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Inleiding
Van de Griekse publieke bouwwerken waren de tempels het belangrijkst. Hiervan
zijn in het klassieke gebied ondanks de talrijke aardbevingen nog vele
overblijfselen.
In heel oude tijden, dus voor Homeros maar na de Myceners hebben de Grieken
eerst hun goden vereerd op altaren onder de open lucht. Geleidelijk is men op het
idee gekomen dat het betaamt een god in een eigen huis te vereren. Het grondplan
van de tempel, dat men gebruikte, heeft men ontleend aan de Myceense tijd: het
megaron. Dit was oorspronkelijk een grote vierkante zaal met in het midden een
ronde haardplaat; voor deze zaal was een porticus gedragen door zuilen. De latere
Ionische en Dorische kapitelen en andere ornamenten, zoals rozetten, lotus,
palmetten ontleende men aan de tempels van het oosten (Egypte, Assyrië). Na een
periode van experimenteren ontwikkelde zich een schema, dat permanent zou
worden: de centrale hal van het vroegere megaron (cella), de porticus aan de
voorkant (pronaos), de porticus aan de achterkant (opisthodomos), en vanuit de
cella doorgetrokken muren (antae), zuilen vaak geheel rond de tempel
(peristylium).

De Griekse tempels (naos = tempel) lagen doorgaans in een omheind gebied
(temenos. Zo'n temenos kon meerdere tempels bevatten met hun altaren (bomos =
altaar), maar verder ook thesauroi (schatkamers), stoai (zuilengalerijen),
wijmonumenten (anathemata) en uitgebreide poortgebouwen/propyleeën
(propulaia). Voor training en recreatie waren er gymnasia, stadia, theatra en
odeia (muziekcentra). Verder werden nog publieke gebouwen gebouwd op en bij
de agora (markt): stoai, nymfaia (waterhuizen). Verder had je nog als publieke
bouwwerken fortificaties.

Gebruiksrecht voor schooljaar 2008-2009

4

Schathuis van de Atheners

Links naast het forum de Apollotempel in temenos te
Pompeii

De Grieken gebruikten in het algemeen voor hun bouwwerken zon gedroogde
bakstenen, hout, terracotta en steen. Oorspronkelijk gebruikten ze zongedroogde
bakstenen en hout, zoals uit getuigenissen blijkt, maar ook uit bouwelementen
zoals de triglyf (het einde van een balk), de metopen ( de ruimte tussen de
balken) en de guttae (de houten pinnen, waarmee de balken vastgezet werden).

Metoop van de Zeustempel in Olympia

Tot in de 7e eeuw voor Christus bleven de Grieken hun tempels in hout bouwen.
Later kwamen zandsteen en marmer. De zandsteen werd doorgaans gladgestreken
met stucco. Vanaf de 6e eeuw werd marmer gebruikt.
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1 tympanon
2 akroterion
3 sima
4 geison
5 mutulus
7 fries
8 triglyf
9 metoop
11 guttae
12 taenia
13 architraaf
14 kapiteel
15 abakos
16 echinos
17 zuilschacht
18 cannelure
19 stylobaat
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De zuilen waren gemaakt van boomstammen, hetgeen misschien ook wel uit de
vorm op te maken valt. Pas later eind 7e eeuw en daarna ging men gebruik maken
van stenen zuilen. De redenen daarvoor zijn natuurlijk evident: hout is makkelijk
te bewerken, is voor het grijpen en goedkoop. Over de houten zuilen legde men in
de lengte en breedte balken die het zadeldak moesten dragen. De uiteinden
daarvan versierde men door er in het midden 2 hele en aan de zijkanten 2 halve
gleuven in te maken. Volksetymologisch gezien komt het goed uit dat zo'n bewerkt
uiteinde van een balk triglyphos heet. Die triglyphen werden met houten duvels in
de onder- (taenia) en bovengelegen (geison) balklaag vastgezet. Tussen twee
triglyphen in zat oorspronkelijk een donker gat: een metoop (tussenoog). Lelijk
natuurlijk. Dus dichtte men dat met een dekplaat, die nu metoop heet. Die
dekplaat ging men al snel versieren met een reliëf. Ook vroeger was men gek op
plaatjes.
De informatie die we hebben over de bouwmethoden van de Grieken hebben we
gehaald uit de restanten van gebouwen, oude steengroeven, een dertigtal
inscripties en natuurlijk uit het werk van de Romeinse bouwmeester Vitruvius, die
een nog bewaarde verhandeling over de klassieke bouwkunst heeft geschreven.
Stenen werden in groeven gewonnen met hamer en bijtel, via glijbanen van de
hellingen vervoerd en vandaar met wagonnetjes naar de schepen. Bij de bouw
moesten de zware stenen opgehesen worden. Bij zachte (zand)steen maakte men
gleuven aan de korte einde, of een tunnel door de steen heen, door welke gleuven
de touwen werden geleid. Bij het hardere marmer maakte men aan de zijkant
gleuven en in die gleuven werden de uiteinden van tangen gezet. In de Griekse
oudheid gebruikte men geen specie. De stenen moesten precies op elkaar gezet
worden en werden soms, zoals zuiltrommels aan elkaar verankerd met houten
duvels.

