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Voorwoord

Het is alweer bijna veertig jaar geleden, dat mijn eer-
ste leermeester, architect A.A. Kok, te zamen met
de Utrechtse leidekker Joh. Beisterveld in de Heem-
schutserie het boekje 'Het monumentale dak' het
licht deed zien. Daarna is er in Nederland geen grote
publikatie over leibedekkingen meer verschenen.
De vroegere hoofdarchitect bij de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg, J.A.L. Bom verzamelde na de
Tweede Wereldoorlog vele gegevens over leien en
leibedekking in een ordner, die in het archief van de
Rijksdienst wordt bewaard. Van zijn hand versche-
nen ook richtlijnen voor leibedekking, die thans nog
regelmatig worden gehanteerd.
C.F. Janssen besteedde aandacht aan het onderwerp
in 'Behoud en herstel'.
Omstreeks 1980 bleek ons, dat in de voorgaande
vijfentwintig jaren zeer veel kennis over leien verlo-
ren was gegaan. Met name op het gebied van de

kwaliteit bleek een groot onbegrip te bestaan.
Daar juist die kwaliteit van levensbelang is voor de
instandhouding van monumenten werd besloten de
noodzakelijke kennis weer te verwerven.
J. Querido bezocht verscheidene leigroeven en -mij-
nen in Europa en bracht vele bijzonderheden daar-
over bijeen . Ook verdiepte hij zich in de problema-
tiek van kwaliteit en keuring. Verscheidene perso-
nen en instanties buiten de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg waren en/of zijn betrokken bij de op-
zet en/of uitvoering van onderzoeken, die in dit ver-
band gaande zijn: het Proefstation voor bouwmateri-
alen en bureau voor chemisch onderzoek Koning &
Bienfait b.v. te Amsterdam, dr. R.A. Kuhnel van de
afdeling Mijnbouwkunde van de Technische Hoge-
school te Delft, dr. H. Kars, petroloog bij de Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te
Amersfoort , het Instituut voor Aardwetenschappen
van de Rijksuniversiteit te Utrecht en het Centraal
Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van
Kunst en Wetenschap te Amsterdam. Wij zijn hen

allen daarvoor zeer erkentelijk.
Dr. H. Kars schreef het hoofdstuk over de geologi-
sche aspecten, waarvoor wij hem veel dank ver-
schuldigd zijn.
G. Berends stelde het hoofdstuk over de vormen en
formaten van leien en het overzicht van de herkomst
van in Nederland toegepaste dakleien samen.
J. Querido en ir. G. Berends leverden tekstbijdragen
voor het eerste gedeelte van het hoofdstuk over de
keuring van leien. Hierin worden richtlijnen gege-
ven hoe leien gekeurd moeten worden en welke eisen
eraan gesteld zouden moeten worden. In Nederland
bestaat daarvoor geen norm, zodat uitgegaan moest
worden van ervaringen met leisoorten en van keu-
ringsmethoden, zoals die tot nu toe in binnen- en
buitenland worden uitgevoerd.
De overige tekst is van de hand van ondergetekende,
waarvoor verscheidene collega's in de afdeling On-

derzoek en Documentatie gegevens aandroegen. De
leidekkers Jobse b.v. te Middelburg en H.M. Engel-
berts en Zonen te Utrecht waren zo vriendelijk de
concept-teksten van de hoofdstukken 6 en 7 kritisch
door te nemen en van op- en aanmerking te voorzien.
Hetzelfde deden de leveranciers van o.m. dakleien
Joh. Beisterveld & Zn b.v. te Utrecht en Leikon b. v.
te Eindhoven, de laatste in overleg met een techni-
sche medewerker van de Ardoisières d'Angers.
Graag spreken wij hier aan hen allen daarvoor onze
dank uit.

Dit boek wil geen leerboek voor leidekkers zijn maar
wil wel aan architecten, opzichters, leveranciers,
beheerders van gebouwen en geïnteresseerden gege-
vens verstrekken, waarvan de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg vindt dat ze vastgelegd en aan de
volgende generatie doorgegeven moeten worden.

Enkele onderwerpen dienen nog nader onderzocht te
worden. Wij willen daarop niet wachten met publi-
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katie van dit boek, omdat dit nog enkele jaren in be-
slag kan nemen. De resultaten van deze onderzoeken
zullen te zijner tijd gepubliceerd worden in het Res-
tauratievademecum, dat de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg verzorgt.

In de Inleiding van 'Natuursteen in Monumenten' *,
dat de helaas in 1984 overleden oud -collega A. Slin-
ger, ir. G. Berends en ondergetekende samenstel-
den, wordt gesteld dat aan leien een aparte publikatie
gewijd zou dienen te worden. Met deze uitgave gaat
die wens in vervulling.

H. Janse

* Bosch & Keuning nv, Baarn, ISBN 90 246 4337 6



Inleiding

Door een leibedekking krijgt een gebouw een repre-

sentatief uiterlijk.
In Nederland, waar alle natuursteensoorten inge-
voerd moeten worden, is de daklei altijd een relatief
kostbaar materiaal geweest.
In de late middeleeuwen, toen de stadsbranden een
voortdurende bedreiging vormden voor de stedelijke
gemeenschappen, werd voorgeschreven dat de ge-
bouwen moesten worden voorzien van een harde
dakbedekking. Dat konden zowel dakpannen als
leien zijn. Er werden subsidies verstrekt voor het

aanbrengen van een 'hard dak' . De bedragen waren
afhankelijk van de aard van het materiaal. Vaak was

de bijdrage voor een leien dak hoger dan voor andere
materialen. Zelfs kwam het voor, dat een stadsbe-
stuur voor één bepaald type en één bepaalde kleur lei
een hoger subsidie gaf. In feite zijn dit de vroegste
pogingen om welstandstoezicht uit te oefenen.
Leien leveren een estetisch fraaie dakbedekking op,
levendig of strak, hoekig of vloeiend, kleurig. Maar
leien zijn natuurprodukten en kunnen sterk verschil-
len in kwaliteit. Dat was vroeger een kwestie van
ervaring. Dat ambachtelijke gevoel is helaas in de
huidige maatschappij minder aanwezig. Wij willen
in dit boek pogen de nodige achtergrondinformatie te
verstrekken, opdat de gevoelsmatige benadering,
die elk natuurprodukt in winning, be- en verwerking

nodig heeft, weer een onderdeel van de goede be-
roepsuitoefening gaat worden. Evenwel zal ook de
moderne wetenschappelijke benadering van het na-
tuurprodukt een plaats in de beschouwingen krijgen.

De invoer van leien naar Nederland bedroeg in de
jaren 1978 tot 1984 globaal per jaar: uit Frankrijk ca.
800 ton, Groot-Brittanië ca. 350 ton, Duitsland ca.
360 ton, inbegrepen daar bewerkte Spaanse leien.
Uit Spanje werd rechtstreeks ca. 40 ton aangevoerd.
Invoer uit België en Luxemburg is gering. In totaal
wordt dus ca. 1600 ton dakleien ingevoerd.
Ter vergelijking diene, dat in het bekken van Angers
per jaar 100.000 ton wordt geproduceerd, hetgeen
90% van de totale Franse productie is. Nederland is
dus maar een kleine afnemer van dakleien.
Toch zijn er in Nederland naar schatting ruim 1200
gebouwen van voor 1850 met leien gedekt en vele
honderden kerk- en andere gebouwen uit de tweede
helft van de 19de eeuw en het begin van de 20ste
eeuw. Daarbij kunnen nog talrijke woonhuizen in
steden als Middelburg, Zierikzee, Breda en Maas-
tricht worden geteld. Vrijwel al deze gebouwen zijn
opgenomen in het Monumentenregister. Redenen
genoeg om juist vanuit het monumentenaspect aan-
dacht aan het onderwerp leien te besteden.
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Schematische voorstelling
van geplooid gesteente.

1. Geologische aspecten

Geologisch gezien kan men leisteen omschrijven als
een compact, zeer fijn kristallijn gesteente dat wordt
gekarakteriseerd door een uitstekende splijtbaar-
heid. Deze leisteensplijting, ook wel druksplijting
genoemd, is homogeen door het gesteente ontwik-
keld en wordt gevormd door de evenwijdige oriënta-
tie van de mineralen waaruit leien zijn opgebouwd.
Door petrologen wordt leisteen ingedeeld bij de me-
tamorfe gesteenten. Dit betekent dat het gesteente
gedurende bepaalde geologische processen en onder
verhoogde temperatuur en druk is gevormd uit een
ander, ouder gesteente. Dit zijn afzettingen van klei
en zeer fijnkorrelig zand. Voor het ontstaan van deze
kleiige sedimenten moeten we honderden miljoenen
jaren terug in de geschiedenis van de aarde. In ver-
schillende rustige perioden van de aardgeschiedenis
werden – en worden overigens nog – zeer grote hoe-
veelheden sediment in zeeën afgezet: zand, kalk,
mergel, maar hoofdzakelijk slib. Dit materiaal is het
vergruisde verweringsprodukt van hoger gelegen
delen van de aardkorst, zoals gebergten en kristal-
lijne massieven; het werd door beken en rivieren
naar het laagland en de zee getransporteerd. Dit pro-
ces van verwering en transport heeft miljoenen jaren
voortgeduurd. Wanneer we ons tevens realiseren dat
een middelgrote rivier als de Rijn gemiddeld 130 kg
slib per seconde afvoert, dan krijgen we enigszins
een beeld van de grote hoeveelheden sediment die in
de loop van de geologische geschiedenis in een zee-
bekken zijn bezonken. Zo zijn bijvoorbeeld in de
Hunsruck, waar het in het Devoon zee was, gedu-
rende enkele tientallen miljoenen jaren plaatselijk
pakketten van 10-15 km dikte gevormd.
Door deze opeenhoping traden er een aantal veran-
deringen in het sediment op. De kleien en fijnkorre-
lige zanden werden door de erboven liggende lagen
in diepere, warmere delen van de aardkorst wegge-
drukt, waardoor het aanwezige water werd uitgedre-
ven en er een sterke inklink optrad. Tijdens deze in-

klink werden de plaatvormige mineralen min of
meer loodrecht op de druk georiënteerd. Door het
geleidelijk aangroeiende bovenliggende sediment-
pakket zal het materiaal nog dieper in de aardkorst
wegzinken. Te denken valt aan diepten van meer dan
4 km. Het gevolg hiervan is dat niet alleen de druk,
maar ook de temperatuur verder zal toenemen. De
reeds sterk ingeklonken afzettingen verharden tot
banken vast gesteente, schalie genaamd. Deze over-
gang van klei naar schalie is echter nog maar een
tussenstap in de vorming van leisteen uit een kleiig
sediment. Het ontstaan van leisteen is namelijk sterk
gebonden aan gebieden in de aardkorst waar eens
gebergtevorming heeft plaatsgevonden.
Wanneer we ons richten op West-Europa zien we
dat, nadat er in het Cambrium, Ordovicium, Siluur,
Devoon en Onder-Carboon veel van deze pakketten
sedimenten waren afgezet, vanaf de periode van het
Boven-Carboon (circa 325 miljoen jaar geleden) tot
in het Perm (circa 250 miljoen jaar geleden; zie ook
de overzichtstabel van de geologische tijdschaal) ge-
bergtevorming optreedt, afgewisseld met perioden
van rust.
Deze periode in de aardgeschiedenis, waarin tijd-
vakken van miljoenen jaren van sterke plooiings-
krachten worden afgewisseld met rustiger perioden,
wordt de Variscische orogenese genoemd.
Tijdens deze plooiingskrachten werden de oorspron-
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kelijk min of meer horizontaal liggende pakketten
verharde klei en schalie sterk samengedrukt en ge-
plooid door een horizontaal gerichte druk. Hierdoor
en door verdere temperatuurverhoging, variërend
van 200-400°C diep in de aardkorst, rekristalliseer-
den de oorspronkelijk aanwezige kleimineralen.
Door de hoge druk werden de langgerekte en plaat-
vormige mineralen sterk gericht. Hierbij is thans de
meest gangbare opvatting dat de kristallen oplossen
in de richting van de maximale druk, waarbij tegelij-
kertijd nieuwvorming optreedt van deels andere mi-
neralen en aangroei loodrecht op deze druk van som-
mige meer resistente mineralen, zoals kwarts. Door
dit metamorfe proces gedurende gebergtevorming is
dus uit een klei een nieuw gesteente ontstaan, met
grotendeels een andere mineraalinhoud, hoofdzake-
lijk bepaald door de verhoogde temperatuur en met
een specifieke gelaagdheid, de druksplijting, be-
paald door de verhoogde druk.
De pas gevormde gebergten hadden zeker niet de
vorm zoals we de gebieden waar thans leisteen voor-
komt nu kennen. Het jong ontstane gebergte ero-
deerde snel en er ontstond een grote vlakte die pas in
het jongste tijdvak van de geschiedenis van de aarde
werd opgeheven tot ongeveer de huidige hoogte.
Aan deze hoogvlakte werd door insnijdende beken
en rivieren het huidige bergachtige karakter gege-
ven. Men vindt deze gebergten terug over grote de-
len van West-Europa. Eén keten loopt van het Cen-
traal Plateau in Frankrijk over Bretagne en Wales
naar Ierland en wordt aangeduid als het Armori-
kaanse gebergte. Het Variscisch gebergte omvat Vo-
gezen, Zwarte Woud, Ardennen, Rijn-Leisteen Pla-
teau, Fichtelgebergte en Harz. Ook worden geberg-
ten van deze ouderdom aangetroffen in West-Spanje
en Portugal.
De mineraalinhoud van leisteen is in de eerste plaats
afhankelijk van de samenstelling van de oorspronke-
lijke klei, verder is zij ook afhankelijk van de graad
van metamorfose die de leisteen heeft ondergaan.
Immers, mineralen zijn niet anders dan andere che-
mische verbindingen die bij overschrijding van een
bepaalde temperatuur en druk gaan reageren, waar-
bij nieuwe verbindingen, lees mineralen, ontstaan.
In het temperatuur- en drukbereik, waarover we het
hier hebben, gebeurt er met het mineraal kwarts rela-
tief weinig, terwijl de kleimineralen voor het over-
grote merendeel zullen zijn verdwenen.
In leisteen komen de volgende mineralen algemeen
voor:
1 kwarts, in zuivere vorm een verbinding van de

elementen silicium en zuurstof; het wordt meestal

aangetroffen in lensvormige, langgerekte kristal-
len of kristalaggregaten. De korrelgrootte is
meestal kleiner dan 0,1 mm;

2 glimmers of mica's, meestal de kleurloze musco-
viet of de zeer fijnkristallijne variant daarvan, se-
riciet; de bruine glimmer biotiet komt zelden in
leisteen voor. Het zijn in het bijzonder deze plaat-
en schubvormige glimmers die het gesteente haar
karakteristieke splijting geven.

Verder kan in de meeste leisteensoorten wat chloriet
worden aangetroffen; wanneer dit mineraal in ruime
mate aanwezig is kan het gesteente een groenige tint
krijgen. Ook komen in de meeste leien vaak nog wat
kleiige bestanddelen, zoals illiet, voor. Bovenge-
noemde mineralen zijn meestal niet de enige be-
standdelen van lei. Bij de afzetting van slib is dit
vaak verontreinigd met resten van dierlijk leven, zo-
als schelpdieren en soms ook resten van plantaardig
materiaal. Dit betekent dat in sommige leistenen ge-
rekristalliseerd carbonaat kan worden aangetroffen,
meestal in de vorm van calciet, soms als dolomiet.
De restanten van plantaardig materiaal zijn geredu-
ceerd tot koolstof en zwavel. Het laatste kan met ij-
zer gebonden worden tot bijvoorbeeld pyriet. Mine-
ralen die accessorisch in leien gevonden kunnen
worden zijn oxiden en hydroxiden van ijzer, zoals
magnetiet, hematiet en limoniet, verder rutiel, zir-
koon en apatiet.
De mineralogische samenstelling van leisteen is dus
ruwweg een maat voor de samenstelling van het uit-
gangsslib en voor de graad van metamorfose. Op
grond hiervan kan men verschillende soorten leien
onderscheiden:
1 Glimmerlei of fylliet; dit is een duidelijk meta-

morfe lei. Dit type is vaak kwartsrijk. De plaat-
vormige mineralen worden ve rtegenwoordigd
door hoofdzakelijk kleurloze glimmer en eventu-
eel wat biotiet; chloriet komt vrij algemeen voor.

2 Chlorietlei, met naast kwarts en glimmers een
zeer hoog percentage aan chloriet. Dit type lei is
vaak groen van kleur; dit is echter geen diagnos-
tisch kenmerk. Sommige fyllieten kunnen groen
zijn, terwijl sommige chlorietrijke typen grijs-
zwart zijn.

3 IJzerlei, gekenmerkt door een hoog gehalte aan
ijzeroxiden. Deze leien zijn vaak te herkennen
aan een rode tot paarsrode kleur; afhankelijk van
de oxydatietoestand van het ijzer kunnen deze
leien ook groen tot rood gevlekt zijn.

4 Plaatlei, gekenmerkt door een sterke bijmenging
van koolstof, waardoor de steen sterk zwart ge-
kleurd is.
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5 Kiezellei, met een zeer hoog gehalte aan kwarts
en vaak met veel koolstof; de kwartsrijke grond-
massa is vaak sterk eerkit, waardoor een leisteen-
splijting nauwelijks zichtbaar is.

De laatste twee soorten zijn niet geschikt voor dak-
lei. Van de andere soorten is hun geschiktheid van
een aantal factoren afhankelijk. Zo zal de hoeveel-
heid aanwezige carbonaat en/of pyriet beperkt moe-
ten zijn tot minder dan enkele procenten, wil de lei
nog geschikt zijn voor de toepassing als dakbedek-
king. De meeste leistenen die als dakbedekking
bruikbaar zijn, hebben een blauwgrijze kleur. Er ko-
men echter ook paarsrode varianten voor. Voor deze
kleur zijn ijzerverbindingen verantwoordelijk. Ten-
slotte zijn er de reeds genoemde groene chlarietrijke
leien.
Een aantal mineralen zien we liever niet – of zo wei-
nig mogelijk –aanwezig in leisteen. Dat zijn de
ijzer-zwavelverbindingen en de carbonaten. IJzer-
zwavelverbindingen komen in dakleien in drie vor-
men voor: als pyriet, pyrrhotien en als markasiet. Ze
worden wel samengevat, ook in sommige keurings-
rapporten, onder de naam pyriet, maar dit is niet
juist.
Pyriet, FeS2 (ijzer- of zwavelkies), kristalliseert in
het kubische systeem en heeft een typische messing-
gele metaalglans, bruin wordend bij oxydatie. Het
komt in sommige leien voor als met het blote oog
zichtbare kristallen. Hoewel het mineraal stabiel is
bij de temperatuur en druk aan het aardoppervlak, is
het in het Nederlandse klimaat toch sterk aan oxyda-
tie en verwering onderhevig.
Markasiet (FeS2) is een rhombische kristalmodifica-
tie van pyriet; de kristallen zijn vaak lang prisma-
tisch. Veelal vormt het aggregaten van grof- tot fijn-
stralige massa's. Het wordt daarom ook wel straal-
kies genoemd. Het wordt zeer gemakkelijk omgezet.
Pyrrhotien (FeS , magneetkies) bestaat uit hexago-
nale kristallen; het komt echter zelden voor in goed
gevormde kristallen, maar meestal als zeer fijnkor-
relige massa's. Het is vaak fijn verdeeld over het lei-
steenoppervlak. Het is zeer instabiel.
Carbonaat in leisteen komt meestal voor in de vorm
van calciet (CaCO3); het kan echter ook voorkomen
als het mineraal dolomiet (CaMg(CO3)2) en soms
ook als sideriet (FeCO 3). Deze mineralen zijn erg
gevoelig voor een zuur milieu.
Het zijn echter niet alleen de mineraalinhoud en de
metamorfosegraad die de kwaliteit van een daklei
bepalen. Op plaatsen waar de oorspronkelijke ge-
laagdheid in het gesteente evenwijdig is aan de tek-
tonisch ontstane druksplijting zal een kwalitatief

zeer goede lei kunnen ontstaan, terwijl de mechani-
sche eigenschappen op plaatsen waar de beide ge-
laagdheden een hoek met elkaar maken aanzienlijk
minder kunnen zijn. Afhankelijk van de plooiing in
het gesteente zullen beide gelaagdheden dikwijls een
hoek met elkaar maken. Ook kunnen latere bewegin-
gen in de aardkorst, zoals breukvorming, de kwali-
teit van de lei negatief beïnvoeden.
Naast de besproken gesteentekundige factoren die de
kwaliteit van een daklei bepalen, zijn er ook een aan-
tal meer algemene geologisch-economische aspec-
ten. Te denken valt aan de hoeveelheid onbruikbaar
gesteente dat eerst moet worden verwijderd om de
goede lei te kunnen winnen. Ook valt te denken a an
de ontwikkeling van de infrastructur in het gebied
waar goede leien voorkomen en aan de afstand van
de groeve tot het gebied waar het materiaal toegepast
gaat worden. Zie hiervoor ook het hoofdstuk waarin
de winning van leisteen wordt behandeld.
Men mag aannemen dat de eerste winning van lei-
steen is begonnen op plaatsen waar natuurlijke ont-
sluitingen langs beek- en rivierdalen voorkomen.
Men werkte dus aanvankelijk in open groeven. Van
de Romeinen is echter bekend dat zij in het Huns-
ruck-Nahe gebied al met schachten werkten om
goede leien bovengronds te krijgen. Veel later, na de
middeleeuwen, is men meer algemeen schachten
gaan toepassen van waaruit de gezochte leisteen ni-
veau's in galerijen en gangen werden gewonnen.
Slechts in een betrekkelijk gering aantal gebieden in
Europa is het mogelijk dakleien, bestand tegen ons
klimaat, te exploiteren. Die gebieden zijn in wille-
keurige volgorde: Eifel, Hunsruck en Taunus, Thu-
ringen, het Maasbekken in het Franse departement
Ardennes, het gebied rond Angers eveneens in

Frankrijk, noordwest Spanje, Noord-Wales, verder
Devon, Cornwall, het Lake district, Bretagne, Au-
vergne en de Montagne Noir. Leien uit andere gebie-
den zijn doorgaans niet geschikt voor het vochtige
klimaat in Nederland. Het zijn meestal de eerder be-
sproken te hoge gehalten aan ijzer-zwavel-verbin-
dingen en carbonaten die de houdbaarheid zeer on-

gunstig beïnvloeden. Tevens moet het percentage

nog aanwezige kleimineralen minimaal zijn. Deze
mineralen willen graag water adsorberen waardoor
ze sterk kunnen opzwellen en de structuur van de lei
kunnen vernielen.
Al deze factoren te zamen maken het noodzakelijk
dat er bij voortduring een periodieke keuring plaats
vindt van aangeboden partijen leien. De gebruiker
kan dan verzekerd zijn van een constant goede kwa-
liteit van het geleverde materiaal.

11



Geologische tijdschaal	 N.B. Op de scheidslijnen tussen de perioden is de
ouderdom aangegeven in miljoenen jaren.

era	 periode	 herkomst van leien

Kaenozoïcum Kwartair
1,8   

Ordovicium

500

Cambrium

Cornwall: Delabole,
Devon: Tavistock,
Ardennen (B. , L. , Fr.),
Eifel, Hunsruck, Taunus,
Sauerland

Wales: Blaenau Ffestiniog,
Engeland: Westmoreland,
Frankrijk: Angers,
Spanje: Leon, Orense

Wales: Dinorwic,
Penrhyn,
Pen-yr-Orsedd

Tertiair

65

Mesozoïcum

	

	
Krijt

141

Jura

195

Trias

230 	

Palaeozoïcum	 Perm

280 	

Carboon

345 	

Devoon

395

Siluur

435

Thuringen (DDR)

Engeland: Burlington  

570

2600

3500  

Proterozoïcum       

Archaeozoïcum       
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2. De winning

Het leigesteente, dat geschikt was voor de produktie
van dakleien, werd oorspronkelijk in open groeven
uit de rots gebroken. Daar de helling van de lagen
van streek tot streek en van plaats tot plaats verschilt
is het moeilijk een standaardmethode aan te geven.
De algemene gang van zaken is, dat men gedurende
de middeleeuwen en daarna tot in de achttiende en

negentiende eeuw, de open groeve als algemene
winningswijze gebruikt. De leiblokken werden via

ladder uit de mijn gedragen of met windassen opge-

hesen.
Als de put te diep werd was het soms mogelijk de

leilagen vanuit een rivierdal te benaderen door mid-

2. Leigroeve 4, Noordwest-Spanje.

del van mijngangen of galerijen, zoals dat onder
meer het geval was in het dal van de Mullenbach in

de Eifel.
Tenslotte werd het nodig de leien te bereiken via ver-

tikale schachten, vanwaaruit horizontale gangen in
het gesteente werden gehakt. In de Harz heeft men

voor de toegankelijkheid van de mijnschachten en

het vertikale transport in zilvermijnen van water-

kracht gebruik gemaakt. Van leimijnen is ons dat
niet bekend.
Voor de komst van de stoommachine was het niet
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3. Breukvlak leiplaat. Groeve 3, Noordwest-Spanje.

mogelijk dieper teaaq dan e rivie{ 2 Cn, omdat
men andershetgrondwater nietkwijtkon. Pas met
mechanischaangedrevenpompenwas
de waterstandin dmijnenbeheersen.
Bij Cmijnbouwbreektmen met handkracht, ex O-
SíCvCn of zagen in horizontale riC ln van onder
naar boven kamers uit, die zichweer vullen methet
gesteente, dat zichniet Cleent om erdakleien van te
maken. Voor die euze is veel vakmanschapen er-
varing nodig. en sto metbreken opongeveer drie
meter onder de erbovengebroken kamer, die al vroe-
gerC[ werd ontgonnen. Er blijven zware stukken rots
staan als pijlers ter ondersteuningvan de bovenlig-
gende steenlagen.

