (Uit: Haverkamp 1922). 
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