hijstechnieken
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empirisch bouwen
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Wat opvalt aan met name de vroege Griekse tempels is de toch wel zware of logge
uitstraling. Dat heeft veel te maken met het feit, dat men op zeker bouwde. Men
kon niet zoals nu precies berekenen, hoe zwaar materiaal men moest gebruiken.
Door de praktijk had men wel bepaalde dingen door. In tegenstelling tot hout was
steen absoluut niet buigbaar en men begreep, dat een stenen balk niet in het
midden maar juist meer aan de uiteinde zwaardere lasten kan of moest dragen.
Het gewicht van het zadeldak, dat op een tempel stond rustte dan ook met name
op de zij muren en niet in het centrum. Aan de voorkant en achterkant werd het
gat van het zadeldak opgevuld met een relatief lichte wand en later versierd met
reliëfs of beeldengroepen. Die geveldriehoek heet fronton, of tympanon. Om de
tempel sterker te maken, hetgeen nodig was vanwege de vele aardbevingen liet
men de zuilen inclineren (inclinatie), licht naar binnen hellen. Bij eventuele
schokken was de tempel dan steviger. Bovendien leek de tempel daardoor minder
log, speelser. Ter verluchtiging van het geheel paste men ook entasis toe: de zuil
wordt steeds in een lichte curve naar boven smaller. Bij het beroemde Parthenon
ging men nog een stap verder om de tempel er minder log uit te laten zien,
doordat alle zijden van het fundament een curvatuur vertoonden en daarbij een
ruitvormig patroon had.
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Dorische Orde

De oudste bouworde, die bovendien zeer geliefd is geweest, is vreemd genoeg de
Dorische. Vreemd genoeg, omdat de Doriërs bekend staan om hun gebrek aan
cultuur. Dat laatste is toch niet helemaal waar, want in de 7e en 6e eeuw heeft
ook in het Dorische gebied de cultuur gebloeid. Zo zijn er bekende dichters
geweest. Pas later, eind 6e en 5e eeuw wordt de Spartaanse samenleving, het
boegbeeld van de Dorische wereld, steeds militaristischer en verdwijnt de
beoefening van cultuur.
Dat de Dorische orde populair was is niet zo vreemd. Immers die stijl is stevig en
sober, dus er wordt niet te veel van de bouwers aan artisticiteit gevraagd. Dit staat
in schril contrast met de iets latere Ionische orde, waar veel aandacht voor het
verfijnde is. Bovendien past het sobere ook bij de Dorische volksaard.
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Een Dorische tempel is makkelijk te herkennen aan het kussenvormige kapiteel
(12). Op dat kapiteel ligt een deksel (abakos 11). Daarop ligt een zware
verbindingsbalk (7) de architraaf. Op die architraaf rusten de lengtebalken, die te
herkennen zijn aan de triglyfen, waartussen de metopen zitten. Architraaf en
triglyfen en metopen vormen het epistylium) Te zien is hoe de gutta voor de
verbinding zorgen. Op het epistylium rust het zadeldak. De eerste balklaag is de
geison (3), daarboven is het tympanon en de hoogste kroonlijst is de sima (1). Het
leukste van alles zijn wel de spugertjes (17 akroterion), die aan het eind van een
rij dakpannen ter versiering staan. Griekse zuilen bestonden altijd uit trommels,
die op elkaar gestapeld waren. De Dorische zuil staat zonder zuilvoet op het
stylobaat (15). Het fundament van de tempel bestaat uit drie treden.
De Dorische tempel had wel een groot probleem met de zuilen en de triglyfen. Het
was een wet, dat een triglyf boven het midden van een zuil moest liggen en precies
in het midden van de zuiljukken ( de ruimte tussen de zuilen in, maar ook mocht
er geen metoop op de hoek van de fries (=de band van metopen en tryglyfen)
geplaatst worden, oorspronkelijk natuurlijk vanuit praktisch oogpunt. Beide eisen
zijn onverenigbaar. Uiteindelijk heeft men ervoor gekozen toch op de hoek van de
fries een triglyf te plaatsen. Dit kon alleen maar, als de hoekzuil naar binnen
opschoof (jukcontractie). Dit kon je geheel doen of gedeeltelijk. Wel viel op dat
de buitenste hoekjukken wel erg smal waren vergeleken met de rest. Om dit niet
zo te laten opvallen heeft men ook wel dubbele hoekcontractie toegepast.
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Zeustempel te Olympia