Cvloeren van e kamers liggen, afhankelijk van
gesteente en streek, on CvCCf totmeter onder
elkaar.
Het bre Cq van nieuwe mijnschachten en -gangen
werdvoor de bestaande leigroeven na e Twee
Wereldoorlogeen te zwarebelastingvoor de exploi-
tatie .	 eendergelijk moment ston C leiproduktie
voor kortere of lan C{C tijd vrijwel stil.Ook w3R het
werken in e voc ! C en donkere ondergrondse
ruimten niet erg aantrekkelijk. Debeloningen, die

ertegenover ston Cn, waren niet voldoende om het
aantal ar Cí R 2C Cq te handhaven.

r tra een sterke teru 2n opin het aantal leimij-
nC3. In sommigegebieden
groeven te exploiteren,, zoals in Wales en Spanje
(afb. . Voorhet landschapdergelijke
leiwinning op grote s metveel mechanischma-
teriaalCri22 een sterke aantasting.
In e no bestaande leim!	 is het 
gemechaniseerd. In de groeve Katzenberg bij Mayen
heeftmen een goedkopere zaagmethode ontwikkeld,
waarbij een amer in één keer uit het massie wordt
losgezaagd.

r on 53an bij de leiwinning eerstgrote s( U Cn en
blokken a. , die in die afmetingen in mijnen niet
door e nauwe gangen en schachten naar boven te
krijgen Zl n, Men laat eendergelijke blok dan naar
een lagere galerij vallen, zo 2 hetin eine s U Cn
spat. Dan kan men die naar boven transporteren en
opslaan inwerkplaatsen. . .
Daarna klieftmen e no natte blokken metC hand
of pneumatisc in platen a, en . Van Cvijftig
tot zestl klievers is er aan de groeve Katzenberg

één,
  . 	.	

uitthans nog 	 ^ op de oorspronkelijkew
.

1 /C U! C
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4. Stukken leisteen in werkplaats. Rechts met beitel gekloofde plaat. Leigroeve, Noordwest-Spanje.

S. Het kloven van ruwe leiplaten. 	 6. Het aanslaan van de beitel.
Inzetten van de beitel.
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hand de gehele gang van blok tot schublei door-
maakt. Alle anderen doen dat mechanisch door mid-
del van zagen, fraisen en knippen.
In Wales geschiedt het eerste klieven in stukken van
2 inches (ca. 5 cm) dik. Die worden door de klievers
steeds met een beitel gehalveerd, onafhankelijk van
de grootte. Er ontstaan tenslotte zestien plakken van
3 mm. Dat klieven geschiedt evenwijdig aan de
splijtvlakken. Splijten van een blok loodrecht op de
splijtrichting is ook mogelijk maar splijten in de
splijtrichting loodrecht op het splijtvlak is zeer moei-
lijk. Dat laatste gebeurt de laatste 25 jaren vrijwel
steeds machinaal. Hoewel het maken van de leien
dus gedeeltelijk door machines is overgenomen is
het toch nog een arbeidsintensief proces, dat veel
vakmanschap vereist.
Als voorbeeld beschrijven we de leiwinning in An-
gers-Trélazé.
De formatie rond Angers-Trélazé bestaat uit twee
verschillende groeven: Fresnais en Les grandes car-
reaux. Die zijn zelf ook weer onderverdeeld in
noord-ader, zuid -tussenader en uiterste zuid-ader.
De formatie is sterk geplooid. Het diepste punt, het

7. Het op breedte zagen van de gekloofde platen.

dal, ligt op ca. 400 meter onder de aardoppervlakte.
De helling in de stijgende lagen bedraagt bijna 90°,
zodat de sedimentatie -richting er bijna loodrecht op
de horizon staat.
In deze groeve ondervindt men geen hinder van wa-
teroverlast. Vanuit een schacht, die rijkt tot het diep-
ste punt van de formatie, breekt men kamers met een
oppervlak van ca. 1000 m2 . Wanneer de toelaatbare
minimum plafonddikte van drie meter bereikt is,
stijgt men 20 meter en begint daar weer een kamer te
breken. Het puin, dat ontstaat door het maken van de
eerste ruimte, wordt door een hulpschacht naar het
20 meter lagere niveau afgevoerd. Het materiaal
wordt gebroken met behulp van pneumatische boren
en springstof. Er wordt zowel horizontaal als verti-
kaal geboord.
De boorgaten staan ongeveer 60 cm uiteen. 70% van
het gebroken materiaal is onbruikbaar puin, 30%
wordt naar boven gebracht.
Deze hoeveelheden worden bepaald door verontrei-
niging en onregelmatigheden in de formatie. Men
kan er onder meer veel kwa rtsaders en ijzerzwavel-
verbindingen waarnemen.
Er wordt in dergelijke kamers door drie mannen ge-
werkt. Het uitbreken van 3000 m3 steen vergt vijf tot
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8. Het zagen van rechthoekige blokken.

zes maanden. Met lieren en met een treintje, dat door
een diesellocomotiefje wordt getrokken, worden de
leischollen naar de liftschacht getransporteerd. De
leischollen worden voorzien van de naam van de-
gene die de schol uitgebroken heeft.
Bovengronds worden de beladen wagentjes verdeeld
over een aantal identieke in richtingen. Eerst worden
de schollen gekliefd in pakketten van ca. 10 cm
dikte. Daarnaast worden deze stukken in de langs-
richting gezaagd in banden van de grootst mogelijke
lengte, maximaal 20 cm breed (afb. 7 en 8).
Daarna worden ze gekliefd in plakken van ca. 5 cm
(afb. 9). Dan vindt een eerste kwaliteitscontrole
plaats.
De leitegels van ongeveer 20 x 30 x 5 cm worden
gewogen, want de brekers worden naar deze hoe-
veelheden gehonoreerd.
De leiplakken worden rechtop geplaatst in bakken
van ongeveer een meter lengte en daarna afgedekt
met vochtige dweilen, zodat er geen bergwater voor-
tijdig kan verdampen. Het klieven zou daardoor na-
melijk bemoeilijkt worden.

9. Het kloven van een rechthoekig blok.
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Via transportbanden worden de bakken met behulp
van een computer verdeeld over een aantal werk-
banken met klievers.
De klievers, die met handgereedschap werken, vor-
men groepen van twee. Eén voorkliever maakt van
het 5 cm dikke pakket leien van 1 cm dikte (afb. 10).
Tijdens het klieven worden de leien pneumatisch
vastgespannen. De zeer lange vlakke beitel wordt
gesmeerd met rundervet.
Door de tweede man worden de 1 cm dikke leien
gekliefd in dunne leien van 2 tot 8 mm dikte. Hier
vindt ook een controle plaats op insluitingen van ver-
ontreinigingen, zoals die in de Franse norm ANFOR
P 32-301 vermeldt zijn. Bij deze bewerking valt nog
eens 74% af, zodat van de totale hoeveelheid gebro-
ken materiaal uiteindelijk 8% het tot daklei brengt.
In de ruimte, waar met de hand gekliefd wordt, wer-
ken ongeveer 90 mannen, die ook weer per gele-
verde hoeveelheid betaald worden.
Na het klieven worden de gezaagde kanten door een
derde man met een schaar geknipt (afb. 11).
In 1980 overwoog men het klieven volautomatisch
uit te voeren. Deze machines leveren 6 ton per dag

10. Het kloven van leiplaten.

11. Het kloven tot dunne leien, afknippen van de

randen.

12. Overzicht van de opslag van groeve 3, Noord-

west-Spanje.

met vier man bediening en controle.
Handwerk geeft bij klieven met meer dan tien jaar
ervaring een grotere opbrengst. Volautomatische
bewerkingen geeft meer verlies aan materiaal. Na
bewerking volgt het sorteren. Ca. 1700 leien worden
op een pallet geladen. Tenslotte volgt de opslag bui-

ten (afb. 12).
Als grote bijzonderheid worden uit geplooide stuk-

ken steen kromme leien geproduceerd. Het duurt on-

geveer een jaar om daarvan een pallet vol te krijgen.
Ze worden toegepast op torens en in killen.
De kanten van de leien worden steeds van achter naar
voren behakt, zodat de voorzijde een iets schilferige
rand heeft. De scherpe onderzijde sluit dus altijd zo
vlak mogelijk op de onderliggende lei.

Ook de spijkergaten worden zonodig steeds ingesla-

gen van onder naar boven. Er springt dan rond het

gat wat materiaal weg, waar de kop van de leinagel
juist in past.
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3. Vormen en formaten

Bij dakleien kunnen drie hoofdvormen worden on-
derscheiden, namelijk de onregelmatige vorm, de
schubvorm en de rechthoekige vorm.
De onregelmatige leien werden voo rnamelijk in
sommige wipgebieden gebruikt voor minder belang-
rijke doeleinden. In Nederland komen zij niet voor.
Een uitzondering is het leidak van de Noorse zee-
manskerk aan de Westzeedijk te Rotterdam.
De schubvormige leien komen voornamelijk uit
Duitsland en Luxemburg. Een dak met deze leien
gedekt wordt een Rijndak genoemd; de dekkings-
wijze heet Duitse dekking of Rijndekking. Het is
doorgaans een enkele dekking.
De rechthoekige leien zijn zeer algemeen in
Groot-Brittannië en Spanje. De vele hiervan afge-
leide vormen komen vooral uit Frankrijk, maar ook
uit Duitsland, België en Luxemburg. Een dak met
deze leien gedekt wordt in Nederland doorgaans een
Maasdak genoemd en de dekkingswijze Maasdek-
king. De leien worden dan meestal in dubbele dek-
king toegepast, dat wil zeggen dat de dekking op elk
punt van het dak tenminste twee leien dik is (behalve
ter plaatse van de stuiknaden).
De naam Koeverdak kan men beter vermijden. Soms
wordt daarmee een Rijndak bedoeld, in andere ge-
vallen echter een Maasdak van leien met een half-
ronde of puntig toelopende onderkant.
In het hierna volgende zullen ook Duitse, Franse en
Engelse benamingen van de verschillende vormen
en formaten aan de orde komen. In het Duits worden
met 'Schatlonen' leien van vaste afmetingen be-
doeld; dit in tegenstelling tot partijen van leien, die
wel gelijkvormig zijn, maar in grootte uiteenlopen.

Rijnvorm-leien
De schubvormige leien worden gekenmerkt door een
ronde zijkant (de rug), terwijl de andere kanten recht
zijn. De rechte zijkant (de borst) vormt een scherpe
hoek men de onderkant (de voet); de bovenkant (de
kop), die evenwijdig is aan de onderkant, sluit met
ronde hoeken op de zijkanten aan. In West-Duits-
land noemt men dit de 'Rheinischer Schnitt'.
Met leien van de schubvorm (Duits: 'Schuppe',
Frans: 'écaille') komen verschillende dekkingswij-
zen voor, voornamelijk in enkele dekking. In de re-
gel zien we op het gedekte dak een ruitvorm met van
links naar rechts schuin oplopende rechte lijnen en
van rechts naar links oplopende gekartelde lijnen
(gevormd door de ronde zijkanten van de leien), of
het spiegelbeeld hiervan. De leien worden namelijk
geleverd in twee vormen, die elkaars spiegelbeeld
zijn; dit met het oog op de meest voorkomende re-
genslag op het te dekken dakvlak (zie hoofdstuk 7).
In deze gevallen spreekt men van een Rijndak. Een
andere, weinig of niet meer toegepaste dekkings-
wijze is die, waarbij de ronde zijde van de leien aan
de onderzijde komt; het regenwater druipt dan van de
ronde zijde van elke lei op de eronder liggende lei.
Bij het Rijndak onderscheidt men de Oudduitse dek-
king (of Oudrijnse dekking) en de Duitse 'Schup-
penschablonen'-dekking. Bij de eerste is er variatie
in de grootte van de leien: de grootste worden aan de
onderzijde van het dak verwerkt en de kleinere ach-
tereenvolgens hogerop. Bij de verschillende sorte-
ringen behoren de volgende formaten en dakhellin-
gen:
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sortering
Ganze	 :1/1
Halbe	 :1/2
Viertel	 :1/4
Achtel	 :1/8
Zw6lftel	 :1/12
Sechzehntel :1/16
Zweiund-
dreizigstel :1/32
Vierund-
sechzigstel :1/64

hoogte
50-40
42-36
38-32
34-28
30-24
26-20

22-16

18-11

breedte
42-32
38-28
34-25
30-23
26-20
22-17

18-13

16-11

geschikt voor
alleen voor dubbele dekking
22-30° dakhelling
25-35° dakhelling
30-40° dakhelling
35-50° dakhelling
40-60° dakhelling

50-90° dakhell ing

60-90° dakhelling

Men onderscheidt leien met 'normalem Hieb' (ook
wel 'stumpfem Hieb'), met 'scharfem Hieb' en
vroeger ook met 'sehr scharfem Hieb':   

•  

rughoek
borsthoek 

h    

normaler Hieb   scharfer Hieb sehr scharfer Hieb

13. Vormen van Duitse leien.

De gewone leien worden in het Duitse 'Decksteine'
genoemd, waarin men rechter (als getekend) en lin-
ker (het spiegelbeeld) onderscheidt. Daarnaast kent
men een hele reeks bijzondere vormen: 'Fuszsteine'
voor de onderrand van het dak, 'Ortsteine' voor de
zijkanten, 'Firststeine' voor de bovenrand en 'Kehl-
steine' en 'Wassersteine' voor in de killen.

14. Thuringse lei volgens TGL 117-0051.

Bij de 'Schuppenschablonen'-dekking is er geen
verloop in de leigrootte, maar zijn alle leien van het-
zelfde formaat en naar één sjabloon gehakt. Zij heb-
ben de 'normalen Hieb'. De afmetingen zijn de vol-
gende: (hoogte x breedte):
42x32, 40x32, 40x30, 38x30, 36x28, 34x28,
32x28, 32x25, 30x25, 28x25, 30x23, 28x23,
26x23, 28x21, 26x21, 24x21, 24x 19, 22x 19,
24x 17, 22x17, 20x 15, 18x15 en 16x 13 cm.

De'Thuringer Schnitt'
De schutleien uit Thuringen (DDR) hebben een hoe-
kiger vorm dan de Rijnvorm- leien. Alleen de rug is
enigszins gebogen; de bovenkant sluit met schuine
kanten op de zijkanten aan en loopt niet geheel even-
wijdig aan de onderkant. De rughoek bedraagt ca.
115°. Men noemt dit de 'Thuringen Schnitt' of de
'Thuringen Hieb' (zie afb. 14). De leien worden ge-

leverd voor Oudduitse dekking, waarbij de hoogte-
maten variëren van 45 tot 19 cm (waarbinnen vijf
grootten worden onderscheiden); voor wanden en
torenspitsen worden ook kleinere leien geleverd
(19-13 cm hoog).
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De Thuringse producenten leveren echter ook
'Schuppenschablonen' van ongeveer de 'Rheini-
schen Schnitt'; deze variëren in grootte van 36 x 28
cm tot 16 x 13 cm. Voorts worden rechthoekige leien
geleverd en enkele varianten daarvan.

Maasvorm-leien
Een Maasdak is meestal gemaakt met leien van de-

zelfde afmetingen. De leien worden per laag hori-

zontaal naast elkaar op het dak bevestigd, waarna de

volgende laag daar voor ruim de halve hoogte over-

heen gaat met verspringende stuiknaden. In Enge-

land worden echter nog daken gemaakt met leien van

verschillende grootte. Onderaan wordt begonnen
met de langste leien, vervolgens komen steeds kort-

ere aan bod, terwijl de kortste bovenaan komen.
Brede en smalle leien worden tussen elkaar ver-

werkt, zodanig dat er geen stuiknaden boven elkaar
komen. Deze wijze van dekken heet daar 'Random
Slating'.
De zuiver rechthoekige vorm bij leien is zozeer En-

gels, dat hij in het Frans 'Anglais' wordt genoemd
(naast 'rectangulair') en dat ook in Frankrijk en
Duitsland de afmetingen vaak nog op de Britse af-

metingen (in inches à 2,54 cm) gebaseerd zijn.
De hoogte-afmetingen zijn 26, 25, 24, 22, 20, 18,
16, 14, 13, 12, 11 of 10 inches (66,0 - 25,4 cm) en
de breedte-afmetingen 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7 of 6
inches (35,6 -15,2 cm). De breedte is de helft van de

hoogte of enkele inches méér. De meest voorko-

mende afmetingen zijn 24 x 14", 24 x 12", 22 x 12",
22x 11", 20x 10", 18x 10", 18x9", 16x 10",
16x9", 16x8", 14x12", 14x10", 14x8", 14x7",
13x7", 12x8", 12x 6", 11 x7" en 10x8".
In Engeland en Wales zijn aan verscheidene forma-
ten namen verbonden, als 'Empresses (26x 16"),
'Princesses (24x 14"), 'Duchesses' (24X 12"),
'Marchionesses' (22x 11"), 'Countesses' (20x 10"),
'Viscountesses' (18 x 9") en 'Ladies' (16 x 8") . Klei-
nere formaten zijn de 'Headers' en de 'Doubles'.
Voor een aantal tussenformaten wordt aan de naam
'small' , 'wide' , 'broad' of 'narrow' toegevoegd
voor kortere, bredere of kleinere afmetingen.
De verschillende groeven leveren (of leverden) ook
niet dezelfde sortering. In Rimogne, Angers en in
Thuringen worden of werden de verschillende afme-
tingen met nummers aangeduid, die oplopen van
groot naar klein. Onderling komen deze nummers
echter niet overeen.
De afmetingen van vierkante leien komen op het
vasteland van West-Europa niet altijd met de En-
gelse inch-maten overeen. In Engeland variëren de

afmetingen van 14 tot 10 inches (35,6 - 25,4 cm); op
het vasteland van 40 cm (Angers) tot 21 cm (Ober-
martelingen).
Door het afschuinen of afronden van één of meer
hoeken zijn vele variaties op de rechthoekige lei mo-
gelijk. Het aantal vormen, dat in de handel verkrijg-
baar is, is echter de laatste decennia nogal teruggelo-
pen.
Van de rechthoekige leien mogen - althans in Bel-
gië, Luxemburg en Frankrijk - de twee bovenste
hoeken afgebroken zijn. Zijn deze hoeken ver afge-
knipt, dan is een model ontstaan, dat 'Angers' wordt
genoemd of ook wel 'Flamande' of 'Vlaams' (dit in
België en Luxemburg). In het gebied van Angers
zelf gelden deze namen hiervoor echter niet. Het
voordeel van deze vorm is, dat hij het verwijderen
van leien van een gedekt dak vergemakkelijkt. Deze
leien worden echter ook wel toegepast met de af-
schuiningen aan de onderzijde. De afmetingen va-
riëren in Frankrijk van 351/2x 25 cm tot 22 x 91/4 cm,
in België en Luxemburg van 41 x 25 tot 19 x 11 cm.
De grote en meer langwerpige modellen heten
'Fourgeaux' ; de afmetingen hiervan variëren van
61,0x35,6 tot 30,5 x 15,2 cm. Hier komen de En-
gelse inch-maten weer om de hoek kijken. Vaak
hebben deze leien in de zijkanten een langwerpige
uitsparing voor de leihaken, waarin de volgende
leien komen te rusten.
In het gebied van Angers vormen de leien met afge-
schuinde bovenhoeken geen apart type naast de
rechthoekige, maar komen zij naast en door elkaar
voor. Hier deelt men de leien in naar dikte: 'modèles
ordinairen' (ook wel: 'modèles franrais'; nominale
dikte 2,7 mm), 'modèles anglais' (nominale dikte
3,8 mm) en 'modèles historiques' (ook wel: 'modè-
les des beaux-arts' ; nominale dikte 4,5 mm). De na-
men voor de verschillende afmetingen vindt u op de
volgende bladzijde.

Aan deze afmetingen ligt kennelijk een duim-maat
van 27 mm ten grondslag; de meeste afmetingen
kunnen in hele en halve aantallen van deze duimen
uitgedrukt worden (variërend van 31/2 tot 14 duim);
een drietal echter in derden en kwarten (6 2/3" = 180

mm; 71/4' = 1953/4 mm; 81/4' = 2223/4 mm). Twaalf
van deze duimen zijn 32,4 cm, vermoedelijk de Pa-
rijse voet of Franse koningsvoet (32,484 cm).
Waar bij leien in een bepaald formaat verschillende
dikten bestaan kan aan de naam toegevoegd worden:
'demi-fort(e)' of 'fin(e)' voor dikten van 2,7 à 3,5
mm, 'fort(e)' of 'épais(se)' voor dikten van 2,8 à 4
mm, 'double' of 'extra fort(e)' voor dikten van 3 à 5
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naam
Héridelle
Reconstruction
(Première carrée) grand modèle
Première carrée
Deuxième carrée
Grande moyenne
Petite moyenne
Moyenne
Flamande no 1
Flamande no 2
Troisième carrée no 1
Troisième carrée no 2
Quatrième carrée ou cartelette no 1
Cartelette no 2
Cartelette no 3

hoogte in mm 	breedte in mm
380	 110 (108)
355	 250
325 (324)	 220 (222)
300 (297)	 220 (216)
300 (297)	 200 (195)
300 (297)	 180
300 (297)	 160 (162)
270	 180
270	 160 (162)
270	 150
250 (243)	 180
250 (243)	 150
220 (216)	 160 (162)
220 (216)	 120 (122)
220 (216)	 95

mm en 'H 1' of 'historique' voor dikten van 4 a 5
mm.
De leien van het modèle anglais worden echter
meestal met een nummer aangeduid, terwijl de af-
metingen met de Engelse inch-afmetingen samen-
hangen.
Langwerpige leien met vier afgesnoten hoeken heten
in het Frans 'octogones' en in het Duits 'Achtecker'
of 'Achteckschablonen'.
Zijn van vierkante leien ('carrées' resp. 'Quadrate')
de hoeken afgeschuind, dan spreekt met in Frankrijk
van 'carrées à coins coupés' . Zijn van vierkante leien
niet alle hoeken afgeschuind of zijn de afschuiningen
ongelijk, dan is er meer specifieke omschrijving
noodzakelijk.
Zijn bij rechthoekige leien de afschuiningen aan de
bovenzijde en aan de onderzijde zo groot, dat zij el-
kaar raken, dan zijn zeskante leien ontstaan: 'hexa-
gones' in het Frans en 'Sechsecker' of Sechseck-
schablonen' in het Duits. Zijn de tophoek en de ba-
sishoek hiervan scherp, dan spreekt men in het Frans
van 'hexagones acutangles' en in het Duits van
'Spitzwinkliger' of 'spitzwinkelige Schablonen'.
Deze leien zijn naar grootte genummerd met Ro-
meinse cijfers van 0 (664 mm hoog en 450 mm
breed) tot en met XIII (214 mm hoog en 130 mm
breed).
Zeskante leien met rechte top- en basishoeken heten
in het Duits 'rechtwinkelige Schablonen' of 'Nor-
malschablonen'; zij zijn wat breder dan de 'Spitz-
winkliger' . Tenslotte kent men ook nog de ' stumpf-
winkelige Schatlonen' .
Naast vier-, zes- en achtkante leien zijn er ook vijf-

kante. De 'pentagones' uit de Ardennen (36x26 tot
27 x 18 cm groot) zijn echter niet identiek met de
'funfeckige Schablonen' uit Thuringen (415x420
tot 236 x 240 mm groot).
Naast de 'Angers'-leien leverden de groeven in de
Ardennen ook leien met aan de bovenzijde één afge-
schuinde en één afgeronde hoek. In Luxemburg
(Obermartelingen) heetten deze leien gewoonlijk
'voisines' en liepen zij in afmetingen uiteen van
41 x 26 cm tot 19 x 11 cm. In het noordfranse Maas-
gebied gold niet één naam voor deze vorm, maar af-
zonderlijke namen voor de verschillende afmetin-
gen: 'Barras' (32x 19 cm), 'Saint-Louis' (30x20/19
cm), 'Démêlée' (30x 161/2 cm), 'Petite Démêlée'
(28 x 15 cm), 'Flamande' of 'Bloque' (27/261/2x
17116½ cm), 'Petite Flamande (no 1)' of 'Petite Blo-
que' (261/2/26x 15/14 cm) en 'Petite Flamande no 2'
of 'Commune' (261/2/26x 121/2 cm). Aan deze na-
men konden de hierboven genoemde dikte-aandui-
dingen worden toegevoegd.
Rechthoekige leien met een halfronde onderzijde he-
ten in het Frans 'coquettes' of ook wel 'écailles' en in
het Duits 'Rundpldttchen' of 'Halbkreisschablo-
nen' . De bovenhoeken van deze leien zijn soms af-
geschuind (in het Duits: 'gestutzte Ecken'). In het
Nederlands wordt een dak van deze leien een rens-
dak genoemd, en ook wel schelpdak of schubben-
dak. De laatste benaming is echter af te raden we-
gens de mogelijke verwarring met het Rijndak.
Naast leien met een halfronde onderzijde zijn er ook
met een segmentvormige onderzijde (Duits: 'Fisch-
schuppenschablonen') en met een puntbogige on-
derzijde (Duits: 'gotische Schablonen'). De alge-

23



rectangulaire of	 Rechtecker c.q.