De eenvoud van de Dorische tempel kun je ook afzien aan de plattegrond. Opvalt,
dat er maar één rij zuilen rond de cella loopt, terwijl bij de Ionische vaak twee
rijen om de cella staan. Sommige, zoals tempels uit Italië, hebben aan de voorkant
een dubbele rij. Vaak zie je in de cella langs de lange muren nog 2 zuilenrijen
lopen, dit natuurlijk vanwege stevigheid. Normaal had een Dorische tempel achter
de cella een opisthodomos, een achterkamertje, zoals die in Paestum, maar je kon
ook aan het eind van de cella een kamertje hebben, dat verboden was voor leken
en alleen toegankelijk voor priesters, een adyton. De kanon voor Dorische tempels
gold de Olympiatempel van Zeus, waarbij men een verhouding had van 6 zuilen
aan de korte zijde en 13 aan de lange= (1 x 2) + 1. Bovendien werd het usance naar
aanleiding van die tempel de cella op een bepaalde plaats binnen de zuilen te
zetten. De hoeken van de cella lagen precies ter hoogte van de 2e zuil van de voor
en achterkant en de 4e zuil van de zijkanten.
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Guttae, triglyfen en metopen
Het ontstaan van en de ontwikkeling van de Dorische orde heeft men volledig
kunnen volgen, zodat het zelfs voor een leek gemakkelijk is van tempels aan te
geven uit welke periode ze stammen. Met name twee factoren maken het
makkelijk tempels te dateren. op de eerste plaats kun je zien uit welke tijd een
tempel stamt aan de verhouding voetzuil en zuillengte. Een tempel stamt uit de 6e
eeuw wanneer de zuil vier maal door de voet gedeeld kan worden, uit de 5e eeuw
bij een verhouding 5 : 1 en uit de 4e eeuw bij 6 : 1.
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Verder kun je een tempel heel goed dateren aan de hand van de kapitelen. Als je
een totaal overzicht van kapitelen van de 6e, 5e en latere eeuwen hebt, dan valt
op, dat de eerste kapitelen van 600 heel slap, plat, wijd uitstulpend zijn en boven
op een relatief smalle zuil staan. Rond 550 zie je, dat het kussen meer lijn krijgt ,
dat de lijn steiler wordt en strakker, in de 5e eeuw zie je dat de lijn van het kussen
circa 45 graden is en dat het kussen niet naadloos maar met een lusje tegen de
abakos aankomt. In de Hellenistische tijd, d.w.z na Alexander de Grote zie je, dat
het kussen zeer strak en dun is geworden zonder enige sierlijkheid. Deze kussens
liggen overigens op zuilen zonder enige kraak of smaak, die zeer stijf overkomen.
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Dorisch kapiteel van Assos rond 600