Anglais	 Rechteckschablone

carrée	 Quadrat
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rechthoekig

vierkant

mene Franse naam van een lei, waarvan het in zicht

komende gedeelte (le pureau) is bijgeknipt heet 'dé-
coupée' of voluit 'modèle a pureau découpé'.
Eenheid in de benamingen bestaat dus niet. 'Fla-
mande' is in België en Luxemburg niet hetzelfde als

in Rimogne en ook in Angers ligt de betekenis ervan
weer wat anders. De Franse naam 'écaille' wordt zo-
wel voor de schub-lei gebruikt als voor de halfrond

afgeronde Maaslei.
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4. Historisch overzicht

Al heel vroeg moet een leiendak een zekere welstand
uitgedrukt hebben ten opzichte van het met riet, stro,
houten spanen of gebakken pannen gedekte dak.
Uit schriftelijke bronnen kan niet worden afgeleid
wanneer de eerste dakleien in Nederland zijn toege-
past. De oudste bekende bouwrekeningen dateren
van kort na 1300 en toen waren leien al lang in ge-
bruik. Bij opgravingen in het 12de-eeuwse koor van
de kerk te Groesbeek werden resten van dakleien ge-
vonden.
Uit het begin van de 13de eeuw dateren leien die in
de toren van Ermelo zijn gevonden, ingemetseld
langs de lijn, die de aansluiting van het romaanse dak
op de oostelijke torenwand vormde. De leien waren
13 tot 15 mm dik. Daaruit kan men de gevolgtrek-
king maken, dat hier Duitse leien gebruikt werden,
omdat de leien uit het Maalgebied altijd dunner ge-
weest zijn.
Bij de opgravingen van het omstreeks 1275 ge-
bouwde kasteel Nuwendoorn bij Krabbendam
(N.H.), dat rond 1375 verlaten is, zijn veel paarse
Fumayleien aangetroffen.
In 1317 vermeldden de Grafelijkheidsrekeningen
van Holland het gebruik van 'leyen' . Het is opval-
lend, dat schijnbaar zonder regel de termen leien en
schaliën door elkaar gebruikt werden. Zo vermelden
diezelfde Grafelijkheidsrekeningen een reparatie
aan de Grote Zaal in Den Haag in 1352: 'Item mees-
ter Jan (den Leydecker) ome die Sale te verdecken an
die nortzide, VIII° (800) leynaghele, 9 manden die

oude scaelgen van der zale te laten...'.
Dezelfde vermenging van schaliën, leidekker en lei-
nagels vinden we in de rekeningen van de burcht van
Oostvoome uit 1379.
Het woord scaelge is afgeleid van het oudfranse es-
caille en het gebruik ervan zou kunnen wijzen op
Maalleien. Het Latijnse scalia betekent visschub,
schilfer. In Duitsland werd de term leien gebruikt,
getuige het feit, dat het dorp in de Eifel, waar de

voormalige Mullenbacher groeve ligt, Leienkaul
heet. Ook in het oorspronkelijk Duitse deel van Bel-
gië ontstond te noorden van Elsenbom in 1782 een
nederzetting met de naam Leykaul.
Nog in 1774 vermeldt het bestek van de toren van
Nijkerk: 'de holle dekking ... met Leyen gedekt...
in het verband als een Coeverdak, de Schaliën moe-
ten ten minsten 11/2 duim over elkanderen liggen en
ieder met 2 nagels worden vastgenagelt ... '.
In 1413 worden bij de Pieterskerk te Leiden 'Ludixe
leyen' aangevoerd, kennelijk dus via Luik langs de
Maas verscheept. Veelvuldig wordt bij deze Maas-
leien ook de kleur aangegeven en soms de groeve
waaruit ze kwamen: 'groene scaelgen tot Dordrecht
gheleverd' (1342, Grafelijkheidsrekeningen), 'blau-
merten waes leyen' (1486, Utrecht, Dom, betrokken
uit Dordrecht), '20000 blau marte vos schaliën'
(1541, Hoogstraten, prov. Antwerpen, kerk, gele-
verd via Dordrecht), '80000 groene marten de vos
schaliën' (1543, Oostvoorne, burcht), 'Leyen dye
men noemp groene vos' (1575, Haarlem, Janskerk).
Deze leien zijn afkomstig uit de Fosse (= groeve)
Martin in de omgeving van Fumay. Deze plaats
wordt soms zelf ook vermeld: 'den tor te deckene
met goeden scalen van Fomey: 1409, Westkapelle-
prov. West-Vlaanderen, toren).

Soms bestond er een voorkeur voor een bepaalde
soort leien, vermoedelijk uit estetische overwegin-
gen. De stad Breda subsidieerde, zoals zoveel an-

dere steden, het aanbrengen van een 'hard dak' . In
1481 wordt daarover vermeld: 'haerden daecken ...
met Leyden (!): ende dairvoir sal die stad Benen yege-
liken geven te weten voir blaeuw leydack 8 sc.
Vlems van eiken dusent...' . In 1534 betaalt dezelfde
stad voor ' ... , leydack ... blaeuw oft groen marter
sesthien scell. gr. Vlems, ende alse peers (paars) zijn
7 scell. gr....'.
Zelfs de maat is dan voorgeschreven. Per vierkante
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roede (32,25 m2) worden 1500 leien gebruikt het-

geen overeenkomt met 47 leien per vierkante meter.
Ook Duitse leien vinden we vermeld, alhoewel
schaarser dan Maasleien. Zo staat in het bestek van

het Rijnlandshuis te Leiden uit 1597: 'T voors.
werck te decken met rins dack geseijt Coevers dack
te weten rynsche leyen, moesels off andernaeckels
goet' , dus van de Moezel of uit de Eifel via Ander-
nach aangevoerd. Aan de kerk van Woubrugge

(Z.H.) werd in 1653 voorgeschreven 'wever ofte
houcx dack' .

Er waren in Nederland twee grote stapelplaatsen
voor leien, namelijk Dordrecht en Deventer, alhoe-
wel ook wel aanvoer wordt vermeld uit Emmerik,
Arnhem, Zutphen en Kampen.
De aanvoer gebeurt steeds over water en ook de af-
voer zal grotendeels over water hebben plaatsgevon-
den.
De benamingen Rijndak en Maasdak zijn er teke-
nend voor, dat deze beide leitypen over deze rivieren
zijn aangevoerd.
In Dordrecht werden de leien steeds verhandeld in
aantallen, onder andere naar Den Haag (1343), Mid-
delburg (1343, 1481), Gouda (1450), Gent (1483),
de Dom in Utrecht (1486, 1494, 1503) en de Mare-
kerk te Leiden (1641) .
In Deventer vond de handel steeds plaats per rijs,
onder meer naar de Pieterskerk te Leiden (1426),
Zutphen (1445) en in de 15de eeuw vele malen naar
Zwolle. Een rijs of rijst leien omvatte in 1395 aan de
Utrechtse Dom een halve Utrechtse roede in het vier-
kant, 3,5 m2 , in 1472 in Zwolle 4 voet vierkant (ca.
1,5 m2) en in 1491 3 voet (nog geen m2). In 1387
omvatte een rist voor de abdij van Egmond 56 platen
lei.
Bij de Heusdense watertol moest in 1715 voor dui-
zend leien twee maal zoveel worden betaald als voor
een rist leien.
Uit het voorgaande kan men opmaken dat in Dor-
drecht tot in de 17de eeuw alleen Maasleien werden
verhandeld. Die konden door hun regelmatige vorm
in aantallen worden verrekend.
De Rijnleien werden in Deventer en elders per een-
heid, genaamd rijst, verhandeld.
Toen in de Tachtigjarige Oorlog de weg uit België
was afgesloten betrok men ook veel leien uit Enge-
land, met name uit Devon. Reeds eerder waren die
buiten Engeland gebruikt, zoals in 1436 voor de ab-
dij Mont Saint-Michel. In Nederland vinden we de
vermelding echter niet eerder dan begin 17de eeuw.
Het bestek van het stadhuis van Klundert uit 1621

vermeldt 'Engelse schaliën' in Rijndekking. In no-
vember 1622 werd de leidekker Elfert Hendriksz.
Pot door het kerkbestuur van Edam gelast naar Enge-
land te reizen om voor de kerk leien van daar te ha-
len. Het tijdstip was natuurlijk slecht gekozen, want
de winter staat de leiwinning nagenoeg stil. Maar in
het volgende voorjaar keerde hij terug met de leien
en in april begon hij 'met magt van volk' aan het
dekken van het dak.
In 1630 werden voor de kerk van Montfoort Engelse
leien gekocht en wel in een dergelijke hoeveelheid,
dat er in dubbele dekking, rekening houdend met 14
a 15% breuk van elke lei, ca. 110 cm2 in het zicht
kwam. Hieruit is een leimaat van ongeveer 13 x 25
cm te berekenen, 90 leien per vierkante meter.
In 1635 vroeg Constantijn Huygens, secretaris van
Frederik Hendrik, voor de dakbedekking van zijn in
aanbouw zijnde huis aan het Plein in Den Haag
80000 leien door te laten, die hij in het land van Luik
had gekocht, tezamen met 4000 vierkante voet
blauwe steen en vierduizend pond spijkers. Met rela-
ties was het dus toch mogelijk uit vijandelijk gebied
materialen te betrekken.
In de 17de eeuw wordt veel gewag gemaakt van leien
uit Salcombe bij Plymouth. In 1642 beschrijft het
bestek voor de kerk van Sommelsdijk: 'Sercomsche
goede schaillen' 'viercant deck de lengte der schaeil-
len op een duim na de 2/3 binnen te decken dat is
ijder schaille 1/3 met noch een duym buyten te dec-
ken welke schaeillen by met drie vier a vijf nagels
vast sal nagelen' , 'de nagels als voren eer dat de
schaeillen daer mede genagelt sullen warden wel in
de olie te leggen en geen ongeoliede nagelen te ge-
bruycken'.
Aan de Marekerk te Leiden is in 1648 van 'Say-
comse leyen' en in 1695 aan de Doelen te Dordrecht
van 'coeverdack met wel beste uitgekloncken Scha-
comse leyen' . Dit laatste is in tegenspraak met het
feit, dat de indruk bestaat, dat er uit het graafschap
Devonshire uitsluitend rechthoekige leien aange-
voerd werden, gelijk dat thans nog het geval is met
de uit Wales aangevoerde leien.
In de Resolutiën van Schieland (1692-1665) is ge-
schreven (op fol. 61): 'Geresolveert het dack van de
Gemeenlandshuijs van binnen met pannen ende van
buijten met Salcumsche leijden ende Rijnsdack te
decken'.
Niet geheel duidelijk is of het laatste woordig 'ende'
een verbinding of een tegenstelling bedoelt aan te
geven. In het eerste geval zijn de Salcumse leien
schutleien; in het laatst geval zijn het rechthoekige
of Maasleien. Een tekening uit 1779 geeft echter een
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Rijndekking aan. Uit enkele reparatiebestekken uit
1683 en later van het Hof te Dordrecht blijkt dat er
schutleien uit Engeland kwamen: 'Den Rennemer
sal alle de leijdacken (...)van stonden aen gaen re-
pareren (...) het gene coeverdack is met wel beste
uijtgekloncken Schacomse leijen, en het gene vier-
kant dack is met wel beste groene maesleijen (...).'
(Gemeentearchief Dordrecht, Archief van de Heel-
haakschutterij).
Uit andere oude bestekken is bekend, dat met een
coeverdak ook vroeger een Rijndak werd bedoeld.
W. Goeree noemt in zijn 'Algemeene Bouwkunde
volgens d'Antyke en Hedendaagse Manier' , ver-
schenen in 1705 te Amsterdam: 'Pleymuidze',
'Schalkomze' , 'Vaalmuidze' , 'Dortmuidze' en
Nieuwkasteelze' leien, respectievelijk afkomstig uit
Plymouth, Salcombe, Falmouth, Dartmouth en
Newcastle, alle uit de zuidwestelijke punt van Enge-
land. Hij noemt ook 'France, Luikze, of Rinsche
leien' . Nog in 1775 vermeldt een herstelbestek van
de Leidse stadspoorten 'Schalcomse leijen'.
Bij de A-kerk te Groningen werden in 1674 '18000
galcoense leijen' aangevoerd uit Dordrecht. De lei-
dekker was Mr. Jacobus Wijbrands uit Amsterdam.

J. Bommenee, stadsmetselaar van Veere, is in zijn
zogenaamde Testament uit 1750 niet zo erg te spre-
ken over de 'Pleymondse' en 'Dordmondse' leien.
Ze zijn zacht en vergaan in 25 tot 30 jaren. De Saal-
cumse leien zijn hard.
Hij vermeldt dat ze in 1720 17 tot 18 gulden per dui-
zend kostten en in 1750 27 tot 28 gulden. Ze zijn ruig
en onafgewerkt en meten 7 x 9 Rijnlandse duim. In
1720 werden er van 1000 ruige leien 1500 dakleien
gemaakt. In 1750 zijn de ruige leien wat kleiner en
komen er wat minder dakleien uit. Er waren twee
soorten, 20 duim lang en 8 duim lang. De grote wer-
den gekloofd, zodat er twee leien ontstonden. Dit
komt overeen met het feit dat er voor een herste lling
van het dak van de Marthakapel te Delft onafge-
werkte Engelse leien werden aangevoerd.
Bommenee schrijft dat bij het dekken de grootste
leien onder gebruikt werden en de kleinste bij de
nok. De kans op springen en wippen bij deze onge-
lijke leien was groot. Bij de grote leien waren 7 delen
overdekt en 4 delen in het zicht, bij de kleinste 6
delen onder de volgende lagen en 4 delen bloot. Men
verwerkte 800 stuks per vierkante Middelburgse
roede. Tenslotte vermeldt hij, dat er vroeger uit En-
geland ook groene leien kwamen.
Over Belgische leien schrijft Bommenee dat ze van
Luik, Namen, Henegouwen en andere Waalse pro-

vincies kwamen. Ze waren 11 tot 12 duim lang. De
kleuren waren rood, groen en zwartblauw. De leien
waren zeer hard maar ook zeer dun. In dit verband is
het interessant, dat in 1752 toestemming werd ver-
leend om ruwe leien uit Fumay in Namen te bewer-
ken. Er werden er in die tijd 10 tot 12 miljoen per jaar
langs de Maas vervoerd. Bommenee zal ook de Fu-
mayleien onder de Belgische hebben gerangschikt.
Tenslotte behandelt Bommenee ook de Duitse leien.
Ze zijn onafgewerkt als de Saalcumse, maar niet zo
ruig.
Men houdt ze voor de beste. Schijnbaar werden ze in
Zeeland in Maasdekking verwerkt. Als bijzonder-
heid wordt vermeld, dat de Stadhuistoren van Veere
in 1597 was gedekt met Rijnleien, die in 1750 nog in
goede staat waren.
Over het aanbrengen van leien vindt men in de be-
stekken uiteenlopende voorschriften. De overdek-
king van een Maasdak wordt beschreven in een be-
stek uit 1531 van een herstelling van de kapel bij de
burcht van Oostvoorne. De leidekker neemt aan:
'alle t oude scaelgedack van deselve Capelle af te
breken ende weder van nyews met nyewe scaelgen te
decken, elke scaelge bij hem derdendeel en die wel
naegelen naar den eysch van den wercke' . Elke lei
werd dus voor tweederde deel overlapt door de bo-
venliggende laag. In 1793 schijnt een nieuw dak op
het Dinghuis te Maastricht iets anders beschreven te
zijn: 'De leyen voor dit werk sullen all enkelde zijn,
yder drie mael overdekt en met twee nagels vastge-
nagelt...' Hieruit zou men kunnen concluderen, dat
iedere lei voor driekwart overlapt werd door de bo-
venliggende laag, maar geheel duidelijk is dat niet.
Het Duitse dak werd in 1597 op het Rijnlandhuis te
Leiden genageld met tenminste vier nagels per lei. In
1786 vermeldt het bestek van de kerk te Zoetermeer
dat er 'Rhijnsche' leien moesten komen, die met drie
spijkers vastgemaakt moesten worden, zodat ze niet
schuiven of draaien konden, wel zorg dragende, dat
geen der leien op twee dakdelen werd gespijkerd.
Zoals dat zo vaak met bouwvoorschriften en be-
steksbepalingen het geval is blijkt dat er over het
aanbrengen van een leibedekking geen eenstemmig-
heid bestond.
Wanneer men zich een beeld probeert te vormen van
de verspreiding van de dubbele Maasdekking en die
van de enkele Rijndekking over Nederland zal dat
geen volledig zuiver beeld kunnen opleveren. Bij
vele gebouwen is de dekkingswijze in de laatste de-
cennia gewijzigd, om uiteenlopende redenen.
De Oude kerk te Amsterdam was in het begin van de
twintigste eeuw voorzien van een dubbele dekking
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15. Overzichtskaart van typen leibedekking op ge-
bouwen in Nederland van voor ca. 1850. Schub-
vorm: Rijndekking. Rechthoekig zwart: Maasdek-
king.
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van goedkope Rimogneleien, in haken op latten ge-
hangen. Bij de restauratie, die in 1955 begon, werd
over het gehele dak een Rijndekking aangebracht
omdat de aangetrokken leidekker gespecialiseerd
was in die dekking. Deze dekkingswijze leverde bo-
vendien een minder strak beeld op, hetgeen paste in
de visie van de restauratie-architecten.
De kerk te Monnickendam wisselde bij de restauratie
van omstreeks 1960 van Maas-(en eternity dekking
naar Duitse leien.
Het Rijnlandshuis in Leiden moest volgens het be-
stek uit 1597 met Duitse leien gedekt worden, maar
draagt thans een Maasdekking.
Het Koninklijk Paleis te Amsterdam heeft op de
hoekrisalieten een Maasdekking van 'ecailles' en op
de langsdaken daartussen Rijndak. Dat zal in vroe-
ger tijd niet altijd zo geweest zijn (zie omslagfoto).
De Grote of St. Bavokerk te Haarlem wisselde om-
streeks 1960 van Maas- naar Rijndekking, hetgeen
zo dicht bij de kust tot problemen bij regen en
sneeuw leidde. Deze voorbeelden tonen aan, dat de
huidige situatie niet altijd representatief is voor de
oorspronkelijke dekkingswijze. Toch heeft men
meestal wel de oude dekkingswijze gevolgd.
De architecten van de neogotiek pasten vrijwel uit-
sluitend Maasdekking toe. Hun strakke architectuur-
visie zal zich verzet hebben tegen de Duitse dekking.
Bovendien was de meeste toonaangevende architect
uit deze periode, P.J.H. Cuypers, afkomstig uit
Roermond en hij richtte zich voornamelijk naar
Franse voorbeelden. Uitzondering hierop vormt de
R.K. kerk te Workum (Fr.), waarvan de toren en de
zijkapellen met Rijndak gedekt zijn. Deze kerk werd
in 1876-1877 gebouwd naar ontwerp van de in
Duitsland opgeleide architect A. Tepe en staat in een
gebied, waar het Rijndak gebruikelijk was. Ook bij
restauraties en herstellingen in de late negentiende
en de vroege twintigste eeuw werden vaak Maasdek-
kingen aangebracht in gebieden waar de Duitse dek-
king toonaangevend was. In Friesland zijn daarvan
meerdere voorbeelden aan te wijzen (Hervormde
kerk te Boer, Waterpoort te Sneek). Sommige Maas-
dekkingen zijn onlangs weer door Rijndekking ver-
vangen (Sneek, Martinikerk). Ook zijn pannenda-
ken veranderd in Rijndak (Lichtaard, Hervormde
kerk; Haren-Gr. , Hervormde kerk).
Er zijn ook voorbeelden bekend, waar in het begin
van de twintigste eeuw een dakbedekking van pan-
nen vervangen werd door leien, met name Maasdak
van slechte kwaliteit. Dit was omstreeks 1910 onder
meer het geval bij de Westzijderkerk te Zaandam,
waar goedkope Rimogneleien op latten werden aan-

gebracht. Bij de restauratie rond 1970 werden weer
dakpannen gelegd.
Veelvuldig is ook gewisseld tussen Rijndak in sja-
blonenleien en de ongelijke Oudduitse dekking. Bij
onze inventarisatie is deze wijziging niet in de be-
schouwingen betrokken.
De verspreiding van de dubbele en enkele dekking
hebben we op een kaart getekend (afb. 15). Globaal
omvatte de inventarisatie gebouwen, die werden ge-
bouwd vóór omstreeks 1850. De dekkingswijze is
per stad of dorp aangegeven, niet per object. Uit
deze opzet ontrolt zich het volgende boeiende beeld:
In Friesland komt overwegend Duitse dekking voor.
Hier zal dit type van oorsprong de overhand hebben
gehad.
Groningen en Drenthe kennen weinig daken, die met
leien zijn gedekt, in hoofdzaak Rijndekking. Over-
ijssel vertoont eveneens in hoofdzaak Rijndak, met
uitzondering van het oosten van Twente, waar wel-
licht in het begin van de twintigste eeuw nieuwe
Maasdeken werden gemaakt.
In Gelderland is overwegend Rijndekking toegepast.
Alleen in het zuiden langs de Maas overheerst het
Maasdak. In de Betuwe is een vermenging van beide
typen opgetreden.
In de provincie Utrecht is vooral Rijndekking ge-
maakt, maar ook Maasdekking is er af en toe te vin-
den.
In Noord-Holland treft men in hoofdzaak Rijndek-
king aan. Opvallend is daarbij, dat in Alkmaar het
Rijndak sterk overheerst en in Haarlem het Maas-
dak. In Zuid-Holland vinden we de enkele dekking
in het noordwesten op een aantal gebouwen. In de
rest van de provincie is thans vrijwel uitsluitend
Maasdekking toegepast.
Datzelfde geldt voor Zeeland, Noord-Brabant en
Limburg, waar uiteraard het van de Maas afkomstig
materiaal makkelijk verkrijgbaar was.
Bij de verspreiding van de beide typen leibedekking
hebben de rivieren, die hun naam eraan gaven, een
zeer belangrijke rol gespeeld. Dordrecht lijkt als sta-
pelplaats alleen voor verspreiding van de Maalleien
van belang te zijn geweest. Duitse leien werden
voornamelijk in Deventer en Utrecht verhandeld en
in mindere mate ook in andere plaatsen, zoals Arn-
hem. De invloed van de Engelse leien op de regio-
nale dekkingsvormen schijnt niet erg groot te zijn
geweest. Men zal ze in de vorm voornamelijk aan het
plaatselijk gebruik hebben aangepast.
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5 . Leigroeven en hun produkten

In Nederland werden in het verleden leien verwerkt
uit groeven in het gebied van Rijn en Moezel, uit de
Ardennen, met name uit het gebied rond Fumay aan
de Maas en uit Zuidwest-Engeland. Daar zijn in de
laatste eeuw nog andere gebieden bijgekomen, zoals
Thuringen, midden-Frankrijk (Angers), Wales en
Noordwest-Spanje.
Door veranderde economische omstandigheden en
veranderde bedrijfsvoering zijn vele groeven geslo-
ten, vooral sedert de Tweede Wereldoorlog. In an-
dere gebieden zijn nieuwe leigroeven in bedrijf ge-
nomen.
We bespreken hierna de groeven, die in gebieden
liggen, van waaruit leien naar Nederland zijn gele-
verd. De thans nog werkende groeven worden uit-
voerig besproken, waarbij vooral de kwaliteit ervan
een rol speelt.

DUITSLAND

Uit het gebied ter weerszijden van de Rijn, boven-
strooms van Koblenz en uit de Eifel zijn sedert vele
eeuwen schubvormige leien naar Nederland ver-
voerd en daar verwerkt (afb. 16).
Ook uit het Sauerland zijn soms leien ingevoerd, die
evenwel van slechte kwaliteit zijn. Soms worden
leien gebruikt, afkomstig uit Thuringen, thans tot de
DDR behorende.

Eifel (Moezelleien)
Vroeger kwamen veel leien via Andernach naar Ne-
derland. Er is dan sprake van 'Andernakels'. De
leien, gevormd in het Devoon, worden onder de ver-
zamelnaam Moezelleien geleverd.
In dit gebied zijn vele groeven gesloten, omdat het
maken van lager gelegen galerijen en moderniserin-
gen te grote investeringen vergden, die met hoge ar-
beidslonen een te dure exploitatie veroorzaakten.

Nog in bedrijf is de groeve Katzenberg bij Mayen,

die reeds omstreeks 1400 geëxploiteerd schijnt te
zijn. Oorspronkelijk is er in open groeven gewerkt.
Later zijn galerijen (Stollen) aangelegd en omstreeks
1870 ving de mijnbouw aan. Het gebruik van een
stoommachine maakte het tenslotte mogelijk de gan-
gen ook onder het niveau van de rivier de Nette
droog te houden. De huidige diepte is 180 m. Er
worden in hoofdzaak schutleien geproduceerd,
maar ook rechthoekige leien zijn mogelijk.
Een in Nederland uitgevoerde keu ring op meerdere
monsters uit één partij leverde de volgende resulta-
ten op:
Volumegewicht volgens N 477: 2,75 – 2,80 gr/cm3
Wateropname volgens N 477 : 0,68 – 1,7 %

16. Leigroeven in Eifel en Rijngebied.
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Buigvastheid volgens N 477 : 27,8 – 64,7 N/mm2
Chemische samenstelling volgens DIN 52201:
Sulfaat	 0,01 – 0,44 %
Sulfide	 0,03 – 0,26
Gloeiverlies	 4,62 – 5,55 %
Koolzuur	 0,09 – 1,12 %
Hieruit kan het volgende berekend worden:
Koolstof	 3,7 – 4,5 %
FeS-verb.	 0,1 – 0,49 %
Koolzure kalk	 0,2 – 2,55 %
Relatieve gewichtsvermeerdering na zuurbestendig-
heidsproef volgens DIN 52206:
luchtdroog	 : 0,24 – 0,57 %
waterverzadigd	 : -0,07 – 0,47 %
Wateropname na zuurbestendigheidsproef: 0,68 –
1,91 %

Deze leien zijn reeds voor 1940 in Nederland toege-
past (1931, Dordrecht, Grote kerk, Maasdak op rood
koperen haken) en later tot op de huidige dag tot
volle tevredenheid zowel in Rijn- als Maasdekking
gebruikt op talrijke monumenten. Thans worden in
Mayen ook leien vervaardigd uit Spaans materiaal.
Zie onder Spanje.