Dorische tempel te Assos rond 600
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Het Parthenon
Een buitengewone plaats in de Dorische orde neemt het Parthenon in, o.a. omdat
iedereen in onze tijd die tempel wel eens gezien heeft, maar vooral uit
architectonisch en historisch oogpunt. Het Parthenon ligt op de beroemdste rots
van de wereld, de akropolis in Athene, hetgeen eigenlijk stad bovenop de rots
betekent. Deze Akropolis is sinds mensenheugenis bewoond geweest, ook in de
Myceense tijd. Daarvan getuigen nog de cyclopische muren, die aangeven, dat het
ooit een sterke burcht is geweest. Na de val van de Myceense beschaving door de
komst ja, al weer van die Doriërs in de 12e eeuw voor Chr. is de akropolis vooral
religieus centrum van de stad Athene geweest met als belangrijkste godin de
stadspatrones Athene. Zij heeft altijd op de akropolis een tempel gehad en is
gezien als beschermster van de stad, waarvan de mythe van haar strijd met
Poseidon om Athene getuigt, maar ook het feit, dat naast de uil ook de slang,
beschermer van de stad, haar dier is geweest.
Hoewel de Perzische oorlogen misschien in hun tijd tot veel ellende hebben geleid
voor de Grieken, hebben ze ook tot belangrijke culturele wendingen geleid. In de
beeldhouwkunst zien wij in die tijd de Archaïsche glimlach verdwijnen en op de
Akropolis worden volledig nieuwe tempels opgericht. Immers, de Perzen hadden in
480 de hele Akropolis verwoest, alle beelden en alle tempels. Voor ons was dat
een geluk. De resten van de beelden hebben ze op de Akropolis in een afvalkuil
gegooid, zodat wij die resten vele eeuwen later hebben kunnen opgraven en zo een
beter zicht op de beeldhouwkunst hebben gekregen. Daarnaast hebben de volgende
generaties Atheners van de gelegenheid gebruik gemaakt hun stad te verfraaien
met de mooiste bouwwerken. Vooral onder leiding van Perikles, de leidende
politicus van Athene in de jaren 450-430 zijn onder andere het Parthenon en de
Propyleeën gebouwd, wel met geld dat eigenlijk in de kas van de Attische Zeebond
hoorde, een verband van Griekse staten o.l.v. Athene tegen de Pers.
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Plattegrond Parthenon

Iktinos en Kallikrates zijn de architecten, die het Parthenon hebben gebouwd. De
bouw begon 447, daar waar men voor de Perzische oorlogen al een keer aan een
pre-Parthenon begonnen was. Daaronder lag een nog oudere tempel van Athene.
Zowel het pre-Parthenon als dat van Perikles hebben enkele van de Dorische norm
afwijkende elementen: 1. een kamer, die je vanuit de opisthodomos kon bereiken
met 4 zuilen, 2.een prostyle met verkorte anten en veel zuilen, 3 de verhouding
van het Parthenon klopt wel: 2 x 8 + 1 = 17 zuilen, maar de cella is enorm breed en
de ruimte tussen cellawand en zuilen (juk) is erg smal, 4. binnen in de cella is een
omloop van zuilen in 2 etages. Hier stond het beeld van Pheidias van goud en ivoor.
Het Parthenon was mede erg beroemd om de beelden van de frontons en het reliëf
van de fries in de cella, welke een weergave was van de Panatheneeënoptocht. In
onze tijd oogst in ieder geval de curvatuur van het fundament van 11 cm in de
lengte eindeloze bewondering en ook de inclinatie van 7 cm naar binnen, omdat dit
betekent, dat geen steen van de tempel recht is en iedere steen op slechts één
plek thuis hoort. Deze laatste bijzonderheden hebben de nodige problemen
veroorzaakt bij de anastylosis (wederopbouw).

Curvatuur Parthenon
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Parthenon tempel
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Ionische Orde
Naast de Dorische orde ontstond circa 600 in Ionië een nieuwe orde, die veel
frivoler en verfijnder was dan de Dorische, aansluitend bij de aard van de Ioniërs
en de invloeden vanuit de oosterse culturen. Helaas heeft deze orde zich maar een
eeuw kunnen ontwikkelen. Aan die ontwikkeling kwam een einde toen eind zesde
eeuw de Ionische wereld onder invloed van de Perzen kwamen en het economische,
politieke en culturele centrum Milete door de Perzen in 494 vernietigd werd. De
cultuur verkaste naar Athene en andere westerse plaatsen. In de vijfde eeuw werd
er in Griekenland nauwelijks gebouwd. In de vierde eeuw beleeft de Ionische
tempel zijn renaissance. Ook in de hellenistische tijd blijft de Ionische orde in
zwang misschien wel onder invloed van de vele restauraties.

Een blik op bovenstaande tekening van de opbouw van een Ionische tempel laat
zien, dat de verschillen met de Dorische orde gigantisch zijn: 1. zo zijn er
tandlijsten (3), 2 eierlijsten (4), 3 de architraaf(5) in 3 fasciae, 4 het kapiteel dat
een zeer dunne abakos (6)heeft en niet direct op de echinus, die eruit ziet als de
muts van Zwarte Piet, ligt, 5 daartussenin ligt het meest herkenbare element van
de Ionische orde het volutenkussen (7) met in het midden van de voluten de
oculus, 6 uiteindelijk zit er onder de zuil een voet.(c).
Verder hadden Ionische tempels meestal dubbele zuilenrijen om de cella (dipteros)
en waren pronaos en en opisthodomos met zuilen gevuld.
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Plattegrond van de Apollotempel te Didyma

Hi
eronder de cella van het Didymeion
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Een groot probleem voor de Ionische stijl waren ook hier weer de hoekkapitelen.
Voluten zijn namelijk heel mooi van voren, maar minder van de zijkant. Men heeft
dit probleem op twee manieren geprobeerd op te lossen, ten eerste door twee
kapitelen elkaar te laten kruisen: het kruiskapiteel, ten tweede door fusie van
twee uiteinden van twee kapitelen. Deze laatste oplossing was de meest elegante
(zie boven).

Ook de Ionische tempel is niet al te moeilijk te dateren aan de hand van het
kapiteel. De oudsten (570) zijn relatief plat en lang; de echinus is dik en bol; de
voluten eindige niet in een oculus maar een haakje en de voluten steken volledig
uit buiten de zuil. Rond 500 zijn de kapitelen al dikker, meer als een blok en zijn
de voluten bijna voor de helft binnen de zuil getrokken, maar de oculus blijft ruim
erbuiten. Vanaf circa 400 is ook de oculus voor de helft binnen de zuil getrokken en
later 300 zijn ze soms zelfs binnen de zuil. De echinus is al vanaf 400 dun.
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Ionische zuilen 6e eeuw
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Korinthische Orde
De Corinthische orde is heel kleinschalig begonnen. De tempel van Apollo in Bassae
(430-400) had een zuil met Corinthisch Kapiteel, daar geplaatst door Iktinos. Deze
zuil stond in het midden van de doorgang van cella naar adyton. Het schijnt door

Iktinos gecreëerd te zijn. Het Corinthische kapiteel is rond en vanaf de voet van
het kapiteel komen twee rijen akanthosbladeren omhoog. Oorspronkelijk ging een
rij tot aan boven en was de tweede rij laag. Mettertijd komt ook de tweede rij
hoger en verbergt bijna de kleine voluten die schuin omhoog schieten. Het
Corinthische kapiteel is zeer populair geworden, omdat het de problemen van de
andere twee niet had: geen hoekproblemen. Met name in de Romeinse tijd is er
zeer veel gebruik van dit kapiteel gemaakt. Ook het Corinthische kapiteel kun je
dateren en daarmee de tempel waarin die gestaan heeft. De oudste kapitelen 430
hebben een krans van akanthosbladeren rond de voet van het kapiteel, daarboven
steekt een tweede rij bladeren niet al te hoog uit en zijn vier kleine, sierlijke
voluten goed te zien. In 380 is de 2e rij al hoger en rond 100 steken de bladeren
bijna tot aan de bovenkant omhoog en zijn de voluten nog net te zien.
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Korinthisch kapiteel Pantheon
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