Dezelfde firma beheert nog de groeve Margaretha bij
Trimbs, waaruit hetzelfde produkt wordt gewonnen.
Bij dezelfde plaats ligt de Wilbertschacht. De groe-
ven Bausberg en Mullersgrube zijn gesloten. Naast
de groeve Katzenberg onder Hausen is de Mosella-

schacht, die sedert ca. 1970 niet meer in bedrijf is.
Deze leien zijn ondermeer gebruikt op de Nieuwe
Kerk te Amsterdam ca. 1965. Het materiaal was
enigermate pyriethoudend. Er was een gedeeltelijke
mechanisatie van het hakproces doorgevoerd. Wes-
telijker onder Laubach ligt te Leienkaul de groeve
Johanna aan de rand van het dal van de Mullenbach.
De groeve is omstreeks 1960 gesloten.

Reeds in de middeleeuwen zullen in het dal van de
Mullenbach leien gewonnen zijn door horizontale
gangen in het gesteente te hakken.
Later is men ten oosten van het dal op de hoogten
tegenover het dorp Mullenbach een mijnschacht
gaan exploiteren van waaruit in horizontale richting
voor dakleien geschikt mate riaal is gewonnen.
Wanneer een galerij uitgeput was werd 30 meter la-
ger een nieuwe gang aangelegd, die werd vergroot
tot een galerij, die ten hoogste 27 meter hoog werd,
dus drie meter onder de oudere erboven. De ruimte
werd nagenoeg geheel weer opgevuld met gesteente,
dat niet naar boven gebracht werd. Ca. 10 percent

werd slechts naar boven vervoerd alwaar het gesple-
ten werd en verhakt tot dakleien. Nog ongeveer 5
percent van het oorspronkelijke gesteente werd naast
de loods van de berg in het dal gestort . Enorme ho-
pen afval liggen er nu nog naast de oude groevelood-
sen met de bescheiden schachttoren.
Er werden daar tot omstreeks 1960 nog uitsluitend
met de hand leien gehakt. Toen dan ook nog een
nieuwe galerij moest worden aangesproken, wat tot
een langdurige stilstand in de eigenlijke leiproduktie
zou leiden, heeft men afgezien van modernisering
van het bedrijf en de groeve gesloten. Nu resten nog
gedeelten van de bedrijfsgebouwen, bekleed met
fraaie staaltjes van leidekkerskunst. De Mullenba-
cher leien zijn in 1957-1960 nog toegepast op de
vlakken van de noordelijke kapellen van de Oude
kerk in Amsterdam (afb. 45).

Hunsriick
Te Bundenbach ober Kim liggen de groeven
Schmiedenbach/Muhlenberg en de groeve Bocks-
berg, waarvan leien zijn toegepast tussen 1970 en
1980 aan de Oosterkerk te Hoorn, de Speeltoren te
Monnickendam en de toren van de Hervormde kerk
te Haringhuizen. Andere groeven worden of werden
geëxploiteerd te Oberkim, Bruschied, Bollenbach,
Rhaunen en Schwerbach.
Ten westen van de Rijn zijn de groeven te Bacha-
rach.
Hiervan zijn in 1975 leien gebruikt op verschillende
poorten te Amersfoort . Ook te Dellhofen is een lei-
groeve, die evenals de groeve Rhein bij Oberwesel
tot de Kauber leien wordt gerekend (zie onder Tau-
nus).

Taunus
Oostelijk van de Rijn bij Kaub liggen in vrijwel
rechte lijn een groot aantal leigroeven. De leien wor-
den doorgaans als Kauberleien aangeduid.
Het dichtst bij Kaub ligt de groeve Erbstollen. Oos-
telijk daarvan bevindt zich de groeve Viktoriastol-
len. Eveneens onder Weisel ober St. Goarshausen is

de groeve Kreuzberg.
Bij Nauroth bij Bad Schwalbach liggen de groeven
Meyershoffnung en Rosit, die niet meer in bedrijf is.

De Kauberleien hebben in het verleden in Nederland
ruime toepassing gevonden en golden als het beste
produkt, wat uit de Rijnstreek verkrijgbaar was. En-
kele gebouwen waarop deze leien werden aange-

bracht, zijn: de Laurenskerk te Alkmaar (1968), het
kasteel van Coevorden (1972), de Hervormde kerk
te Egmond aan de Hoef (1966) en de Hervormde
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kerk te Eemnes-Buiten (1966). In alle gevallen gaat
het om een Duitse dekking.
Tenslotte melden we nog groeven bij Langhecke ten
oosten van Limburg aan de Lahn, reeds geruime tijd
geleden gesloten.

Westfalen – Sauerland
De Westfaalse Devonische leien zijn over het alge-
meen sterk kalkhoudend. Ze zijn dof blauwzwart
maar verweren in enkele tientallen jaren naar licht-
grijs.
Alhoewel de Magog groeve te Fredeburg al sedert
omstreeks 1870 in bedrijf is blijkt de slechte kwali-
teit uit in Nederland uitgevoerde keuringen.
De resultaten hiervan zijn:
Volumegewicht volgens N 477 : 2,73 gr/cm3
Wateropname volgens N 477:2,1 %
Buigvastheid evenwijdig aan de lengterichting : 29,1
N/mm2
Buigvastheid loodrecht op lengterichting: 58,3
N/mm2
Chemische samenstelling volgens DIN 52201:
Sulfaat
	

0,01– 0,34 %
Sulfide
	

0,26 – 0,74 %
Gloeiverlies
	

7,6 – 9,1 %
Koolzuur
	

3,7 – 5,5 %
Hieruit kan het volgende worden berekend:
Koolstof	 3,9 – 4,0 %
FeS-verb.	 0,5 – 1,4 %
Koolzure kalk	 8,4 – 12,5 %
Het kalkgehalte is veel te hoog en zal de lei in betrek-
kelijk korte tijd poreus maken door oplossing van de
kalk. Ook het pyrietgehalte is tamelijk hoog. In Fre-
deburg zelf zijn vrijwel alle leien op de huizen van na
1945. Ze zijn wit uitgeslagen en veelvuldig gerepa-
reerd. Andere groeven bij Fredeburg zijn (of waren)
Bierkeller en Felicitas. In Nordenau is de groeve
Brandholz. De groeve Wine II ligt bij Raumland.

Analyse van het materiaal van de groeve Ostwig te
Nuttlar leverde als chemische samenstelling:
Sulfaat	 0,15 – 1,32 %
Sulfide	 nihil – 0,96 %
Gloeiverlies	 9,75 – 10,50 %
Koolzuur	 5,32 – 6,29 %
Hieruit kan het volgende worden berekend:
Koolstof	 4,2 – 4,4 %
FeS-verb.	 nihil – 1,8 %
Koolzure kalk	 12,1 – 14,3 %
Ook hier is het kalkgehalte veel te hoog en de hoe-
veelheid ijzerzwavelverbindingen varieert . Bij Nutt-
lar is ook de groeve Fuchtenzeche.

In Willingen is de groeve Christine en in Schwale-
feld de groeve Brilon. Ook te Siedlinghausen zijn
twee leigroeven. De kwaliteit van het daaruit afkom-

stige materiaal schijnt iets beter te zijn door een wat
lager kalkgehalte.
Overigens zij vermeld dat ons als gewaarmerkt certi-
ficaat voor de samenstelling van een uit Nuttlar af-
komstige lei eens een verklaring werd aangeboden,
die door de burgemeester van Siedlinghausen was
ondertekend en bovendien vele jaren daarvoor was
afgegeven.
Onze eindconclusie is dat leien uit het Sauerland niet
geschikt zijn om in het Nederlandse klimaat toege-
past te worden. Ondanks dat zijn ze in Zutphen op de
Walburgkerk en in Zwolle op de Bethlehemkerk ge-
bruikt in 1980. Daar kan dus in de toekomst de ver-
wering worden nagegaan.

Thuringen
Zuidelijk van Jena dicht bij de grens met Beieren en
dicht bij het Frankenwald ligt een gebied waar leien
worden gewonnen bij Unterloquitz, Schmiedebach
en Lehesten (afb. 17). De ontginningen voor dak-
leien beginnen in de twaalfde eeuw. De eerste schrif-
telijke vermelding is bekend uit 1499. Sedert het
midden van de negentiende eeuw maakt de exploita-
tie een snelle groei door, met een hoogtepunt rond
1900. Op de Schmiedebacher hoogvlakte waren se-
dert 1710 talrijke open groeven gesticht.

17. Leigroeven in Thuringen.
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Omstreeks 1870 stelde Oertel die kleine groeven on-
der één leiding. Circa 1925 werden voor het eerst
mijnen gevormd. In 1963 werd het bedrijf gesloten.
In het Loquitzdal zijn mijnen sedert 1880, in Lehes-
ten sedert 1925. Thans ligt het zwaartepunt niet meer
bij de arbeidsintensieve dakleiproduktie maar bij de
'rustieke' leisteenproductie en isolatiemateriaal.
In Lehesten (reeds voor 1940 Staatsbedrijf) worden
alleen leien van verschillende maten uit de hand ge-
hakt voor de zogenaamde Oudduitse dekking met
een grootste hoogtemaat tot 45 cm.

In Unterloquitz worden ook sjabloonleien gemaakt.
De geologische formatie, waartoe de leilagen hier
behoren, is het Ondercarboon, betrekkelijk jong
dus. De kwaliteit is echter voortreffelijk. De leien
werden gevormd uit kleisteen tijdens plooiingen op
de grens van Onder- en Bovencartoon.
De leien hebben een wat hoekiger vorm dan de
Westduitse. Ze hebben de zogenaamde 'Thuringer
Schnitt' (afb. 14). Men maakt ook rechthoekige
leien. Ze zijn blauwgrijs van kleur.

Keuring in Nederland van dakleien uit Lehesten le-
verde het volgende resultaat:

Volumegewicht:	 2,72 – 2,77 gr/cm3
Wateropname:	 1,08 – 2,63%
Buigvastheid evenwijdig aan de lengterichting : 64,0
N/mm2
Chemische samenstelling volgens DIN 52201:
Sulfaat
	

0,02 %
Sulfide	 nihil
Gloeiverlies
	

3,79 %
Koolzuur
	

0,04 %
Hieruit kan het volgende worden berekend:
Koolstof	 3,8 %
IJzerzwavelverbindingen	 nihil
Koolzure kalk	 0,1 %
Relatieve gewichtsvermeerdering na zuurbestendig-
heidsproef volgens DIN 52206:
luchtdroog	 :0,18 %
waterverzadigd	 : -0,03 %
wateropname na zuurbestendigheidsproef: 1,29 –
1,91 %
De wateropname is (te) hoog. Dat zou o.a. te wijten
kunnen zijn aan een (te) geringe metamorfosegraad.
Nader onderzoek hiernaar zou nog moeten plaats-
vinden.

Keuring in Nederland van dakleien uit Unterloquitz
leverde het volgende resultaat:

Volumegewicht	 : 2,76 – 2,77 gr/cm3
Wateropname	 : 0,90 – 1,04%
Buigvastheid	 : 62,7 N/mm2
Chemische samenstelling volgens DIN 52201:
Sulfaat	 0,01 %
Sulfide	 nihil
Gloeiverlies	 4,10 %
Koolzuur	 0,10 %
Hieruit kan het volgende worden berekend:
Koolstof	 4,0 %
IJzerzwavelverbindingen	 nihil
Koolzure kalk	 0,2 %
Relatieve gewichtsvermindering en wateropname na
zuurbestendigheid werden niet bepaald.
Visueel zijn aan het oppervlak van de leien enkele
kleine pyrietinsluitingen aangetroffen.
De Thuringer leien bevatten praktisch geen kalk en
ijzerzwavelverbindingen en kunnen dus lang tot zeer
lang meegaan. Ze hebben een mooi egaal oppervlak
met een fijne struktuur.
Het is prettig materiaal om te behakken en van nagel-
gaten te voorzien. Hierbij is erg weinig verlies door
breuk of kapotgeslagen leien. De verpakking is
slecht (1982).
Men dient erop attent te zijn, dat onder- en boven-
zijde niet parallel lopen, wat meer tijd bij het sorte-
ren vergt. Er is meer overdekking nodig dan bij
Westduitse leien, hetgeen niet betekent, dat er meer
leien nodig zijn.
Thuringer leien zijn onder meer bij de Laurenskerk
te Alkmaar (1965), het Weeshuis te Buren (1982) en
het Muiderslot (1985) toegepast.

ARDENNEN

In dit gebergte worden Devonische dakleien gewon-
nen, zowel in België als in het aangrenzende gebied
van Luxemburg en het Franse departement Ardennes
(afb. 18).

Obermartelingen of Haut-Martelange is het dorp
waar de groeve is gevestigd, waar de Obermosel
leien worden gewonnen. Deze naam is verwarrend,
want er is weinig overeenkomst met de Moezelleien.
De groeve levert zowel schutleien als rechthoekige
leien. De oorspronkelijke schacht is omstreeks 1972
gesloten en vervangen door een wat noordelijker ge-
legen nieuw bedrijf. De kleur van de leien is blauw-
grijs.
In Nederland uitgevoerde keuring leverde de vol-
gende gegevens op: Volumegewicht volgens N 477:
2,82 – 2,85 gr/cm3
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18. Leigroeven in de Ardennen.

Wateropname volgens N 477 :1,47 – 1,69 %
Chemische samenstelling volgens DIN 52201:
Sulfaat	 0,07 %
Sulfide	 0,18 %
Gloeiverlies	 5,02 %
Koolzuur	 0,46 %
Hieruit kan het volgende worden berekend:
Koolstof	 4,41 – 4,70 %
Koolzure kalk	 1,05 %
FeS-verb.	 0,34 %
Andere analyses geven een kalkgehalte van 3,5 %.
In het Nederlandse klimaat zijn deze leien na 30 jaar
aan vervanging toe. De prijs is in verhouding erg
hoog.
In het aangrenzende Belgische dorp Martelange is
eveneens een 250 m diepe leigroeve. Dezelfde firma
beheert ook nog de groeve Asselborn op Luxem-
burgs gebied. Wanneer men in de omgeving rond-
kijkt ziet men op de huizen vele lichtgrijze ver-
weerde leien liggen, waaruit valt op te maken, dat
het kalkgehalte hoog is en de verwering ten gevolge
van vrij losse lagen snel voortschrijdt. De leien be-
vatten ook pyriet. In 1951 werden deze leien toege-
past op de Hervormde kerk te Aalten.
Noordelijker in België ligt Vielsalm. Hier vond de
produktie van dakleien al plaats in de Romeinse tijd.
In de zestiende eeuw werd er melding gemaakt van
gesloten leigroeven bij Gros-Thier ten zuiden van
Vielsalm en bij Salm-Chateau, waar grijze leien
werden gewonnen. Men produceerde er vrij dikke
schutleien voor Duitse dekking, de z.g. cherbins.
De nok was bij deze dekking afgedekt met een rij
puntige leistenen, die als bescherming kruiselings
over elkaar zijn geplaatst. Er ontstond een opstaande
dakkam, die typisch is voor het dak in de Oostelijke
Ardennen. De leien werden linksdekkend geleverd.

De groeven langs de Salm werden na het einde van
de achttiende eeuw niet meer geëxploiteerd. Aan het
einde van de negentiende eeuw ging men in Gros-
Thier over tot het maken van kleine rechthoekige
leien van 2,5 tot 3 mm dikte, de zogenaamde 'voisi-
nes' .
De produktie bereikte haar hoogtepunt rond 1900
maar verdween door gebrek aan goede afvoerwegen.
De leien van Vielsalm zijn alleen van regionale bete-
kenis geweest.
In de zuidelijke Ardennen ligt Warmifontaine. De
daar gevestigde leigroeve is in 1870 in exploitatie
genomen. In het ondergrondse bedrijf zijn de gale-
rijen 30 meter onder elkaar gelegen. Er werden leien
van 2,5 tot 5 mm geproduceerd. Het kalkgehalte van
deze lei is 3,3 % en er is enig pyriet. Het materiaal
werd vrijwel uitsluitend in België verwerkt. De
groeve produceert thans geen leien meer. Wel wordt
er Portugees materiaal van niet al te beste kwaliteit
verhakt en verhandeld. Warmifontaine is verbonden
met de groeve te Hastières.
Zuidwestelijker liggen de groeven van Herbeumont,
waarvan de exploitatie in de tweede helft van de ze-
ventiende eeuw is begonnen. In de achttiende eeuw
waren er vijftien groeven ('fosses') waaruit blauw
pyrietrijk materiaal werd gewonnen. De exploitatie
is gestaakt en ook hier wordt Portugees materiaal be-
werkt.

Langs de Maas in het Franse departement Ardennes
zijn omvangrijke lei-exploitaties bij Fumay. Deze
leien zijn goed herkenbaar aan een regelmatige
struktuur, geringe dikte en vaak een kenmerkende
roodpaarse of groengrijze kleur. Er zijn natuurlijk
ook blauwe leien. Bij opgravingen van het om-
streeks 1275 gebouwde kasteel Nuwendoorn bij
Krabbendam (NH), dat rond 1375 verlaten is, zijn
veel paarse Fumay leien aangetroffen. Ook elders
zijn stukken van deze leien in de grond gevonden.
Hieruit blijkt mede de goede kwaliteit van dit materi-
aal, dat in Nederland ook omstreeks 1900 een uitge-
breide toepassing vond (St. Janskathedraal, 's-Her-
togenbosch; St. Bavokathedraal, Haarlem). In 1971
had het groevecomplex een diepte bereikt van onge-
veer 800 meter. Er waren toen investeringen nood-
zakelijk, die een rendabele en concurrerende exploi-
tatie uitsloten. Helaas is de groeve toen gesloten.
Tot de 'Union des Ardoisières de Fumay – Arden-
nes' behoorden de volgende groeven: St.- Lambert
belle-Rose, Le Moulin Ste-Anne, Renaissance, St.
Joseph en Ste-Marie. Verder was er de groeve L'es-
pérance te Haybes bij Fumay.
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Ten zuiden van Fumay ligt op de rechter Maasoever
Monthermé, waar een groene leivariëteit voorkomt,
bekend als Phyllade Aimantifere. Ook in het nabu-
rige Deville werden groene leien gewonnen.
20 kilometer westelijker van de Maas werden bij Ri-
mogne reeds in de elfde eeuw leigroeven geëxploi-
teerd. De helling van de leilagen is 30 tot 45 graden
naar het zuiden. Ze werden eerst in dagbouw ont-
gonnen, later in mijnen, putten en galerijen. Rond
1750 waren er 24 mijnen, onder meer de Fosse
Saint-Brice, de Grande Fosse en de Fosse Tuffy.
Eind negentiende eeuw was de enige exploitant de
'Société des Ardoisières de Rimogne et de
St.-Louis- sur-Meuse' , gesticht in 1785. Ook deze
groeven werden in 1971 gesloten. Als men de litera-
tuur doorneemt is het opvallend te ervaren, dat men
enerzijds lovende beschrijvingen van het materiaal
vindt en anderzijds een mededeling van Van der
Veen uit 1931, die meldt, dat de gestreepte Rimogne
bijna berucht is. Inderdaad kennen wij uit eigen aan-
schouwing de volkomen verteerde en cartonzachte
grijsgroen gestreepte lei, die omstreeks 1955 de da-
ken van de Oude kerk in Amsterdam dekte en nog in
1970 de Westzijderkerk te Zaandam. Deze sterk
kalkhoudende lei had omstreeks 1910 circa 50 cent
per vierkante meter gekost en was van zeer inferieure
kwaliteit.
O. Jelsma meldt in de 'Catalogus van de Bouwwe-
reld' van 1955 dat de duurzaamheid voor het Neder-
landse klimaat volkomen ongeschikt is en dat de
leien reeds na 25 tot 30 jaar volkomen poreus en ver-
weerd zijn. Rond 1955 vonden ze geen toepassing
meer.
Er zijn kennelijk twee volkomen verschillende kwa-
liteiten onder één naam verkocht. Er was een oude
effen groene soort, nagenoeg vrij van zichtbare erts
en vrijwel kalkvrij. Omstreeks 1900 kwamen kenne-
lijk ogenschijnlijk gelijke maar inferieure leien. Een
typisch geval van slecht koopmanschap.

ANGERS
De leiwinning in de omgeving van Angers moet
worden verdeeld in twee groepen, te weten het bek-
ken van Angers en het bekken van Segré (afb. 19).
Bovendien dient men zich te realiseren, dat in het
hele gebied twee verschillende maatschappijen
werkzaam zijn, waarvan de groeven soms vlak naast
elkaar liggen, maar toch leien van afwijkende kwali-
teiten leveren. Ook hier geldt dus weer: steeds in Ne-
derland laten analyseren. De formaties behoren tot
de jongste lagen van het Ordovicium. De kleur van
de leien is onveranderlijk blauwgrijs.

Vanaf de dertiende eeuw tot midden negentiende
eeuw vond de ontginning plaats in open groeven, se-
dertdien in mijnen tot 400 meter diepte.

Bassin van Angers – Trélazé
Hier bevinden zich groeven te Trélazé (en Celtique)
(Les Grands Carreaux) en te Fresnais.
De leien uit Les Grands Carreaux zijn glad, die uit
Fresnais hebben een rustiek oppervlak.
Nederlandse keuringen leverden de volgende resul-
taten op:
Volumegewicht volgens N 477 : 2,82 – 2,88 gr/cm3
Wateropname volgens N 477 :0,51 – 1,88 %
Buigvastheid evenwijdig aan de lengterichting : 53,5
– 74,7 N/mm2
Buigvastheid loodrecht op de lengterichting : 59,6 –
82,0 N/mm2
Chemische samenstelling volgens DIN 52201:
Sulfaat	 nihil – 0,26 %
Sulfide	 nihil – 0,25 %
Gloeiverlies	 4,53 – 5,21 %
Koolzuur	 nihil – 0,56 %
Hieruit kan het volgende worden berekend:
Koolstof	 4,3 – 4,8 %
IJzerzwavelverbindingen	 nihil – 0,47 %
Koolzure kalk	 nihil – 1,27 %
Relatieve gewichtsvermeerdering na zuurbestendig-
heidsproef volgens DIN 52206:
luchtdroog	 :-0,10 – 0,89
waterverzadigd	 : -0,20 – 0,30 %
wateropname na zuurbestendigheidsproef : 0,37 –
1,25 %
Eén rapport, mede in de cijfers betrokken, gaf bij
vele bepalingen sterk afwijkende waarden te zien.
De pyriet komt in kubische vorm voor, welke in het
Nederlandse klimaat wel verwee rt . De levensduur

19. Leigroeven in de streek van Angers (Fr.).
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van de Angers-Trélazélei wordt door de leverancier
in de klimatologische omstandigheden van

Noord-Frankrijk geschat op 75 jaar. De Angersleien

zijn op vele plaatsen in Nederland toegepast, onder
andere de St.-Elisabethskerk te Grave (1978, Tré-
lazé) en de Broederenkerk te Deventer (1980, Celti-
que).

Bassin van Segré
In dit gebied liggen de groeven van Renazé (gesloten
1970), Belair bij Combrée (gesloten 1982), La

Pouèze en Misengrain bij Combrée. Deze leien be-
vatten een hoger percentage van minder stabiele ij-
zerzwavelverbindingen, met name markasiet en
pyrrhotien.
Nederlandse keuringen leverden de volgende resul-

taten op voor de groeve Misengrain:
Volumegewicht:	 2,86 – 2,88 gr/cm3

Wateropname:	 0,56– 1,48 %
Buigvastheid evenwijdig aan lengterichting :62,1 –
67,6 N/mm2
Buigvastheid loodrecht op de lengterichting :51,5 –
53,9 N/mm2
Chemische samenstelling volgens DIN 52201:
Sulfaat
	

0,04 – 1,0 %
Sulfide
	

0,10 – 0,22 %
Gloeiverlies
	

4,6 – 4,8 %
Koolzuur
	

0,07 – 0,30 %
Hieruit kunnen de volgende percentages worden be-
rekendi
Koolstof
	

4,6 – 4,7 %
IJzerzwavelverbindingen

	
0,2 – 0,41 %

Koolzure kalk	 0,2 – 0,68 %
Relatieve gewichtsvermeerdering na zuurbestendig-
heidsproef volgens DIN 52206:
luchtdroog	 :0,19 – 0,22 %
waterverzadigd	 : 0,00 %
wateropname na zuurbestendigheidsproef :1,18 –
1,77 %

IJzerverbindingen werden ook aangetroffen in de

vorm van limoniet (2Fe203 .2H2O). Ook werd één
maal gips (CaSO4 .2H2O) aangetroffen.
De wateropname na expositie aan SO2 is tamelijk
hoog.
Misengrain-leien zijn onder meer toegepast aan de
St. Jozefskerk te Assen en de Hervormde kerk te
Hallum (Fr.).

GROOT-BRITTANNIË

In Groot-Brittannië zijn een aantal streken waar dak-
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leien gewonnen werden en worden. Dat zijn: Corn-

wall, Devon, Noord-Wales, Cumbria en Lancashire
en Schotland. Vele soorten daarvan zijn veel dikker
dan in Nederland gebruikelijk is en vonden daar voor
het einde van de negentiende eeuw geen toepassing.
De thans geleverde leien zijn uitsluitend rechthoekig
van vorm.

Devon
Uit dit gebied, dat zijn naam gaf aan de geologische
periode Devoon, zijn in de zeventiende en achttiende
eeuw grote hoeveelheden leien naar Nederland ge-

exporteerd. Ze werden in hoofdzaak verscheept in de

havenplaats Salcombe en werden daarom aangeduid
met verbasterde namen als Salcumse, Schaalkomse

en Schacomse leien. Uit beschrijvingen blijkt, dat
het om schutleien voor enkele dekking ging.
Op korte afstand van Salcombe lagen de groeven van
Kingsbridge, Charleton, Frogmore en Buckland
Tout Saints. Van de laatste groeve is bekend, dat er
tot het einde van de achttiende eeuw veel export naar
Nederland plaats vond. Elders zijn nog meer groe-
ven in gebruik geweest. Er is in dit gebied geen en-

kele werkende groeve meer.
In midden-Devon is in Tavistock nog een groeve in
gebruik.

Cornwall
Alhoewel in sommige achttiende-eeuwse geschrif-

ten spreken van 'Vaalmuidse' leien en duiden op

aanvoer via de havenplaats Falmouth in Zuid-Corn-
wall zijn thans alleen groeven bekend aan de noord-
zijde van dit gebied op enkele kilometers van de
kust.
Sedert 1555 is de 'Old Delabole' groeve in gebruik.
Deze onderneming verenigt sedert 1842 een vijftal
groeven.
De lagen waaruit de leien worden gewonnen behoren
tot het Boven -Devoon en zijn dus geologisch relatief
vrij jong. De kleur van de leien is grijs-groenachtig,
blauwgroen of bruin tot rood (rustiek). Het materiaal
is voor restauratiewerken in Nederland minder geëi-
gend.
Het kalkgehalte is gering. Pyriet ontbreekt.

Noord-Wales
In dit gebied liggen een aantal belang rijke groeven,
die voortreffelijk materiaal leveren, dat ook in Ne-
derland wordt gebruikt (afb. 20).
In 1860 waren er circa 50 leigroeven in Wales.
Onder de naam Portmadoc (Porthmadoc) worden
leien geleverd, die vroeger in deze havenplaats wer-



20. Leigroeven in Noordwest-Wales.

den verscheept. Ze zijn echter afkomstig uit groeven
rond de plaats Blaenau Ffestiniog, circa 20 kilometer
landinwaarts gelegen.
Intensieve exploitatie vond sedert de tweede helft
van de achttiende eeuw plaats in de Oakely Moun-
tain. Voor de afvoer naar Portmadoc werd in 1836
een speciale spoorweg geopend. Het hoogtepunt van
de exploitatie ligt ca. 1875.

Verschillende maatschappijen waren er werkzaam
onder diverse namen. We noemen: Oakely Com-
pany, Hollands Quarry, Diphwys-Quarry, Llech-
wedd Mines, Gloddfa Ganol, Maen –Offeren Slate
Quarry. We zullen ons niet verdiepen in de juiste
plaats en de onderlinge verhoudingen. Het gaat
steeds om vergelijkbare produkten.
Het materiaal werd gevormd in het Ordovicium en

komt voor in een aantal banken, die een hoek maken
van circa 35 graden ten opzichte van het horizontale
vlak. De banken dragen namen als Old-Vein, Deep
Vein (New Vein) en Back Vein. De kleur van de

leien is blauwgrijs. Dikte en struktuur sluiten goed
aan bij in Nederland gebruikte typen.
Het kalkgehalte en pyrietgehalte zijn gering.
In Nederland uitgevoerde onderzoeken van monsters
uit de groeven rond Blaenau Ffestiniog leverde de

volgende gemiddelde gegevens op:
Volumegewicht volgens N 477 : 2,77 – 3,00 gr/cm3
Wateropname volgens N 477 : 0,40 – 1,75 %
Buigvastheid evenwijdig aan de lengterichting: 39,2
– 113 N/mm2,
Buigvastheid loodrecht op de lengterichting: 42,6 –
86,7 N/mm2
Chemische samenstelling volgens DIN 52201:
Sulfaat	 nihil – 0,28 %
Sulfide	 nihil – 0,18 %
Gloeiverlies	 3,73 – 4,40 %
Koolzuur	 nihil – 0,27 %
Hieruit kan het volgende worden berekend:
Koolstof	 3,6 – 4,4 %
FeS-verb.	 nihil – 0,3 % (één

monster 0,88 %)
Koolzure kalk	 nihil – 0,61 %
Relatieve gewichtsvermeerdering na bepaling
zuurbestendigheid volgens DIN 52206:
luchtdroog	 0,04 – 0,35 %
waterverzadigd	 -0,36 – 0,21 %
wateropname na zuurbestendigheidsproef 0,29 –
1,66 %

Ook hieruit blijkt dat het kalkgehalte gering is, even-
als de hoeveelheid pyriet. Eén monster toont wel py-
riet. Men zij daarop dus bedacht. De leien zijn zeer
goed bestand tegen zware luchtverontreiniging. De
wateropname is soms wat hoog.
De veroudering van produktiemethoden en het weg-
vloeien van kundige arbeidskrachten ten gevolge
van twee wereldoorlogen, maar ook de algemene
ontwikkeling van het platteland maakten de Oakely-
mountain tot een noodlijdend bedrijf. In 1971 wer-
den de maatschappijen opgedeeld in drie bedrijven
en er werd soms van mijnbouw overgeschakeld op
open groeven. Dat bewerkstelligde de 'come-back'
van de beroemde Portmadoc-lei. Het materiaal is op
talloze plaatsen in Nederland gebruikt, ook reeds
vóór de Tweede Wereldoorlog.

Noorderlijker ligt de Penrhyn groeve bij Bethesda.
Dit materiaal werd via Bangor of Port Penrhyn ver-
scheept en wordt ook als Bangor lei aangeduid. De
groeve is omstreeks 1765 geopend, maar er is reeds
in de zestiende eeuw sprake van leiwinning in deze
omgeving.
De kastelen Caernarvon en Conway, gebouwd in
1282-1284, op enkele tientallen kilometers afstand
gelegen, waren met leien gedekt. De steenformatie
dateert uit het Cambrium. De leien zijn blauw of
roodpaars van kleur.

37



Keuring van de monsters leverde de volgende gege-
vens op:
Volumegewicht volgens N 477 : 2,85 gr/cm3
Wateropname volgens N 477 : 0,87 %
Buigvastheid volgens N 477 evenwijdig aan de leng-
terichting :81,21 N/mm2

Chemische samenstelling volgens DIN 52201:
Sulfaat	 0,06 %
Sulfide	 0,02 %
Gloeiverlies	 3,78 %
Koolzuur	 0,25 %
Hieruit kan het volgende worden berekend:
Koolstof	 3,53 %
IJzerzwavelverbindingen	 0.04 %
Koolzure kalk	 0,57 %
Het kalkgehalte is gering. Pyriet is afwezig. De leien
zijn zeer goed bestand tegen zware luchtverontreini-
ging . De leien werden Maastricht op de Sint Jansto-
ren gebruikt in 1982.

Iets ten westen van Bethesda liggen de sedert 1969
gesloten groeven van Dinorwic. De helling van de
lagen is hier omstreeks 65 graden ten opzichte van
het horizontale vlak. De winning vond plaats in open
groeven. De kleuren waren blauwgrijs en blauw-
rood. Soms kwamen groene vlekken voor. Ook deze
formatie behoort tot het Cambrium.
Nog in bedrijf is de weer westelijker gelegen groeve
van Pen-yr-Orsedd.

Keuring van monsters in Nederland leverde de vol-
gende gegevens op:
Volumegewicht volgens N 477 : 2,80 – 2,81 gr/cm3
Wateropname volgens N 477 : 0,38 – 0,53 %
Buigvastheid volgens N 477 evenwijdig aan de len-
gerichting : 76,4 N/mm2
Chemische samenstelling volgens DIN 52201:
Sulfaat	 nihil
Sulfide	 nihil
Gloeiverlies
	

3,52 %
Koolzuur
	

0,36 %
Hieruit kan het volgende worden berekend:
Koolstof	 3,2 %
IJzerzwavelverbindingen	 nihil
Koolzure kalk	 0,8 %
Relatieve gewichtsvermeerde ring na bepaling
zuurbestendigheid DIN 52206:
luchtdroog	 :0,12 %
waterverzadigd	 : -0,05 %
Wateropname na zuurbestendigheidsproef : 0,37 –
0,53 %

Deze leisoort werd ondermeer toegepast op het stad-
huistorentje in Maastricht en het Ursulinenklooster
te Eijsden (beide 1982).

Cumbria en Lancashire
In het Lakedistrict en omgeving worden leien ge-
wonnen.
De als Westmoreland en Broughton Moorgreen aan-
geduide leien stammen uit de Ordovicische periode.
De Burlington leien zijn afgezet in het Siluur. Beide
formaties zijn gemetamorfoseerd tijdens de Caledo-
nische plooiing.
De Westmore green leien zijn, zoals de naam al aan-
geeft, groen van kleur en worden gewonnen in de
omgeving van Coniston. Ze zijn niet goed bestand
tegen zware luchtverontreiniging. Voor de vernieu-
wing van de leibedekking van het Gemeentemuseum
te Den Haag werd materiaal uit de Moss Rigg groe-
ven bij Tilberthwaite gebruikt.
De leien zijn 10 tot 12 mm dik en derhalve niet geëi-
gend voor toepassing op oude gebouwen in Neder-
land.
De Burlington en Brathay leien worden gewonnen
respectievelijk bij Kirkby- in Furness en Ambleside
en zijn blauwzwart . Burlington leien zijn 7,5 tot 11
mm dik en werden onder meer toegepast op een deel
van het dak van het kasteel Haarzuilens en in 1971 op
het Station Hollands Spoor in Den Haag. Ook voor
deze leien wordt opgegeven dat ze niet goed bestand
zijn tegen zware luchtverontreiniging. Brathay leien
bevatten enig pyriet. Transport vond onder meer
plaats via Maryport.

SCHOTLAND

Volledigheidshalve vermelden we nog de Ballachu-
lish leien, gewonnen in Argyll. Deze Silurische
blauwgrijze, groene en paarse leien bevatten enig
pyriet. De groeve is niet meer in bedrijf. Ook elders
in Schotland zijn tal rijke groeven geweest.

IERLAND

Ook in Ierland zijn talrijke leigroeven, zowel uit het
Siluur als uit het Devoon. Een bekende naam is Kil-
laloc. Ze zijn voor Nederland niet van betekenis, on-
der meer omdat ze dik zijn.

SPANJE

Vele Duitse, Franse en Belgische leveranciers laten
tegenwoordig Spaans materiaal als gereedgemaakt
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materiaal of als halfprodukt uit Spanje komen en
verwerken dat in hun eigen bedrijf. Daarna wordt het
ook naar Nederland geëxporteerd. Om deze reden
worden hier ook in aanmerking komende Spaanse
groeven behandeld. Deze liggen in Noordwest-
Spanje in een groot gebied rond Ponferrada (provin-
cie Léon) (afb. 21). Het zijn open groeven, die nog
niet lang in exploitatie zijn en op moderne wijze
worden ontgonnen. Dat betekent soms een grote
aantasting van het landschap (afb. 2). De formatie
dateert uit het Ordovicium. Van de blauwgrijze steen
kunnen zowel schubvormige als rechthoekige leien
gemaakt worden. Spaanse leien zijn over het alge-
meen niet helemaal rechthoekig.

Asulo
Door een Duitse producent wordt dit materiaal ge-
voerd. Rechthoekige leien komen kant-en-klaar uit
Spanje, schutleien worden in Duitsland gehakt. Het
komt uit de buurt van Sobradelo (provincie Orense),
evenals Ponferrada aan de rivier de Sil gelegen. Blij-
kens analyses bevat deze leisoort 0,18 % ijzerzwa-
velverbindingen en 0,97 % koolzure kalk.
Het wordt reeds gedurende bijna 20 jaren in Neder-
land gebruikt, onder meer te Utrecht op de Dom-
kerk, Jacobikerk (1968), Janskerk (koor) en Nicolai-
kerk en op het Ministerie van Algemene Zaken op
het Binnenhof te Den Haag.

Ref. 1 en Ref. 4
Onder deze naam worden groeven aangeduid uit de
omgeving van Sobradelo die dakleien leveren. Een
Nederlandse importeur noemt dit materiaal S1 en
S4. Voor Ref. 1 is de kwaliteit vastgelegd in een Ne-
derlands keuringsrapport met de volgende gegevens:
Volumegewicht volgens N 477 : 2,75 - 2,76 gr/cm3
Wateropname volgens N 477 :1,09 - 1,52 %
Buigvastheid evenwijdig aan de lengterichting : 44,3
N/mm2
Buigvastheid loodrecht op de lengterichting : 43,1
N/mm2
Chemische samenstelling:
Sulfaat	 nihil
Sulfide	 nihil
Gloeiverlies	 3,73 %
Koolzuur	 0,59 %
Hieruit kan het volgende worden berekend:
Koolstof
	

3,1 %
IJzerzwavelverbindingen	 nihil
Koolzure kalk
	

1,3 %
Relatieve gewichtsvermeerdering na bepaling
zuurbestendigheid volgens DIN 52206:

21. Leigroeven in Noordwest-Spanje.

luchtdroog	 : 0,43 %
waterverzadigd	 : 0,00 %
Wateropname na zuurbestendigheidsproef 1,65 -
1,86 %
Kalkgehalte en wateropname zijn wat aan de hoge
kant.

Voor Ref. 4 (eerst sedert 1978 in exploitatie) zijn
deze gegevens:
Volumegewicht volgens N 477 : 2,77 - 2,82 gr/cm3
Wateropname volgens N 477 : 0,46 - 1,56 %

- 97,9 N/mm2
Buigvastheid evenwijdig aan de lengterichting: 51,8

Buigvastheid loodrecht op de lengterichting: 35,5 -
78,4 N/mm2
Chemische samenste lling:
Sulfaat	 : nihil - 0,18 %
Sulfide	 : nihil - 0,32 %
Gloeiverlies	 :4,31 - 4,62 %
Koolzuur	 : nihil - 0,32 %
Hieruit kan het volgende berekend worden:
Koolstof
	

4,1 - 4,5 %
IJzerzwavelverbindingen	 nihil - 0,2 %
Koolzure kalk
	

nihil - 0,7 %
Relatieve gewichtsvermeerdering na zuurbestendig-
heidsproef volgens DIN 52206:
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luchtdroog	 : 0,05 - 0,39 %
waterverzadigd	 : -0,20 - 0,18 %
Wateropname na zuurbestendigheidsproef : 0,41 -
1,94 %
Er werden in alle monsters kleine pyrietinsluitingen
geconstateerd.
Ref. 3 en 5-11 zijn voor het Nederlandse klimaat niet
aan te bevelen.

SIN 1, SIN 3, SIN 300, SIN 500 Jurjo, SIN 700
Luisa
Onder deze namen dienen zich groeven aan, die
leien 'sine pyrite' , zonder pyriet, heten te leveren.
Uit analyses blijkt dat dit niet geheel juist is. Deze
materialen worden sedert 1968 door een Duitse leve-
rancier in Nederland verkocht.
Een keuringsrapport van SIN 1 van een Duits insti-
tuut levert de volgende gegevens:
Buigvastheid evenwijdig aan de lengterichting: 49,9
- 74,7 N/mm2
Chemische samenstelling:
IJzerzwavelverbindingen	 : 0,55 %
Koolzure kalk	 :1,16 %

Een Nederlands rapport vermeldt over SIN 700:
Volumegewicht	 : 2,80 - 2,81 gr/cm3
Wateropname	 : 0,79 - 1,19 %
Buigvastheid evenwijdig aan de lengterichting: 68,6
N/mm2
Chemische samenstelling volgens DIN 52201:
Sulfaat	 : 0,77 %
Sulfide	 : nihil
Gloeiverlies	 : 5,6 %
Koolzuur	 : 1,1 %
Hieruit kan het volgende berekend worden:
Koolstof
	

4,5 %
IJzerzwavelverbindingen	 nihil
Koolzure kalk
	

2,5 %
Relatieve gewichtsvermeerdering na zuurbestendig-
heidsproef volgens DIN 52206:
luchtdroog
	

0,15 %
waterverzadigd	 -0,14 %
Wateropname na 4 weken expositie aan SO2 : 1,58

Het kalkgehalte van deze monsters is te hoog.

Trevinca Pebosa
Deze leien komen ook onder de namen Trevinca en
Picon in de handel. Van Trevinca zijn een aantal
keuringsrapporten ter beschikking.
Hieruit zijn de volgende waarden op te geven:
Volumegewicht	 : 2,74 - 2,86 gr/cm3

Wateropname	 : 0,78 - 2,06 %
Buigvastheid evenwijdig aan de lengterichting : 57,3
- 66,8 N/mm2
Buigvastheid loodrecht op lengterichting :47,1 -
79,9 N/mm2
Chemische samenstelling:
Sulfaat	 : nihil - 0,24 %
Sulfide	 :0,09 - 0,44 %
Gloeiverlies	 :3,64 - 5,12 %
Koolzuur	 :0,03 - 0,11 %
Hieruit kan het volgende worden berekend:
Koolstof	 : 3,6 - 5,0 %
IJzerzwavelverbindingen	 : 0,2 - 0,8 %
Koolzure kalk	 : 0,1 - 0,3 %
Relatieve gewichtsvermeerdering na bepaling
zuurbestendigheid volgens DIN 52206:
luchtdroog	 : 0,28 - 0,40 %
waterverzadigd	 : -0,41 - -0,04 %
Wateropname na zuurbestendigheidsproef :1,61 -
3,41 %

Op de oppervlakte van sommige leien werden fijn
verdeelde ijzerzwavelverbindingen aangetroffen,
0,012 - 0,155 % van de oppervlakte. Ook vond men
pyrietinsluitingen. De wateropname voor en na de
zuurbestendigheidsproef is hoog. Met dit materiaal
moet men dus voorzichtig zijn.

Voor Picon zijn de volgende waarden gevonden:
Volumegewicht volgens N 477 : 2,82 - 2,83 %
wateropname volgens N 477 :1,68 - 1,84 %
Buigvastheid volgens N 477 loodrecht op de lengte-
richting: 29,8 N/mm2
Buigvastheid volgens N 477 evenwijdig aan de leng-
terichting: 75,8 N/mm2
Chemische samenstelling volgens DIN 52201:
Sulfaat	 : nihil
Sulfide	 : 0,11 %
Gloeiverlies	 : 5,23 %
Koolzuur	 : 0,46 %
Hieruit kan het volgende berekend worden:
Koolstof	 : 4,8 %
IJzerzwavelverbindingen	 : 0,2 %
Koolzure kalk	 : 1,0 %
Relatieve gewichtsvermeerde ring na bepaling
zuurbestendigheid volgens DIN 52206:
luchtdroog	 : 0,33 %
waterverzadigd	 : -0,11 %
Wateropname na zuurbestendigheidsproef :2,15 -
2,36 %
Er zijn zichtbare pyrietinsluitingen, ca. 0,12 % van
het oppervlak.
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Ook hier is de wateropname voor en na de zuurbe-
stendigheidsproef hoog.
De buigvastheid loodrecht op de lengterichting is
slecht. Dit materiaal kan dus niet aanbevolen wor-
den.

PORTUGAL

Dakleien worden gewonnen bij Valonga in de buurt
van Oporto en te S. Julido do Tojal, Loures, even ten
noorden van Lissabon. Materiaal van niet nader om-
schreven herkomst is onder meer verwerkt aan de
toren van de R.K. kerk te Roggel (1947) en aan het
Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Volgens een
keuringsrapport uit 1969 bevatten de leien 1,05 %
kalk en geen (zichtbare) pyriet, alhoewel 0,22 %
zwavel wordt opgegeven.
De breeksterkte is 417 kg/cm 2 , circa 41 N/mm2.
Belgische firma's, voo rtzetting van gesloten groe-
ven als te Warmifontaine, bewerken en leveren Por-
tugees materiaal. Het kalkgehalte zou vrij hoog zijn.
Nauwkeurige keuring is dus steeds nodig.
Op de Catharijnekerk te Brielle werden omstreeks
1963 niet nader omschreven Portugese leien ge-
bruikt. In 1985 zitten zij vol met gaten door uitver-
weerde pyrietkristallen, hebben deels een bruin op-
pervlak door geoxydeerde ijzerverbindingen en de

oppervlakte is zachter geworden door een relatief
hoog kalkgehalte. De leien zijn dus na ruim twintig
jaar niet meer bruikbaar. In aanmerking dient te wor-
den genomen, dat de milieubelasting door de omrin-
gende petrochemische indust rie in de omgeving in
de tussentijd zeer hoog is geworden.

NOORWEGEN

Noorse leien worden in Nederland zelden toegepast.
Alleen op gebouwen uit de periode na het midden
van de negentiende eeuw komen ze voor. Bijvoor-
beeld het gebouw van C&A te Nijmegen en sedert de
restauratie omstreeks 1970 op de R.K. kerk en toren
te IJsselstein. In het laatste geval werden groene
leien toegepast. De aangeboden dikten zijn 6 tot 15
mm, hetgeen dikker is dan in Nederland doorgaans
gebruikelijk.
Ook de gebruikelijke modellen wijken veelal af van
het rechthoekige type. De Alta leien zijn eigenlijk
geen lei maar kwartsiet, evenals Oppdal. Groeven
zijn er ook te Voss, waar groene en zilvergrijze leien
werden gewonnen en in de Finnmark, waar zwarte
en groene leien vandaan komen. Voor zover bekend
is het kalkgehalte van de Vossleien ongeveer 2,5 %
en van de Altakwartsietleien 0,8 %.
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id. Felicitas
id.	 Die alte Leienkaul

Overzicht van de herkomst van in Nederland toegepaste dakleien

Land Landstreek Plaats Groeve/mijnJ Open (+) Rijnvorm VoormaligeP
of	 of	 uitvoerhaven
gesloten Maasvorm

(—)

BijzonderhedenJ

Duitsland	 Eifel Hausen
id.
Trimbs
id.

Mullenbach/
Leienkaul

Mosellaschacht
Katzenberg
Margarethag
Wilbertschacht
Bausberg II
Mullersgrube

Johanna

R
R
R
R
R
R

R

alleen Oudduits

Hunsruck	 Bundenbach

id.
Bollenbach
Bruschied
Rhaunen
Oberkirn
Schwerbach

Bacharach
Dellhofen
Oberwesel
Kaub
id.
Weisel
id.

Nauroth
id.
Langheckeg

Sauerland	 Fredeburg
id.

Raumland
Nordenau
Siedlinghauseng
Nuttlar
id.
Willingeng
Schwalefeld

Schmiedenbach/
Muhlenberg
Bocksberg

Rhein
Wilhelm Erbstollen
Blucher
Kreuzberg
Viktoriastollen
Ludwig
MeyershoffnungY
Rosit

Magoggg
Bierkeller

Hórre II
Brandholz
Scaevola
Ostwig
Fuchtenzeche
Christine
Brilon

R
R
R
R
R
R
R

R
R

+ R
— R

R
— R
— R
— R

R
— R
— R

+ R+M
+ R

R
+ R

+ R
+ R

R

Geringe produktiegP

in 1981 door een
verbindingsgangg	 g
verbonden

zeer beperktep
capaciteit

Kaub e.o.
en Taunus 

Thurin en Schmiedebachg
Lehesten
id.
Unterloquitzq

Oertelsbruch
Staatsbetrieb

— M+R
— M+R
+ M+R
+ M+R

M+R

— M+R
+ M+R

gesloten in 1963   

Luxemburg Asselborn
Obermartelingeng

Haut-Martelangeg
id.

Donner  

Johanna gesloten ca 1973
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Overzicht van de herkomst van in Nederland toegepaste dakleien

Land Landstreek Plaats Groeve/mijnJ Open (+) Rijnvorm Voormalige	 Bijzonderhedenp	 J	 g	 Bijzonderhede
 of	 uitvoerhaven

gesloten Maasvorm

(—)

België Ardennen Martelangeg Donner + M + R
id. Wisembach — M
Vielsalm — M + R
Vielsalml
Gros Thier — M + R
Salm-Chateau M + R
Warmifontaine — M + R
Hastières — M
Herbeumont — M

FrankrijkFrankrijk déptp FumayY St.-Lambert — M
Ardennes Belle Rose

id. Le Moulin — M

id.
id.

Sainte-Anne
La Renaissance
Saint-Jose hP 

—
—

M
M

1971/72gesloten

id. Sainte-Marie — M
Haybes L'Es éranceP — M _
Monthermé — M
Deville — M
Rimogne
id.

Fosse Saint-Brice
Grand Fosse

— M
M 1971/72gesloten

id. Fosse TuffY — M

dépt.p Trélazé Les Grands Carreaux + M
Maine-et- id. Les Fresnais + M
Loire id. La Grande Maison + M

La Pouèze + M
id. L'Espérancep + M omstr. 1960 in

bedrijf genomenJg
Noyant-la-

Gravoyère Bel-Air-La Forêt — g esloten in 1982
Combré Misen raing + M gesloten in 1982g

dépt. Renazé La Rivière — M exploitatie gestaaktp	 g
Ma enneMay enn omstr. 1970

Devon — Dartmouth 
Brittannië Kingsbridge — Salcombe

Charleton — id.
Frogmore — id. 17de en 18de eeuw

Buckland Tout (tot omstr. 1785)

Saints — id.
Plymouth _

Tavistock + Plymouth?Y

Cornwall Falmouth	 17de en 18de eeuw
(tot omstr. 1785)

Tintagel en
Delabole Old Delabole + M Boscastle
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Land Landstreek Plaats

Noord-Wales Blaenau
Ffestiniog

id.

id.

id.

id.

id.
id.

Bethesda

Nantlle

Lancashire Coniston
id.

id.
Kirkby-in-

Furness
Westmore- Tilberthwaite
land	 Ambleside

Overzicht van de herkomst van in Nederland toegepaste dakleien

Groeve/mijnJ Open (+) Rijnvorm Voormalige

of	 of	 uitvoerhaven
gesloten Maasvorm

(—)

Bijzonderheden

Oakely SlateY Portmadoc produktie gestaaktp	 g
Quarries — M (Porthmadog)g ± 1969

Maen Offeren
Quarries + M id.

Llechwedd Quarries + M
(= Oakely MountainY

onderste groeve)
Gloddfa Ganol + M
(= Oakely MountainY

middelste groeve)
Oakely MountainY
(bovensteroeve)g

+ M

CWT + M
Di hw s Quarryp	 Y	 ^Y — M Portmadoc

(Porthmadog)g
Penrhyn QuarriesY + M Bangor/g

Port PenrhynY
Dinorwic — M Port Dinorwi roduktie gestaaktP	 g

1969
Pen-yr-OrseddY + M

Westmoreland — M
Broughton Moor

Green + M
Lakeland Green + M

Burlington + M
Moss Rigggg M
BrathayY M o.a. MaryportrYP

Argyll	 Ballachulish	 —
(Schotland)

Ierland	 Killaloe	 M + R

Spanje	 Galicië	 Assulo	 +	 M + R
(Léon,	 Campo Mera	 +	 M
Orense	 Campo Carpisa 4A	 +	 Mp ^
en Lugo)	 Sobradelo	 Ref. 1	 +	 M

(omgeving)
Pombriego	 Ref. 4 =	 +	 M	 in exploitatie sedertg	 p

Rosan Vazfer	 1978
Ponferrada
(omgeving)	 SIN 100	 +	 M + R	 Sedert ca 1968. Deg g
id.	 SIN 300	 +	 M + R	 lei wordt aangeduidg
id.	 SIN 500 Jurjo	 +	 M + R	 als Interschiefer sinJ
id.	 SIN 700 Luisa	 +	 M + R	 	  Louisec. .( q
id.	 SIN 900	 +	 M + R	 Interschiefer con

Louise, die voor ons
klimaat niet is aan te
bevelen)

id.	 Trevinca	 +	 M	 wordt sedert 1985
id.	 Picon	 +	 M	 	  niet meer

eïm orteerdgP
Quiroga	 Pebosa	 +	 M + R	 wordt sedert 1985

Pgeïm orteerd

id.	 Pilesa	 +	 M + R
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Overzicht van de herkomst van in Nederland toegepaste dakleien

Land	 Landstreek	 Plaats Groeve/mijn	 Open (+) Rijnvorm Voormalige	 BijzonderhedenJ	 P	 J	 g	 Bijzonderhede
 of	 uitvoerhaven

gesloten	 Maasvorm
( — )

Portugal	 Douro Litoral Valongo + M
Estremadura S . Juliao do

Tojal/LouresJ + M

Noorwegen	 Hordaland	 Voss Voss M
Oppland	 Fagernes/

Kopstad Viking M
id.	 Sel Selsteen M
Sdr-Trán-	 Oppdal
delag

Oppdal + M

Finnmark	 Alta Alta + M
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6. Keuring

Een leibedekking geeft een gebouw aanzien en is
niet goedkoop. Daarom moet zij bij voorkeur hon-
derd jaar mee kunnen zonder dat grote reparaties no-
dig zijn. De kwaliteit van een leidak is van meerdere
factoren afhankelijk, n.l. de kwaliteit van de kap-
constructie, de kwaliteit van de leien, de vakbe-
kwaamheid van de leidekker en de toegankelijkheid
van het dakvlak voor inspectie en het uitvoeren van
kleine reparaties. De eerstgenoemde factor valt bui-
ten het kader van dit boek, terwijl de laatste twee in
hoofdstuk 7 aan de orde komen. Hier gaat het dus om
de kwaliteit van de leien zelf.
Ten gevolge van de schaarste op de markt en de on-
betrouwbare levertijden en niet in het minst de onre-
gelmatigheden in de maatvoering, begon men in de
zestiger en zeventiger jaren in te gaan op geboden
alternatieven.
Het uitzien naar en overgaan tot vervangende soor-
ten doet zich ook voor bij andere natuursteen, bij-
voorbeeld het moeizame zoeken naar vervangende
steen voor zandsteen na de inwerkingtreding van het
Silicosebesluit of vervangers voor Ledesteen en Go-
bertange.
Voor de Maaldekking kwam als eerste alte rnatief
leisteen uit het 'bekken van Angers' op de markt. Dit
is een geologische aanduiding, die een veel groter
gebied omvat dan de plaatsnaam doet vermoeden.
Tegenwoordig is de ontginning van de leisteen in
handen van twee zeer grote bedrijven. Beide maat-
schappijen zijn ontstaan uit een samensmelting van
veel bedrijfjes. Hierdoor kan het gebeuren dat leien
van verschillende struktuur niet alleen eenzelfde
naam dragen, maar is het zelfs mogelijk dat leien met
duidelijk kwaliteitsverschil toch Angers-leien ge-
noemd worden. Het is om deze reden noodzakelijk
bij een bestelling de naam van de groeve te noemen
en de levering te controleren. Maar voor alle duide-
lijkheid: sinds een jaar of vijftien worden in Neder-
land Franse leien van goede kwaliteit geleverd (afge-

zien van Fumay).
Een vergelijkbare moeilijkheid doet zich voor bij de
Rijndekking. Vanaf het moment dat de gevestigde
en bekende bedrijven in moeilijkheden geraakten
kwamen alternatieve Duitse producenten hun waren
aanbieden. Het moet gezegd worden, dat hoe aan-
trekkelijk de leien uit dat gebied er ook uitzien, deze
totaal ongeschikt zijn voor het Nederlandse klimaat.
Ook de leien uit Luxemburg kan men niet geschikt
noemen voor ons klimaat. Dikwijls is de levensduur
amper veertig jaar.
Het werd zaak uitgangspunten aan te nemen, van
waaruit in de toekomst richtlijnen kunnen ontstaan.
Deze richtlijnen zouden kunnen helpen bij het op-
stellen van een bestek. Omschrijvingen als: eerste
klas Portugese leien, bleken in het verleden niet ver-
wachte kwaliteitswaarmerk op te leveren. Het bleek
noodzakelijk keu ringsrapporten te vragen van de
aangeboden leien. Al gauw werd duidelijk, dat de
ouderdom van sommige rapporten de levensduur
van bepaalde leisoorten overtrof. Gegevens uit de
jaren 1920 waren geen uitzondering. Ook leverden
rapporten met verschillende methoden niet te verge-
lijken gegevens op.

Praktijkervaringen
Het verbleken van de kleur van leien is een bewijs
voor de verwering van het materiaal. We raden ie-
dere gebruiker daarom aan zich in de omgeving van
de leigroeve op de hoogte te stellen van de kwaliteit
van de daar gebruikte leien op de huizen. Zo kan men
in de omgeving van Martelange en in het Sauerland
een sterke vergrijzing van de dakleien waarnemen.
In Fredeburg zijn vele daken, die na 1945 zijn ge-
bouwd en gedekt, thans van een beschermende teer-
laag voorzien!
Voor Nederland geldt, dat leien, die noch kalk noch
ijzer-zwavelverbindingen bevatten lang tot zeer lang
(d.w.z. honderd of meer jaren) zullen meegaan.
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Men mag niet alleen vertrouwen op een bijgeleverd
certificaat van herkomst of een door of vanwege de
leverancier uitgevoerde analyse. Soms heeft het cer-
tificaat een andere afgifteplaats dan waar de groeve
is gevestigd. Soms wordt een oude analyse geleverd.
Als voorbeeld noemen we een analyse uit een groeve
in de Pyreneeën, die in 1974 werd meegestuurd,
maar uit 1925 bleek te dateren! Ook kan een recente
analyse betrekking hebben op een andere laag dan
waaruit leien worden geleverd. Men moet steeds per
partij leien willekeurig een aantal monsters nemen
en laten analyseren.
De ouderdom van de afzetting is niet bepalend voor
de kwaliteit. Thuringse leien uit het Onder-Carboon
zijn even goed als leien uit het Cambrium van groe-
ven in Wales.

Keuring
In het Nederlandse klimaat moeten hoge eisen wor-
den gesteld aan alle bouwmaterialen, die met de bui-
tenlucht in aanraking komen. Regen en wind, hitte
en kou, vorst en dooi, zilte zeelucht en luchtveront-
reiniging doen hun invloed gelden.
Hoe kan men erachter komen of de kwaliteit van een
aangeboden partij leien groot genoeg is? Oude keu-
ringsrapporten, analyses van de leverancier of certi-
ficaten van echtheid kunnen geen garantie geven,
omdat gebleken is, dat leien van verschillende
banken uit eenzelfde groeve of mijn belangrijk in ei-
genschappen kunnen verschillen. Dat geldt temeer
voor leien, die uit verschillende groeven of mijnen
van dezelfde producent afkomstig zijn of van ver-
schillende producenten uit eenzelfde gebied.
De beste garantie is dus de leien aan een onderzoek
of keuring te onderwerpen. In ons land is voor aan
leien te stellen kwaliteitseisen nooit een norm ge-
steld. In andere landen zijn wel normen van kracht,
maar die zijn voor onze situatie niet zonder meer toe-
pasbaar; een overzicht daarvan volgt aan het einde
van dit hoofdstuk.
In het nu volgende willen wij aangeven welke eigen-
schappen van een lei de kwaliteit ervan bepalen, hoe
die eigenschappen onderzocht zouden kunnen wor-
den en hoe de resultaten van dat onderzoek beoor-
deeld moeten worden naar onze ervaringen en in-
zichten tot op heden.
De kwaliteit van een lei wordt door verscheidene ei-
genschappen bepaald, namelijk:
a. de gaafheid en de vlakheid. Scheuren en barsten
maken hem toegankelijk voor vocht; bobbels en een
kromming maken het onmogelijk er een vlak dak
mee te maken en kuiltjes kunnen de dikte plaatselijk

te gering maken.
b. de dikte. Voor de producent is het aantrekkelijk
uit een goed stuk materiaal veel en dus dunne leien te
klieven. Dat er echter een verband bestaat tussen de
dikte en de levensduur ligt voor de hand. Voorts is
een te dunne lei te vatbaar voor wind, terwijl een te
dikke lei te duur is en een te zwaar dak oplevert .
c. het voorkomen van zichtbare kwartskorrels en
kristallen van ijzerzwavelverbindingen in het opper-
vlak. Deze zetten bij verwarming door de zon sterker
uit dan de omringende leimassa, zodat zij het opper-
vlak plaatselijk kunnen verbrijzelen.
d. de dichtheid (het volumegewicht) en de waterop-
neming (schijnbare porositeit). Deze factoren han-
gen samen; hoe dichter de lei is, hoe geringer de po-
rositeit. Van de totale porositeit is maar een gedeelte
bepalend voor de wateropneming, omdat de zeer
fijne poriën geen water opnemen. Vindt men bij een
grote dichtheid toch een grote wateropname, dan kan
een verborgen scheur of barst daarvan de oorzaak
zijn. Bij een te grote wateropneming kan de lei water
doorlaten en kan hij te weinig bestand zijn tegen
vorst.
e. de elasticiteit. Deze is zowel van belang voor de
man die de leien verwerkt als voor de levensduur van
de verwerkte lei. De leidekker moet een lei kunnen
behakken zonder dat deze kapot springt. De lei moet
een man op een ladder voor reparatiewerkzaamhe-
den kunnen verdragen zonder te breken en ook de
last van een pak sneeuw en de zuigkracht van storm
en wind kunnen doorstaan. Een maat voor de elasti-
citeit is de buigtreksterkte. Is die gering, dan breekt
de lei snel. Is de buigtreksterkte groot, dan is de lei
moeilijk te behakken, vooral als hij dik is.
f. het kalkgehalte. Koolzure kalk wordt o.a. door
zwaveldioxide en chloriden uit de lucht omgezet en
oplosbaar gemaakt en vervolgens door regen uitge-
spoeld. De lei wordt daardoor poreus, waarvan de
bezwaren al onder d. genoemd zijn.
g. het gehalte aan ijzer-zwavelverbindingen, met
name pyriet, markasiet en pyrrhotien. Deze stoffen
kunnen in grotere of kleinere kristallen in de leien
aanwezig zijn. Zij verweren snel, waardoor gaten in
de lei vallen of de porositeit van de lei te groot wordt
(afb. 22, 23 en 24).
h. het koolstofgehalte. In hoeverre dit de kwaliteit
beïnvloedt, is nog niet duidelijk; onderzoek daa rnaar
is gaande.
i. de metamorfosegraad van het gesteente. Bij de
metamorfose van het oorspronkelijke sediment tot
leisteen worden nieuwe bestanddelen gevormd, die
de levensduur van het materiaal vergroten en die
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R5

22. Lei met verweerde pyriet (Borne, Herv. kerk).

23. Lei met gat, ontstaan door verwering van py-
riet.

24. Rijndak met pyriet (Wirdum, Fr., Herv. kerk).
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doordat zij een bepaalde richting aannemen de splijt-
baarheid veroorzaken. Bij een te lage metamorfose-
graad is de lei te weinig duurzaam en te weinig splijt-
baar; bij een te hoge metamorfosegraad schilfert hij
te gemakkelijk af.
Het onderzoek moet op al deze eigenschappen ge-
richtzijn. Zij kunnen worden onderscheiden in uiter-
lijke eigenschappen en intrinsieke eigenschappen
(d.w.z. fysische, chemische, mechanische en geolo-
gische eigenschappen). Het onderzoek van de uiter-
lijke eigenschappen is relatief eenvoudig en goed-
koop en dient als eerste te worden uitgevoerd. Ver-
dient een partij leien op grond daarvan afkeuring,
dan is een onderzoek van de intrinsieke eigenschap-
pen uiteraard overbodig geworden.

I Het onderzoek van uiterlijke eigenschappen
Uit elke partij, die in één keer uit de groeve is aange-
voerd, moeten –ongeacht de grootte van de partij –
willekeurig vijftig exemplaren worden genomen.
Deze vijftig leien moeten onderzocht worden op de
volgende bijzonderheden.

a. Oppervlak
1. Het oppervlak van voor- en achterzijde moet vrij
zijn van barsten. Voldoen meer dan twee leien niet
aan deze eis, dan moet de gehele partij worden afge-
keurd.
2. In het oppervlak van voor- en achterzijde mogen
geen met het blote oog zichtbare kwartskorrels, kris-
tallen van ijzer-zwavelverbindingen of oneffenhe-
den voorkomen. Voldoen meer dan vijf leien niet
aan deze eis, dan moet de gehele partij worden afge-
keurd.
3. Nadat eventuele dunne losse schilfers zijn ver-
wijderd, moeten de leien helder klinken wanneer zij
met een metalen voorwerp worden aangeslagen.
Voldoen meer dan vijf leien niet aan deze eis, dan
moet de gehele partij worden afgekeurd.
4. De hechtheid van het materiaal dient van dien
aard te zijn, dat van tien willekeurig gekozen leien
met een mesje geen splinters van enige omvang uit
de zijkant kunnen worden gedrukt. Ook mogen aan
het oppervlak van voor- en achterzijde van deze tien
leien geen schilfers van enige dikte voorkomen.
Voldoen meer dan twee leien niet aan een van deze
eisen, dan moet de gehele partij worden afgekeurd.

b. Dikte
De leien moeten vlak zijn. Wanneer de vijftig leien
willekeurig op vijf stapeltjes van tien stuks elk wor-
den gelegd, mogen die stapeltjes niet wiebelen. De

hoogte van elke stapeltje mag niet kleiner zijn dan 5
cm en niet groter dan 7 cm. Van het laagste en van
het hoogste stapeltje moet van alle leien de dikte
worden gemeten; deze moet minimaal 4 mm zijn en
mag maximaal 7 mm zijn. Van die twintig leien moet
ook het dikteverloop worden nagegaan; dit mag niet
meer dan 1 op 300 bedragen (d.w.z. niet meer dan 1
mm dikteverschil bij een lengte van 30 cm).

II Het onderzoek van intrinsieke eigenschappen
De te onderzoeken eigenschappen zijn van fysische,
chemische, mechanische en geologische aard. Dit
onderzoek hoeft niet uitgevoerd te worden bij par-
tijen die bestemd zijn voor een dak met een opper-
vlak van minder dan 400 m 2 (ongeveer overeenko-
mende met tien pallets leien), aangezien het onder-
zoek dan onrendabel geacht kan worden.
Voor dakvlakken van meer dan 400 m 2 moeten uit de
bovengenoemde vijftig leien willekeurig tien stuks
worden genomen. Deze exemplaren moeten goed
worden schoongemaakt met een droge doek en van
losse delen worden ontdaan met een harde borstel.
Vervolgens dienen ze zorgvuldig te worden onder-
zocht op eventuele scheuren, die bij het vervaardi-
gen kunnen zijn ontstaan; elk exemplaar met scheu-
ren moet worden vervangen door een ander. Bij alle
proeven moet erop worden gelet, dat het resultaat
niet onjuist wordt beïnvloed door onregelmatighe-
den in of op de lei. Uit het tiental worden vervolgens
zes leien willekeurig gekozen en genummerd 1 t/m
6. De overige vier leien worden opgeslagen en be-
waard voor eventueel toekomstig heronderzoek. Uit
elk van de zes leien wordt één proefstuk van 20 x 20
cm gezaagd en twee van 5 x 15 cm. De proefstukken
worden voorzien van hetzelfde nummer waaraan
respectievelijk de letters a, b en c worden toege-
voegd. Ook de zaagresten worden voorzien van het
nummer en voor vergelijking bewaard.
Indien de grootste lengte van de leien kleiner is dan
ca 31 cm, moeten uit de vijftig leien niet tien maar
dertien leien worden genomen, waaruit na de be-
schreven behandeling en inspectie negen exempla-
ren willekeurig worden gekozen. Uit zes daarvan
wordt één proefstuk van 20 x 20 cm gezaagd (1 a t/m
6a) en uit de andere drie vier proefstukken van 5 x 15
cm (7a t/m d, 8a Um d en 9a t/m d).
Op deze wijze zijn zes proefstukken van 20 x 20 cm
verkregen en twaalf van 5 x 15 cm (zie fig. 25).
Bij de wijze van uitvoering van de proeven sluiten
wij aan bij het Nederlandse normblad N 477 (uitvoe-
ring van keuringsproeven op platen enz. van asbest-
cement), de Duitse normen voor leien (zie blz. 53
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25. Het zagen van proefstukken uit zes leien met
een grootste afmeting van ca. 31 cm of meer (boven),
resp. uit negen leien met een grootste afmeting van
minder dan ca. 31 cm (onder).
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e.v.) en bij methoden, die worden gevolgd door eer-
der genoemd Nederlands keuringsinstituut.

Het materiaal wordt onderzocht op de volgende ei-
genschappen:
a. de dichtheid (volumegewicht) en wateropne-

ming;
b. buigtreksterkte (elasticiteit);
c. chemische samenstelling (m.n. het gehalte aan

vrije koolstof, koolzure kalk en ijzerzwavelver-
bindingen);

d. wateropneming en vorstbestendigheid na ontkal-
king;

e. metamorfosegraad.

Blijkt het onderzoek naar de onder a. en b. ge-
noemde eigenschappen één of meer waarden op te
leveren, die aanleiding zijn tot afkeuring (zie blz.
52), dan kan het onderzoek naar de overige eigen-
schappen uiteraard achterwege blijven. Hetzelfde
geldt, wanneer het onderzoek naar de chemische sa-
menstelling onaanvaardbare waarden oplevert.

De uitvoering van de onderzoekingen geschiedt als
volgt:
a. Dichtheid (volumegewicht) en wateropname
Van de proefstukken la, 2a en 3a wordt op de in N
477 voorgeschreven wijze bepaald:
het gewicht in droge toestand (a gram),
het gewicht in waterverzadigde toestand (b gram) en
het gewicht bij onderdompeling in water (c gram).
De dichtheid wordt vervolgens berekend uit de

formule  a  g/cm3 en de wateropneming uit de
b-c 

formule  b-a  x 100 % v/v.
b-c

b. Buigtreksterkte
De proefstukken 1 a t/m 6a worden in luchtdroge toe-
stand op een circulaire oplegging aan een belasting-
proef onderworpen volgens de Westduitse norm
DIN 52205. De buigtreksterkte wordt berekend uit
de formule
0 1 =  4,5 (1 - 2d0 ). P N/mm2 , waarin

B	 TE	 3d	 h2
P = de kracht, waarbij de lei breekt in N;
do = de doorsnede van de stempel waarmee de lei

wordt belast in mm (30 mm);
d = de diameter van de oplegging in mm (120 mm);
h = de dikte van het proefstuk in mm dus:

0 1 - 4,5 . (1 -  2.30  ). P N/mm2 = 15 . P N/mm2
B	 TE	 3.120	 h2	43t h2

c. Chemische samenstelling
De proefstukken 4b, 5b en 6b (resp. 7b, 8b en 9b)
worden petrografisch onderzocht. Hiertoe worden
uit de proefstukken slijpplaatjes gemaakt, die een
doorsnede zijn loodrecht op het splijtvlak. Zij wor-
den onderzocht met behulp van een polarisatiemi-
croscoop. Op deze wijze kan bij benadering een in-
zicht worden verkregen in het gehalte aan koolstof,
ijzerzwavelverbindingen en koolzure kalk. Momen-
teel is in studie op welke wijze dit dient te geschie-
den. Zijn één of meer van deze gehalten evident te
hoog (zie blz. 52), dan moet de partij worden afge-
keurd en kan verdere keuring achterwege blijven.
Indien een nauwkeuriger bepaling van de genoemde
gehalten gewenst is, dan volgt een chemische ana-
lyse. Daartoe worden de proefstukken 4c, 5c en 6c
(resp. 7c, 8c en 9c) gedroogd en met behulp van de
kaakbreker gebroken in stukken, die kleiner zijn dan
2 mm. Na homogenisatie wordt ca. 50 gram in de
automatische mortier verpoederd tot stukjes kleiner
dan 0,25 mm. Dit monster wordt vervolgens ge-
droogd tot constant gewicht en in een weegfles in een
exsiccator bewaard.
De volgende waarden worden bepaald, alle in ge-
wichtsprocenten met twee decimalen:
Gloeiverlies
Ca. 8 gram materiaal wordt gedurende 30 minuten
bij 1000°C gegloeid. Na het wegen van het overge-
bleven materiaal wordt het gloeiverlies berekend.
Koolzuur
Ca. 10 gram materiaal wordt ontleed met fosforig-
zuur in een fles, waardoor CO 2-vrije lucht gevoerd
wordt. Het vrijgekomen CO 2-gas wordt na droging
verzameld in een absorberende stof, die gevat is in
een absorptie-weegbuis.
Na meting van de gewichtsvermeerdering van de ab-
sorberende stof wordt het koolzuurgehalte berekend.
Sulfaat
Ca. 5 gram materiaal wordt met een nauwkeurigheid
van 0,0001 gram ingewogen in een porceleinen in-
dampschaal. Het wordt vervolgens overgoten met
zoutzuur 1 : 1 (p.a.) en gedurende één nacht droog-
gedampt op een waterbad. Daarna wordt het monster
gedurende één uur bij 105°C gedroogd. Vervolgens
wordt het materiaal geëxtraheerd met zoutzuur 1 : 2
(p.a.) en enkele malen gewassen met warm gedestil-
leerd water tot het chloridevrij is. In het verkregen
extract wordt gravimetrisch met BaC1 2 (p.a.) het
sulfaatgehalte bepaald.
Sulfiden
Ca. 5 gram materiaal wordt ontsloten met konings-
water (HC1 : HNO3 = 1 : 2), waardoor de sulfiden
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tot sulfaat worden geoxideerd. Op bovengenoemde
wijze wordt het sulfaatgehalte van het geoxideerde
materiaal bepaald. Omdat het sulfaatgehalte van het
oorspronkelijke mate riaal reeds bekend is, kan uit
het verschil het sulfidegehalte worden berekend.

Uit de gevonden waarden worden vervolgens de ge-
wichtspercentages vrije koolstof, koolzure kalk en
ijzer-zwavelverbindingen berekend.

d. Wateropneming en vorstbestendigheid na ont-
kalking
De ervaring leert , dat leien op den duur door de
agressieve bestanddelen van de lucht geheel of vrij-
wel geheel worden ontkalkt. De porositeit, die hier-
van het gevolg kan zijn, zal de wateropneming ver-
groten en de vorstbestendigheid verkleinen. Het on-
derzoek van de proefstukken moet erop gericht zijn
dit proces zo goed mogelijk na te bootsen.
De ontkalking wordt bewerkstelligd door de proef-
stukken lc, 2c en 3c (resp. 7d, 8d en 9d) bloot te
stellen aan een zuur. Tot dusver wordt in Nederland
hiervoor de desbetreffende Westduitse norm ge-
volgd, maar er is gerede twijfel gerezen, of die voor
ons doel het meest geschikt is. Momenteel wordt
daarom onderzocht hoe, met welk zuur en hoe lang
die beproeving het beste kan worden uitgevoerd.
Na de ontkalking wordt de wateropneming bepaald
op de onder a aangegeven wijze.
Vervolgens worden dezelfde proefstukken onder-

worpen aan een bevriezingsproef. Tot dusver wordt
in Nederland bij leikeuringen een dergelijke proef
niet gedaan. Aangezien deze wel zinnig lijkt is mo-
menteel in studie hoe die beproeving het beste kan
worden uitgevoerd. Te denken valt aan 35 cycli van
eenzijdige bevriezing en ontdooiing van 10 uur, zo-
als T.N.O. deze beproeving ontwikkeld heeft voor
de keuring van poreuze bouwmate rialen.
Hierna worden de proefstukken opnieuw gewogen,
waarna het gemiddelde gewichtsverlies van de
proefstukken in procenten wordt berekend.

e . Metamorfosegraad
Het petrografisch onderzoek van de slijpplaatjes van
de proefstukken 4b, Sb en 6b (resp. 7b, 8b en 9b) (zie
hierboven onder c) wordt voortgezet met een onder-
zoek naar de metamorfosegraad. Momenteel is in
studie welke relatie er bestaat tussen de metamorfo-
segraad en de kwaliteit.

Bij de beoordeling van de verkregen resultaten on-
derscheiden we goede waarden, matige waarden en
waarden die reden zijn tot afkeuring. Heeft een van
de drie proefstukken een af te keuren resultaat, dan
dient de gehele partij te worden afgekeurd. Behaalt
een partij op alle punten een matig resultaat, dan ver-
dient hij ook te worden afgekeurd.
De waardering van de resultaten wordt weergegeven
in het volgende schema waarbij de cijfers vooralsnog
een voorlopig karakter hebben:

goed
	

matig	 af te keuren

dichtheid
(volumegewicht)

wateropneming

buigtreksterkte

• 2,77 g/cm3 2,74-2,77 g/cm3	< 2,74 g/cm3

< 1,2 % v/v 

45-125 N/mm2 < 45 N/mm2
> 125 N/mm2

koolstof	 < 5 % 5%

ijzer-zwavel-
gehalte	 verbindingen	 < 0,2 %

	
0,2-0,5 %	 > 0,5 %

aan:

koolzure kalk < 0,5 %
	

0,5-1,0 %	 > 1,0 %

wateropneming na
ontkalking	 < 1,7 % v/v

vorstbestendigheid na
ontkalking (gewichtverlies) 3%
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BUITENLANDSE VOORSCHRIFTEN
De Belgische voorschriften volgens STS 34 luiden
volgens de editie van 1981 in verkorte vorm aldus:
De leisteen moet een fijne en dichte textuur, een zui-
ver breukvlak en eenvormige kleur hebben.
De dakleien zijn hel klinkend; ze hebben rechte,
vlakke of licht gebogen hoeken. Ze zijn v rij van bar-
sten die de lei breekbaar maken en vrij van knopen of
onregelmatigheden inzake dikte, die beletten dat ze
goedsluitend op elkaar liggen. De kubische kristal-

len van pyriet zijn toegestaan. Evenwel mag een py-
rietkristal niet doorgaan over de hele dikte.
Wanneer de leien een langkorrelige draad vertonen
(dit wil zeggen in de richting van de grootste buig-
sterkte) dan moet die evenwijzig zijn aan de lange
kant.
De gemiddelde dikte van de leien, berekend door de
lengte van een rij van 100 leien, zorgvuldig op hun
kant geplaatst en genomen op willekeurige wijze,
moet voldoen aan de volgende minima:

gem. buigvastheid evenwijdig aan lange kant niet minder dan

300 kg/cm2 400 kg/cm2 650kg/cm2

leilengte
max. 30 cm 4 mm 3 mm 2,5 mm

groter dan 30 cm 4,5 mm 3,5 mm 3 mm

Alleen die rechthoekige leien worden aanvaard, die
geen enkele afsplintering op de onderste hoeken ver-
tonen.
Geringe afsplintering en afwijkingen aan de boven-
zijde worden toegestaan. Het gehalte CaCo3 (cal-
ciumcarbonaat, kalk) moet kleiner zijn dan 5%.
Wateropname bepaald volgens NBN 118.51 (betreft
baksteen) mag niet meer zijn dan 1%.
De proef wordt uitgevoerd op 10 uit de levering ge-
nomen leien of uit iedere partij van 5000 als het to-
taal dat aantal overschrijdt.
De soortelijke massa mag niet minder zijn dan 2650
kg/m3.

In West-Duitsland zijn van toepassing de DIN nor-
men 52201 tot 52206.
DIN 52201 beschrijft het begrip 'Dachschiefer' en
richtlijnen voor monstername, gesteentekundig en
chemisch onderzoek.
De monsters moeten door een gediplomeerd geoloog
of petrograaf (gesteentekundige) of een vertegen-
woordiger van de verantwoordelijke technische toe-
zichthoudende instantie genomen worden. Er moet
een verslag worden gemaakt, waarin vermeld moe-
ten worden: de nauwkeurige plaats van de groeve,
bijzonderheden van de gesteentesoort, zo mogelijk
de geologische formatie.
De monsters moeten voor het onderzoek goed gerei-
nigd en gedroogd worden. Loszittende delen dient
men met een harde borstel te verwijderen. De leien
worden zorgvuldig geklopt om de aanwezigheid van

scheuren te onderzoeken. Bij doffe klank wordt de
lei terzijde gelegd. Plaatselijke verschillen in de lei
mogen het oordeel niet foutief beïnvloeden.

Richtlijnen voor microscopische gesteentekundige
onderzoeken: Men moet vaststellen: de staat van
verwering (gesteldheid van de bestanddelen van de
steen), holle ruimten, scheuren, struktuur en even-
tuele loszittende delen van de lei, verdeling, aard
van optreden en globale mengverhouding van de
volgende bestanddelen: klastische delen (dus niet
gemetamorfoseerd), chloriet, sericiet en muscoviet,
carbonaat, ijzerzwavelverbindingen. Laagvorming
en mineralen zijn nauwkeurig omschreven.
Richtlijnen voor chemische onderzoekingen beper-
ken zich tot het gehalte aan CO2, overeenkomend
met CaCO3 , gebonden zwavel, overeenkomend met
FeS2 en sulfaatzwavel, overeenkomend met FeS2.
DIN 52202 beschrijft de bepaling van het volumege-
wicht.
Men dient het te bepalen aan de hand van tenminste 5
monsters van ieder ca. 100 g. Het volumegewicht
wordt bepaald bij 100°C en gewogen bij 20°C.
De dichtheidsgraad wordt berekend als quotient van
volumegewicht en soortgelijke massa. De ware po-
rositeit is de inhoud van de holle ruimten per ruimte-
eenheid.
De wateropname wordt bepaald volgens DIN 52203.
Eerst bij normale luchtdruk als schijnbare porositeit.
Men dient tenminste 10 vierkante plaatjes van 20 cm
en 5 tot 7 mm dikte te nemen. Ze worden bij 100°C
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gedroogd, gewogen en daarna tot ca. 1/4 van de

hoogte in water gezet. Na een uur wordt het water tot

de helft aangevuld, na twee uur tot driekwart en 22

uur daarna geheel onder water gezet. Na 24 uur wor-

den ze gewogen, na 2 tot 3 dagen weer en daarna tot

gewichtsevenwicht is ingetreden. De wateropname
wordt berekend als wateropname als werkelijke ge-

wichtstoename in g, in gewichtsprocenten t.o. v. het

drooggewicht en als schijnbare porositeit, zijnde
watergewicht in procenten van de ruimte t.o.v. de

droge proefstukken.
Ook wordt nog de wateropname onder druk bepaald.
DIN 52204 beschrijft de vorst- en hittebestendig-
heid. Voor vorstbestendigheid wordt opgegeven het

gewicht van de droge monsters volgens DIN 52202,

het gewicht van de men waterverzadigde monsters

volgens DIN 52203, het gewicht na 25 maal 2 uren
onder -15°C en de beoordeling van de proefstukken
na de vorstproeven.
De hittebestendigheid wordt bepaald na 25 maal één
uur bij 100°C.
DIN 52205 beschrijft de buigvastheid, die wordt be-
paald bij circulaire oplegging van het proefstuk. Er

moet worden uitgegaan van 10 proefmonsters.
DIN 52206 tenslotte beschrijft de zuurbestendig-
heid.
De proefstukken worden 28 dagen aan verzadigde
dampen van een 5-6 procentige oplossing van zwa-

velig zuur (H2S03) blootgesteld. Opgegeven wordt
de gewichtsverandering in procenten van het oor-
spronkelijke gewicht, de eventuele schade en het
tijdstip van het optreden daarvan.
De toelaatbare waarden zijn vermeld in Tafel 1 van
de 'Vorldufigen Richtzahlen fur Auswahl and Be-
wertung von Naturstein' (DIN 52100).

De norm TGL 117-0051 van de DDR is nog minder
uitvoerig dan de Westduitse en levert geen andere
normstelling op dan voorgeschreven maten.

De Franse norm NF 32-301 geeft nauwkeuriger om-

schrijvingen en maatstaven. We geven deze norm

hierna in enigszins verkorte vorm weer.

I. ALGEMEEN

1.1. Onderwerp van de norm.
Deze norm heeft tot onderwerp de definitie van na-
tuurleien voor dakbedekking, het nauwkeurig om-
schrijven van de algemene kenmerken en het vast-
leggen van de juiste methode om deze te bepalen.
1.2. Toepassingsgebied.
Deze norm is van toepassing op natuurleien, toege-

past voor de dakbedekking van bouwwerken volgens
de hier te bespreken vormen en afmetingen.
1.3. Omschrijving van het produkt.
1.31. De natuurleien zijn afkomstig van natuurlijk
gesteente van leisteenachtige aard, gekarakteriseerd
door spijtlagen, waaruit men platen kan maken, die
na bewerking in hoofdzaak dienen voor de dakbe-
dekking van gebouwen, en waarvoor men de term
'leien' gebruikt.
1.32. Het woord 'leien' zal alleen van toepassing
zijn op leiplaten voor dakbedekking, afkomstig van
leisteenachtig gesteente.

2. SPECIFICATIES

2.1. Meetkundige kenmerken.
De afmetingen van de leien worden door producen-
ten aangegeven met eventueel de toelaatbare tole-
ranties in de maten.
2.12. Vlakheid.
De leien kunnen een kromming vertonen, waarvan
de pijl niet meer mag bedragen dan 1,5% van de
lengte van de lei.
2.2. Fysische kenmerken.
2.21. Knobbels.
De leien mogen geen knobbels vertonen, welke voor
meer dan de helft van hun dikte tot een maximum
van 2 mm uitsteken in dat gedeelte waar de aanwe-
zigheid van de knobbels oorzaak kan zijn van pro-
blemen bij het aanbrengen.
2.22. Kleur.
De leien moeten voldoen aan de kleurvoorwaarden,
vastgesteld in de koopovereenkomst en zij moeten
(tenzij anders overeengekomen) van eenzelfde kleur
zijn, terwijl nuances en weerschijn licht kunnen va-
riëren. De leien hebben verschillende tinten, afhan-
kelijk van hun oorspronkelijke ligging en de ver-
schillende banken in een groeve. De hoofdkleur is
steeds grijs, van donker tot helder, met nuances
groen, blauw, violet en rood.
2.23. Klank.
De leien moeten bij kloppen een heldere toon voort-
brengen.
2.24. Volumegewicht.
De leiplaten dienen een volumegewicht te hebben
van tenminste 2,6 g/cm3.
2.25. Porositeit.
De leien mogen een porositeit hebben van niet meer
dan 3 volumeprocenten.
2.26. Vorstbestendigheid.
2.261. De leien moeten vorstbestendig zijn. Ze mo-
gen na de vorstproeven als omschreven in art. 4.23
geen belangrijke schade ve rtonen, met name afblad-

54



deren. Dit mag plaatselijk niet meer dan de helft van
de dikte bedragen. Het gewichtsverlies mag niet gro-
ter zijn dan 3%.
2.262. De leien, die de vorstproeven hebben onder-
gaan, moeten de buigproef ondergaan. De buigvast-
heid mag niet minder zijn dan 80% van die van de
droge leien (art. 4.211), die niet aan de vorstproeven
onderhevig waren.
2.3. Mechanische kenmerken.
2.31. Weerstand tegen breuk.
De leien, die de buigproef volgens art. 4.31 onder-
gaan, moeten tenminste een burgvastheid hebben,
gelijk aan de waarden in de volgende tabel.

gemiddelde dikte in mm belasting per cm breedte
gemeten over 100 leien van de lei in Newtons

	

2,7
	

8

	

3,0
	

10

	

3,3
	

12

	

3,6
	

14

	

4,0
	

16

	

4,4
	

19

	

4,8
	

22

2.4. Insluitingen.
2.41. Pyriet.
2.411. De insluitingen van pyriet, welke oxyderen
kunnen, zijn niet toelaatbaar, tenzij de leien bestemd
zijn om in 3 lagen te worden gedekt over hun hele
lengte, op voorwaarde dat deze geen py riet bevatten
in de vorm van korrels of banen in de zone als volgt
omschreven:

2.412. Deze zone wordt gevormd door
een band, welke bestaat uit 1/3 van de
breedte en 1/3 van de hoogte, verlengd
met 2 halve cirkels met een straal van
1/6 van de breedte, gelegen in de
hoogte-as van de lei.

2.42. Calciumcarbonaat en ijzeroxiden.
2.421. De aanwezigheid van calciumcarbonaat of
ijzeroxiden is in geringe hoeveelheden toegelaten
mits deze in een zodanige toestand aanwezig zijn,
dat de weerstand van de leien tegen atmosferische
invloeden niet merkbaar is gewijzigd.
2.422. Calciumcarbonaat.
De leien mogen geen gehalte aan CaCO3 bevatten
hoger dan hierna in de tabel vermeld. Voor de grens-
waarden, in deze tabel genoemd, zal met de nomi-
nale dikte moeten vergroten om te voldoen aan de
vereiste weerstand tegen atmosferische invloeden,

in overeenstemming met hun gehalte aan calcium-
carbonaat, als hierna weergegeven.

gemiddelde dikte gemiddelde dikte
in mm
	

in mm
(vergroot) voor
gehalte T in CaCO3
5%<T<15% 15%T<25%

2,7
	

3,0
	

3,3
3,0
	

3,3
	

3,6
4,0
	

4,4
	

4,8

2.423. IJzeroxide.
Het toegelaten gehalte aan ijzeroxide Fe203 is niet
vastgelegd in deze norm.

3. PROEFSTUKKEN

3.1. Afmetingen van de proefstukken.
3.11. De proeven worden uitgevoerd op proefstuk-
ken, bestaande uit gehele dakleien.
3.2. Voorbereiding van de proefstukken.
3.21. De partij, waarvan het proefstuk deel uit-
maakt, dient op elk proefstuk te worden aangegeven.
3.22. De kloofzijden van de proefstukken moeten
bij alle proeven in natuurlijke staat blijven maar
moeten wel afgeborsteld worden om losse delen te
verwijderen.

4. TECHNIEK VAN DE PROEVEN

4.1. Algemeen.
4.11. De proeven hebben tot doel te vergelijken of
de levering in overeenstemming is met de hiervoor
beschreven specificaties.
4.12. De hierna beschreven proeven worden uitge-
voerd op twee series van 7 proefstukken per partij,
als omschreven onder art. 5.1. Elke proef zal worden
gekenmerkt door het rekenkundig gemiddelde van
de verkregen resultaten.
4.2. Fysische proeven.
4.21. Volumegewicht.
4.211. Drogen: De 7 proefstukken van de eerste se-
rie worden geplaatst in een droogoven, waarin een
temperatuur van 70° heerst. De droging wordt voort-
gezet tot een constant gewicht (met een tolerantie
van 0,01 g) is bereikt tussen twee opeenvolgende
wegingen, welke met tussenpozen van één uur
plaatsvinden. Na afkoeling tot een temperatuur van
20°C + of — 1°C wordt elk proefstuk gewogen op
0,01 g nauwkeurig.
M is de verkregen waarde in g.
4.212. Bevochtiging: Elke proefstuk afzonderlijk

55



wordt in water geplaatst, zodanig dat het gedurende
24 uren tot 1/3 hoogte in het water is gedompeld en

daarna gedurende 48 uren in zijn geheel.
4.213. Meting van het volume: Na bevochtiging als
onder 4.212 beschreven worden de proefstukken ge-

meten met een hydrostatische weegschaal, waarbij
de proefstukken ondergedompeld blijven. V (in

cm3) is de verkregen waarde.
4.214. Resultaat van de proef: Het volumegewicht
van elk proefstuk wordt uitgedrukt door de

verhouding M g/cm3 in honderdsten nauwkeu rig.
V

4.22. Porositeit.
4.221. De meting hiervan wordt uitgevoerd in aan-
sluiting op de meting van het volumegewicht. Nadat
de proefstukken zijn gedroogd en bevochtigd vol-
gens art. 4.211 en 4.212 worden ze uit het water ge-
nomen, met filterpapier afgedroogd en gewogen tot
op 0,01 g nauwkeurig.
M' is de verkregen waarde in g.
4.222. Resultaten van de proeven: De porositeit
wordt uitgedrukt in volumeprocenten door de

formule M' - M x 100 in tienden nauwkeurig.
V

De porositeit is niet hetzelfde als de hoeveelheid op-
genomen water in de massa van het droge proefstuk.
4.23. Vorstbestendigheid.
De waterverzadigde proefstukken, die voor de voor-
gaande metingen hebben gediend, worden gedu-
rende 4 uren onderworpen aan een temperatuur tus-
sen —15°C en —20°C, daarna gedurende tenminste 4
uren in water geplaatst met een temperatuur tussen
+ 15°C en +20°C. Deze cyclus wordt 25 maal her-
haald. De proefstukken worden aansluitend ge-
droogd als omschreven in art. 4.211.
4.3. Mechanische proeven.
4.31. Buigvastheid.
4.311. Beschrijving van de proef: De buigproef
wordt uitgevoerd op de 7 proefstukken van de
tweede serie, waarvan 4 eerste gedroogd worden als
omschreven in art. 4.211, de 3 andere proefstukken
van de eerste serie, die bij de vorstproeven de slecht-
ste resultaten vertoonden.
4.312. Uitvoering van de proef: Elk proefstuk
wordt geplaatst op twee kantige regels, op 20 cm van
elkaar geplaatst en in het midden belast met een
derde kantige regel. De belasting wordt geleidelijk
en zonder schokken opgevoerd tot de breuk, waarbij
de belastingtoename maximaal 10 N per seconde
mag bedragen.
4.313. Het resultaat van de proef is de breuklast,
uitgedrukt in N.

S. MONSTERS

5.1. Samenstelling van de partij.
Met betrekking tot de uit te voeren proeven wordt
elke levering verdeeld in partijen van 5000 leien. Als
het restant groter is dan 2000 leien geldt het als een
afzonderlijke partij. Indien het minder is dan 2000
leien worden deze aan de laatste partij toegevoegd.
Leveranties van minder dan 5000 gelden als een par-
tij.
5.2. Monstername.
De als monster getrokken leien worden met goed-
keuring van alle betrokken instanties geselecteerd en
—behoudens andere afspraken — er worden van elke
partij 7 monsters getrokken voor het bepalen van het
volumegewicht, de porositeit en de vorstbestendig-
heid en 7 monsters voor de buigvastheid.
De te trekken monsters mogen geen duidelijk afwij-
kingen vertonen en dienen volledig willekeurig uit
verschillende gedeelten van een partij getrokken te
worden. De monsters moeten representatief zijn
voor de partij.

NIET OFFICIËLE AANBEVELINGEN

Weerstand van de leien in de corrosieve atmosfeer.
Aangezien de leien toegepast kunnen worden in een
atmosfeer, die vervuild is door dampen van zwavel-
zuur en andere zuren kan men in de opdrachtbevesti-
ging opnemen, dat de leien de hierna omschreven
proef moeten ondergaan. Het is bekend, dat be-
paalde leien niet voldoen aan de proef, maar toch
goede resultaten hebben onder de beschreven atmos-
ferische condities.
Indien men deze leien toch wil toepassen kan de af-
nemer zich eventueel baseren op de plaatselijke er-
varingen om zijn conclusies te trekken ten aanzien
van het mogelijk gedrag.
Proeven met onderdompeling in zwavelzuur: Drie
proefstukken van 5 x 5 cm, elk van een andere lei,
worden gedurende 10 dagen in een oplossing van
zwavelzuur met pH = 1 ondergedompeld. De proef
wordt uitgevoerd bij een temperatuur van 20°C + of
— 2°C. De proefstukken mogen bij onderdompeling
geen gassen afgeven. Aan het einde van de proef
worden de 3 proefstukken onder een vergrootglas (2
x vergrotend) bekeken. Geen enkel proefstuk mag
afschilferingen vertonen langs de randen noch op-
zwellingen, verwekingen of barstjes aan het opper-
vlak.

De Franse norm is voor Nederland niet zonder meer
toepasbaar. Met name ten aanzien van het voorko-
men van ijzer-zwavelverbindingen en van kalk zul-
len de Nederlandse maatstaven strenger moeten zijn.
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In Groot-Brittannië wordt de norm BS 680 deel 2
gehanteerd. We geven hier een aantal artikelen
weer.
De gemiddelde dikte wordt gemeten over 100 leien,
met dien verstande, dat de dikte van één lei niet meer
dan 25% van het gemiddelde mag afwijken.
De leien worden onderworpen aan de volgende tests:
wateropname, bevochtiging en droging en opname
zwavelzuur.
Proefstukken zijn 5 x5 cm. Er worden drie monsters
genomen, willekeurig uit een pa rtij: ze worden met
water en een borstel gereinigd.
De wateropname wordt bepaald aan de hand van drie
monsters. Eerst worden ze gedroogd bij 105°C, ge-
durende 48 uren. Ze worden ondergedompeld in ge-
destilleerd water, dat gedurende 48 uren kokend
wordt gehouden. Daarna worden de proefstukken 5
minuten in lucht gekoeld en dan in koud water ge-
plaatst. Daarna 30 minuten afdruipen en afdrogen
alvorens te worden gewogen, tot 0,001 g nauwkeu-
rig. De gewichtstoename zal worden berekend in
percenten van het droge gewicht. Wanneer de drie
waarden meer dan 10% van elkaar afwijken moet de
proef met andere monsters herhaald worden.
De wateropname mag niet meer zijn dan 0,3%.
Bij de proef met bevochtiging en droging worden
drie monsters in gedestilleerd water geplaatst gedu-
rende 6 uren bij kamertemperatuur, gedroogd gedu-
rende 17 uren in een geventileerde oven bij ca.
105°C (+ of —5°C) en weer afgekoeld tot kamer-
temperatuur.
De proeven worden 15 keer herhaald of zoveel min-
der als de leien zichtbare gebreken als splijting, af-
splintering of loszittende lagen gaan vertonen.
De onderdompeling in zwavelzuur geschiedt op on-
geveer dezelfde wijze als bij de Franse proeven.

In de Verenigde Staten van Noord-Amerika worden
de normen ASTM C 406, C 120, C 121 en C 217
gehanteerd.
Er wordt steeds uitgegaan van zes monsters per partij

of gedeelte daarvan. De leien worden er verdeeld in
drie kwaliteiten: S1, S2 en S3.
De wateropname mag maximaal resp.: 0,25%,
0,36% en 0,45% zijn. De diepte, waarin het materi-
aal maximaal mag verweken is resp.: 0,005, 0,020
en 0,035 cm. De buigvastheid in de lengterichting
bedraagt minimaal 9000 psi (pounds per square
inch). 1 psi = 0,07 kg/cm2 = 69 N/mm2.

De buigvastheid wordt berekend volgens de for-
mule:

R = ^ a2
d2

R = buigvastheid
W = gewicht, waarbij de lei breekt
1 = overspanning tussen twee steunpunten
b = breedte van het monster
d = dikte van het monster

Een lei, die een uitkomst geeft van meer dan 25%
lager dan het gemiddelde van zes behoort apart ver-
meld te worden.
De wateropname wordt bepaald na 48 uur onder-
dompeling in gedestilleerd water van 15° tot 25°C.
Overigens sluit de methode min of meer aan bij de
Engelse norm. Norm C 217 beschrijft de proeven om
de weerstand tegen verwering vast te stellen, na 7
dagen onderdompeling in een 1% oplossing van
zwavelzuur. Men bepaalt met speciale apparatuur
hoe diep het mogelijk is daarna in het materiaal te
krassen. De maximale toelaatbare waarden werden
reeds aangegeven.

Bij het vaststellen van de Nederlandse richtlijnen, in
het begin van dit hoofdstuk weergegeven, zijn de
buitenlandse voorschriften als voorbeeld gehan-
teerd. Sommigen geven geen kwaliteitseisen, andere
zijn in een vriendelijke sfeer ten opzichte van de han-
del opgesteld.
Wij hanteren het belang van een goede kwaliteit en
lange houdbaarheid.
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BEETS, N.H.
HERVORMDE KERK

breedte delen:
23, 26, 30, 30,5 cm
dikte 2,5 cm

BRITSWERD, FR.
HERVORMDE KERK

breedte delen:
28 cm
dikte 2,5 cm

0	 % a	 4	 b	 10 cut

7. Leidekkerswerk

Dakbeschot
De Romeinen ontgonnen groeven in het Taunusge-
bergte in Duitsland.
De leien waren zeshoekig en vertonen een gaatje,
waarmee de lei op een gesloten dakbeschot werd ge-
spijkerd.
Bij de oudste middeleeuwse leibedekkingen lagen de
leien op latten. Aan de bovenzijde van de lei waren
twee gaten gemaakt, waarin houten nagels waren
aangebracht. Daarmee werden de leien aan latten
opgehangen. Tussen de leien was kalkspecie aange-
bracht, zodat ze min of meer op het dak gemetseld
waren, zoals dat ook het geval was met de daken van
gebakken daktegels.
Later werden de leistenen gespijkerd op eiken of gre-
nen dakbeschot, dat horizontaal op de sporen is be-
vestigd. Het eiken beschot was gekloofd hout. Een
bestek van het Predikherenklooster te Gent ver-
meldt, dat het dak gedekt moest worden met 'spier-
schen ghecloofden berderen ende met goede blau-
wen scaelgen". Ook elders wordt het gekloofde ei-
kehout bord genoemd. Nog in onze tijd heet een dak-
beschieting de bebording. De planken sloten met een
visbekgroef en een bossing in elkaar (afb. 26). Hier-
door ontstond op natuurlijke wijze een naar buiten
afwaterende aansluiting. Met de hedendaagse mes-
sing en groef is dat niet te maken.
Eiken bebording is bij restauraties meerdere malen
gevonden, zoals op de Hervormde kerken te Brits-
werd in Friesland, Venhuizen in West-Friesland en
Beets in de Zeevang. Op de Grote kerk te Edam ligt
nu nog het eiken dakbeschot, dat er na de brand van
1602 werd aangebracht.
Men neemt thans vaak zijn toevlucht tot afge-
schuinde 'koude' aansluitingen. De afschuinings-
hoek moet bij een dakhelling van 60° ruim 30° zijn,
hetgeen aanzienlijk houtverlies oplevert.
Lezen wij het bestek van het Gasthuis te ' s-Herto-
genbosch van 1487 goed, dan blijkt dat men daar het

26. Eiken dakbeschot, bord, ISde eeuws.

dakbeschot 'leydak' noemt, hetgeen gauw tot ver-
warring aanleiding kan geven. Het dakbeschot
moest worden gezaagd op twaalf uit een voet en is
dus ruim 2 cm dik. Het moest minstens een 'vyerdel
jaers' (drie maanden) gezaagd zijn en goed gedroogd
worden alvorens het verwerkt mocht worden.
Ook komen de termen schaeilibart (Dudzele-
West-Vlaanderen, kerk, 1644) en schallibert voor.

58



•	 1 0 20 30 40

Andere vermeldingen van het dakbeschot zijn:
– 'vier hondert rinsche delen om dair mede te dec-
ken dair men die scaelyen up decken soude' (Drei-
schor, huis Windenburg 1476-1479).
– 'Item dit voorscreven werck sal men decken mit
eycken dak van goede planeken ofte met Heydelen
ofte Hamburchterdelen' (Delft, Oude kerk 1544).
– 'Wouter de Zaghere en syn gesellen vanden
wagheschotte tot den schaliedacke' (Lier, St.-Gum-
maruskerk 1483).
Over de verbinding tussen de dakdelen spreekt het
bestek van het Rijnlandshuis te Leiden uit 1597:
'drooge denemarcxe deelen over malcander gerabat-
tet' . De grenen delen sloten met een enkele groef
over elkaar.
Gebruikelijke breedten waren 23 tot 30 cm. Tegen-
woordig wordt meestal vuren of grenen gebruikt, dat
niet dunner mag zijn dan 25 mm, liefst 28 mm en
beslist niet smaller dan 15 cm, bij voorkeur 18 tot 25
cm. De hartzijde moet steeds naar onderen liggen om
opwippen van de leien bij het kromtrekken van het
hout tegen te gaan.
Op meerdere plaatsen is geconstateerd, dat de onder-
zijde van een met leien bedekt dak bewust hol is ge-
maakt. Het bestek van het raadhuis van Klundert uit
1621 werd bepaald, dat de daksporen 'hol gelyt'
moesten worden 'twee duimen op de hoogte van de-
zelve spannagie' . Met dit hol leggen wilde men be-
reiken dat de leien dichter aaneen sloten. Architecto-
nische overwegingen kunnen mede een rol gespeeld
hebben.
Overigens werden hier schubvormige Engelse leien,
dus voor Rijndekking, toegepast.
Ook het dak van de kerk te Sommelsdijk moest in
1632 wat hol 'gespannen' worden om de leien beter
te laten sluiten. Het dakbeschot moest drie duim over
het buitenste muurwerk steken.
Oorspronkelijke ontbraken bij dorpskerken en bij de
minder grote stadskerken en andere gebouwen goten
aan de onderzijde van het dak, die het regenwater
naar centrale afvoerpijpen voerden. Het dakbeschot
stak er tenminste 5 cm buiten het bovenste punt van
de muur. De onderste lijn van het dakbeschot lag
onder de voet van de op de muurplaat rustende dak-
sporen. De laatste (of eigenlijk eerste) deel van de
bebording werd bevestigd op een speciale wijze, die
bij het 15de-eeuwse schip van de kerk van Mijnshee-
renland (Z.H.) bij restauratie omstreeks 1960 nog
aanwezig was . Om de vier sporen was daar aan de
zijkant een lat tegen gespijkerd, die naar beneden
doorliep tot even buiten de muur. Daarop werd de
eerste dakdeel gespijkerd. Omdat de wind op dit

overstekende stuk vat kan krijgen werd de onder-
zijde nog vastgezet met een gesmede strip bandijzer,
die op de lat was gespijkerd en om de onderkant van
de dakdeel gevouwen. Met deze constructie bleef er
enige ruimte tussen dakbeschot en metselwerk, ge-
noeg voor de noodzakelijke ventilatie en te gering
voor nestelende vogels (afb. 27 A).

Als het dakbeschot aan de onderzijde dezelfde dikte
heeft als in het verdere dakvlak ontstaan er proble-
men, omdat de dikte van het 'leipakket' er minder is.
Men kan onderaan de buitenzijde een latje van 1 x 2
cm opspijkeren (afb. 27 B). Beter is het een dakdeel
van wigvormige doorsnede toe te passen (afb. 27 C).

27. Dakvoetconstructies zonder goot.

Om het dakbeschot aan de onderzijde te vrijwaren
voor inwatering verdient het aanbeveling het met
lood af te dekken. Aan de bovenzijde van de onder-
ste deel kan het in de naad tussen beide delen inge-
werkt worden. Het afhangende deel kan van een
druiprand worden voorzien. Het lood wordt gespij-
kerd tegen de voorkant van de dakdeel. De onder-
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zijde van het dakbeschot moet vrij blijven om verza-
melen van water achter het lood en dus verrotting te
voorkomen. Het lood moet tegen een stootje kunnen
en niet uitzakken. Daarom is 30 ponds lood aan te
bevelen.
Uit bouwfysische overwegingen is het echter niet
aan te bevelen het hemelwater langs de muren te la-
ten lopen, omdat er dan grote vochtproblemen zullen
ontstaan. Wij bevelen aan steeds goten aan te bren-
gen. Daarbij dient men zich te realiseren, dat de con-
structie van de goot zo moet zijn, dat er voor controle
en onderhoud een ladder tegen gezet moet kunnen
worden en de leidekker ook in de goot moet kunnen
staan. Als in het dak voldoende haken zijn aange-
bracht hoeft er geen ladder in te kunnen staan.
Wanneer direct onder de dakvoet weer een dakvlak
tegen de muur aansluit, zoals bij sommige pseudo-
basilieken het geval is, kan daar een goot achterwege
blijven.
Bij het vastspijkeren van de dakbeschotdelen werd
vroeger gebruik gemaakt van gesmede spijkers met
een vrij grote kop. Bij het aanbrengen van de leien
werd daar rekening mee gehouden. Ze werden in-
dien mogelijk juist onder de spijker geplaatst om te
voorkomen dat ze niet vlak op het beschot zouden
liggen. Bovendien zou een leinagel onder een lei
breuk bevorderen.
Met de tegenwoordig gebruikte draadnagels is het
mogelijk de platte kop in het hout te drijven. Toch
dient men steeds attent te zijn op uitstekende spijker-
koppen.

Maasdekking
In Nederland zijn van oudsher de enkele Duitse dek-
king en de dubbele Maasdekking toegepast.
De dubbele dekking heeft het grote voordeel dat het
dak nog dicht blijft als er een lei ontbreekt.
De Maasdekking is in het winderige Nederlandse
klimaat solider te achten. De leien kunnen met na-
gels bevestigd worden zowel bij Rijn- als bij Maas-
dekking. Bij de Maasdekking kunnen ze ook met ha-
ken bevestigd worden, waardoor reparaties gemak-
kelijker uit te voeren zijn (afb. 28).
We gaan er van uit, dat in Nederland een leibedek-
king steeds op een dakbeschot wordt aangebracht.
In Frankrijk en België worden veel leiendaken op
latten in haken gehangen. Ook in Nederland zijn in
het begin van de 20ste eeuw dergelijke dakbedekkin-
gen gemaakt. In het Nederlandse klimaat is dit echter
geen goede methode. Daarom zullen we deze dek-
kingswijze niet bespreken.
Het klassieke Maasdak met dubbele overdekking is

28. Gehaakt Maasdak.

goed waterdicht (afb. 29). De leien worden in hori-
zontale rijen geplaatst, met de schuine randen in het
zicht, dus naar buiten toe. Elke bovenste rij overdekt
gedeeltelijk de daaronder liggende rij, terwijl de ver-
tikale voeg tussen de leien van rij tot rij een halve
breedte van een lei verspringt. In elk geval mag het
regenwater tengevolge van capillariteit of van wind-
druk het bovengedeelte van de lei of de bevestiging-
snagels niet bereiken. Het zichtbare gedeelte van de
lei noemt men het vrijvlak, de dagmaat of het zicht-
vlak.
De overdekking van de leien van de derde rij over de
leien van de eerste rij moet op zijn minst gelijk zijn
aan de maat, die de 'veiligheidswaarde' wordt ge-
noemd. Deze hangt af van de helling van het dak,
van de wijze van bevestiging en van oriëntering ten
opzichte van de windrichting.

29. Maasdekking: begrippen.
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30. Maasdekking: gehaakte leien.
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Dakleien, die met haken zijn bevestigd moeten,
vooral als het dak aan grote windkracht wordt
blootgesteld, bijgespijkerd worden, bijvoorbeeld ie-
dere derde lei nog één nagel.
In de Belgische norm NBN 305 zijn de veiligheids-
waarden nauwkeurig omschreven. Men begint reeds
bij een dakhelling van 17°, maar voor Nederland lijkt
het niet nodig en verstandig van een lagere dakhel-
ling dan 30° uit te gaan. Men onderscheidt dakvlak-
ken, die aan regenwinden zijn blootgesteld en dak-

vlakken met een hoogte van minder dan 8 meter, die

niet aan de meest voorkomende winden zijn blootge-
steld. In Nederland is het verstandig steeds met re-
genwind rekening te houden.
Voor 45° dakhelling rekent men met deze beperkin-

gen op een veiligheidswaarden van 73 mm voor een
gespijkerd en 79 mm voor een gehaakt dak. Voor 60°
zijn deze waarden gespectievelijk 65 mm en 69 mm,
voor 80° beide 50 mm.
Met produceert in Frankrijk leien van minimaal 2,5

mm dikte. Dat is in het winderige Nederlandse kli-

maat te dun. Naar onze mening is een leidikte van
minder dan 4 mm hier niet toelaatbaar.
Het uitzetten van de leibedekking geschiedt als
volgt: Men berekent eerst de zichtvlakken van de
leien. Van de hoogte van een lei wordt iets meer dan
de veiligheidswaarde afgetrokken. De overblijvende
maat wordt in tweeën gedeeld. Deze maat is de af-

stand tussen twee opvolgende lagen of gebinten.
Men noemt dat de zichtdekking (afb. 29). Over een
dakvlak gaat men doorgaans van drie verschillende
diktematen van de leien uit. De dikste worden onder
geplaatst en de dunste boven. Bij het berekenen van

de hoogte van de gebinten dient men dus ook reke-
ning te houden met deze maatverschillen.
Op het dakvlak worden op berekenende afstanden
horizontale lijnen aangebracht, de zogenaamde ge-
bintlijnen. In verticale richting worden eveneens lij-
nen uitgezet, op een veelvoud van de leibreedte. Bij
een gehaakt dak dient die maat vermeerderd te wor-
den met eenzelfde veelvoud van de haakdikte. Naast
deze vertikale lijnen wordt nog een lijn gezet op een
afstand, overeenkomend met een halve leibreedte.
Per gebint verspringt de lei een halve breedte.
De lijnen worden aangebracht met een smetdraad.

Dit is een dun touw, dat gedompeld is in rode aarde
(dodekop) of iets dergelijks. Dat wordt aan twee zij-

den vastgehouden, gespannen, in het midden opge-

tild en weer losgelaten. De kleurstof geeft een duide-

lijke lijn, die vaak nog onder oude leibedekking
wordt teruggevonden.
In de onderste rij leien mogen de spijkergaten niet

minder dan 4 cm van de zijkant van de lei worden
gemaakt. Een lei behoort aan tenminste twee spij-
kers te worden opgehangen. Een bestek voor het
Predikherenklooster te Gent bevat de volgende om-
schrijving:
'elcke scaelge wel ghenagelt met ii (2) goeden nag-
helen ende goet latijser daarna achtereenvolghende
ende scaelge ghedect wel ende sufficantelike up hare
derde deel' .
De spijkers kunnen het beste vlak boven de voor-
gaande lei worden aangebracht. Dat heeft meerdere
voordelen. Ten eerste wordt daardoor het risico van
scheefzakken bij onverhoopt uitvallen van één spij-
ker verminderd. Ten tweede is de kans op afscheuren
van een hoek hierdoor voorkomen.
Ten derde is het risico van opwippen van de lei ge-
ringer omdat hij op het dakbeschot en op de onder-
liggende lei wordt geklemd.
De haken worden in de smetlijn geslagen.
De haaklengte is de veiligheidswaarde, vermeerderd
met de lengte van het onderste omgebogen stuk van
de haak. De lei komt hierdoor zo te hangen, dat de
bovenzijde diezelfde lengte van het omgebogen stuk
onder de smetlijn komt. Op die wijze is het mogelijk
iedere lei uit de haak omhoog te drukken en te ver-
wijderen zonder lei of haak te beschadigen. Voor re-
paratie is dit zeer belangrijk. Bij een dakhelling van
60° komt dit neer op een totale lengte van de leihaak
van tenminste 9,5 cm (afb. 30).
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31. Rijndekking, Oudduits, vrij regelmatig. 32. Oudduitse dekking, onregelmatig. Veel pyriet,
vermoedelijk kalkhoudend.

Bij gespijkerde leien moet steeds horizontaal dakbe-
schot worden gebruikt om te voorkomen dat één lei
in twee verschillende delen wordt gepijkerd. Dat zou
bij krimpen van het hout breuk van de leien tenge-
volge hebben. In 1618 schrijft men voor het dak van
het stadhuis te Delft Maasdak voor, waarbij geen lei
op twee planken genageld mag worden. Ook bij de
leibedekking van de kerk te Zoetermeer werd dat in
1786 voorgeschreven.
De nagelgaten moeten steeds van achteraf worden
ingehakt. Dan springt aan de voorzijde een scherf
rond het gat weg, waar de nagelkop precies in past.
Dan kan de volgende lei er vlak op liggen. Een lei
moet niet te los bevestigd worden, want dan gaat hij
klepperen. Ook moet hij niet te vast genageld wor-
den, want dan is er breukrisico en zal de onderzijde
wijken van de onderliggende lei. De waterdichtheid
wordt dan nadelig beïnvloed.
De leien liggen normaal met de geknipte kant naar
buiten. Schuine leien langs killen en dakhoeken
worden van boven naar onder gehakt opdat de
scherpe kant water belet over de rand te vloeien.
In Nederland worden de leien vrijwel steeds normaal
doorgedekt tot de nok en daar met lood of natuur-
steen overdekt. Het is ook mogelijk de bovenzijde af
te dekken met een stroomlaag van schuin of rond
gehakte leien, die elkaar van de meest heersende
windrichting af overlappen.
Hezelfde geldt voor hoekkepers.
Bij gehaakte daken worden de leien aan de onder-

zijde in het midden opgehangen in één haak van ko-
per of roestvrijstaal.
Voet-, kil-, hoek- en nokleien worden gespijkerd.
Bij dit type bedekking is het mogelijk vertikaal dak-
beschot te gebruiken, alhoewel het dan wel proble-
matisch kan zijn door de strenge maatvoering te
voorkomen dat een haak in of vlak naast een naad
tussen twee delen uitkomt.
Op daken, die zeer veel wind vangen en erg steil
staan, zoals torenspitsen, verdient het aanbeveling
zowel haken te gebruiken als te spijkeren.
Bij de kerk te Oostwoud kregen in 1753 de rechte
dakvlakken pannen, de koorsluiting leien, onder 21/2
duim over elkaar, in het midden 2 en boven 11/2. We
zien die combinatie van twee soorten dakbedekking
in Noord-Holland meer (Watergang, Krommenie,
Buiksloot), gecombineerd met loden hoekkeperaf-
dekkingen.

Rijndekking
Het Rijndak wordt ook wel Koeverdak genoemd.
Kenmerkend voor de Rijn- of Duitse dekking is de
schubvorm van de leien en het doorgaans schuin op-
lopen van de gebintlijnen (afb. 31).
Bij de Oudduitse dekking worden de leien uit de
hand gehakt naar de maat die het desbetreffende stuk
leisteen toelaat. De leien zijn dus verschillend van
maat, hetgeen in onregelmatigheden in de bedekking
zijn weerslag vindt (afb. 32).
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Wanneer de leien volgens een sjabloon worden ge-
hakt zijn ze alle gelijk van maat. Hiermee wordt een
zeer gelijkmatig dak verkregen.
Vermoedelijk is deze vorm in de negentiende eeuw
ontstaan.
De Rijndekking kent ingewikkelde berekeningen
voor de juiste helling van de gebintlijnen. Ook zijn
de lei- en dekkingswijzen aan onder-, zij- en boven-
zijden gecompliceerd. Dit boek is geen leerboek
voor leidekkers, dus zullen wij alleen enkele grond-
principes van het Rijndak hier aangeven.
De helling van de gebint- of voetlijnen hangt af van
de schuinte van het dak. Bij een steil dak is de helling
van de gebintlijnen minder dan bij een vlak dak. De
helling van de gebinten heeft tot doel het water van
de ronde voorzijde (de rug) van de lei af te leiden.
Als vuistregel kan men aannemen, dat de plaatsen,
waar de gebogen rug overgaat in de schuin oplo-
pende rechte zijde (de voet) van de leien, ongeveer
boven hetzelfde punt in het onderliggende gebint
ligt. Dat punt ligt bovendien juist boven de scherpe
achterste punt van de vorige lei (afb. 33).
Globaal is de hoek, die de gebintlijn met een horzon-
tale lijn maakt, 8° bij een dakhelling van 60°, 10° bij
55°, 13° bij 50° en 16,5° bij 45°. Bij vertikale of na-
genoeg vertikale vlakken lopen de gebinten horizon-
taal.
De lijnen worden ook hier gesmet, maar op het on-
derliggende gebint omdat de onderste lijn recht moet
zijn (afb. 47). Bij het Oudduitse dak moet de lijn
regelmatig herhaald worden omdat door de naar bo-
ven kleiner wordende leimaten de gebinthoogten af-
nemen.
Bij het Rijndak moet de ronde zijde van de lei steeds
van de heersende windrichting af gedekt worden. In
Duitsland gebruikt men doorgaans alleen leien, die
hun ronde kant aan de linkerzijde hebben, rechts
dekkend zijn. Een leibedekking wordt namelijk
rechts dekkend genoemd als de rijen stijgen van links
naar rechts, dus de rechter lei over de linker valt.
Men dient dit goed te benadrukken. Wanneer bij een
pannendak de rechter pan over de linker valt noemt
men dat links dekkend.

In het winderige Nederlandse klimaat wordt de helft
van de dakvlakken van een gebouw of een torenspits
voorzien van linksdekkende en de helft van rechts-
dekkende leien. Welke vlakken links- en welke
rechtsdekkend moeten zijn berekenden wij aan de
hand van afb. 34.
De meeste wind komt in Nederland uit het zuidwes-
ten (20%) en het westen en zuiden (15%). Uit de

33. Rijndekking, rechtsdekkend. Duitse dekking,
rechtsdekkend.
a. deklei, sjabloonlei
b. kleine rechter voetlei, beginlei
c. grote rechter voetlei
d. middenvoetlei (Gebindestein)
e. voetleien (Fussteine)
f. kleine linker voetlei, beginlei
g. steekleien (Stichsteine)
h. kleine rechter eindrandlei (kleinen Endortstein)
k. grote rechter eindrandlei (grossen Endortstein)
1. kleine linker beginrandlei (Anfangortstichstein)
m. grote linker beginrandlei (Anfangortstein)
n. pasleien (Ausspitser)
o. nokleien (Stichsteine)

IS	 'rechts	 links

34. Dekrichtingen bij Rijndekking in Neder-
landse omstandigheden.
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tekening blijkt, dat de gunstige dekking wordt ver-
kregen als men de vlakken op west, noordwest,
noord en noordoost rechts dekt en de overige vlak-
ken links dekt.
Men kan ook nog rekening houden met de gemid-
delde windkracht ter plaatse. Die bedraagt aan de
Waddenkust 7 op de schaal van Beaufort, 6 aan de
Hollandse kust en 4 in het midden en oosten van het
land.
De dikte van de leien voor een Rijndekking is 5 tot 7
à 8 mm. Het gewicht is ca. 35 kg/m2.
De overdekking hangt af van dakhelling en lei-
grootte. Aan de zijkant is de minste maat van de
ronde zijde tot de rechte achterzijde van de onderlig-
gende lei tenminste 29% van de totale breedte van de
lei bij een normale vorm en 32% bij een scherpe
vorm. De overdekking in de hoogterichting moet
tenminste 34% zijn. Bij lange dakvlakken moet aan
de onderkant van het dak meer overdekking zijn dan
bij korte in verband met de grotere hoeveelheid aflo-
pend water. Bij een kleinere dakhelling is meer over-
dekking dan bij steile daken. De leien moeten met
tenminste drie nagels worden bevestigd. Bij het uit-
vallen van een spijker mag de lei niet draaien en
scheef zakken. De in West-Duitsland vervaardigde
leien zijn meestal voorzien van drie spijkergaten.
De leien van het Rijndak van de Hervormde kerk in
Weesp moesten in 1736 ten minste twee duim over
de nagels of gaten dekken, iedere lei vier, vijf of
meer leinagels, naar het vereist werd.
De Thuringse leien krijgen spijkergaten alleen als
men er om vraagt. De nagels mogen slechts in één
dakdeel worden aangebracht. Dat komt soms niet
overeen met de vooraf aangebrachte gaten. Dan zal
er ter plekke een nieuw gat bij gemaakt moeten wor-
den.
Bij een sjablonendak is dat soms een moeilijke op-
gave.
Bij de sjabloonleien is er aan de onderkant een gro-
tere ronding nodig dan bij de uit de hand gehakte
leien. Daardoor wordt de zijwaartse overlapping
vergroot en de kans op inwateren verminderd.
De Thuringse lei daarentegen heeft een hoekiger
vorm dan de Oudduitse. Men maakt in Thuringen
evenwel ook 'Westduitse' modellen. De Rijndek-
king is langs onze kust nooit geheel regen- en
sneeuwdicht. Men heeft daarom wel een dubbele
dekking toegepast. Helaas geeft ook dit geen zeker-
heid, dat er geen stuifsneeuw of regenwater bij storm
onder de leien komt.
Overigens is dit niet zo'n groot bezwaar als er maar
geen lekkages op kwetsbare elementen ontstaan. Het

vocht onder de leien kan bij een doelmatige, maar
niet winddichte constructie verdampen en zal geen
verrotting tot gevolg hebben. De dubbele Duitse
dekking heeft een zeer groot gewicht, namelijk ca.
70 kg/m2 . Men moet zich er geen rekenschap van
geven of dakbeschot en kapconstructie dit gewicht
kunnen torsen.

De dubbele dekking wordt zo gemaakt, dat iedere
derde lei de eerste nog twee tot vier centimeter over-
dekt (afb. 35). Daar de leien elkaar zijdelings bedek-
ken wordt de bebording ook niet blootgelegd als er
een lei ontbreekt. De Duitse dubbele dekking wordt
door sommigen dan ook verkozen boven de Maas-
dekking. Bij die dekking wordt de stootvoeg vrijge-
legd als er een lei ontbreekt. Dubbele Duitse dekking
wordt dezerzijds evenwel niet aanbevolen.

Het Rijndak en met name het Oudduitse dak is zeer
gecompliceerd van opbouw. Een bestek van de
Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden uit het einde
van de 18de eeuw omschrijft het als volgt: 'het
nieuwe leijendak op de uitlating (zijbeuk) met een
aansetter voetlei] of leijen en gebint steen en dan
dakleijen en ieder gebint te sluiten met 2 à 3 vooroor-
den na de groote van de leijen en kort en ordentelijk
swaarend te bekakken (.) van ieder lei] met 4 pds
leijnagels wel vast te spijkeren en wel gesloten te
dekken en van de voet tot twalf voethoogte 21/2 duim
onder de spijkergaten gerekend (.) van de agterkant
van de leijen met de borst de geheele lingte en dan 2
duim tot de vorst in het kruis te bewerken en dan met
een goede vorst leijen te sluiten zoo best werk be-
hoord' . Het is bekend dat allen, die met de bouw te
maken hebben, een slecht proza schrijven maar deze
geheimtaal is zelfs voor ingewijden bij eerste lezing
onbegrijpelijk.
Wij zullen daarom meer moeten vertellen over de
Oudduitse dekking. Men heeft een groot aantal af-
wijkende leistukken voor de overgang van rechte ho-
rizontale of in het dakvlak loodrecht daarop lopende
lijnen naar de schuine gebintlijnen. Allereerst de
voet van het dak. Daarom worden de voetleien
(Duits: Fussteine) geleverd in meerdere maten.
Daarbij sluit een verbinding- of gebintlei (Gebinde-
stein) aan, die de overgang tot de rij opgaande leien
vormt. Bij de hoeken zijn de vormen weer afwij-
kend. Al deze hulpstukken worden, evenals die voor
gevel-, kil- en nokbeëindigingen, op het dak door de
leidekker bekakt uit grote ruwe planten of bijgehakt
van voorbewerkte stukken, waarvoor ca. 5% ruwe
leisteen wordt bijgeleverd. Voor linkse en rechtse
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35. Dubbele Duitse dekking.

dekking zijn ook weer afwijkende hulpstukken no-
dig, met name aan de zijkanten.
Hier worden de zogenaamde begin- en eindrand
leien of oortleien (Duits: Ortsteine) gebruikt (afb.
33). Langs de nok worden de gebinten afgewerkt
met passtukken in verschillende maten en vormen,
tot een horizontale lijn, in het Leeuwarder bestek op
2 duim (5 cm) onder de nok. Daarover heen komt een
stroomlaag van sjabloonleien (daar vorstleien ge-
noemd), die overdekt wordt door het noklood.
Voor de fijne kneepjes van de Rijndekking verwij-
zen wij gaarne naar de vakliteratuur, die achter in dit
boek is opgenomen.

Met 1 ton Duitse leien kan ca. 33 m 2 gedekt worden
in enkele dekking. Dat is dus meer dan met 1 ton
rechthoekige leien in dubbele dekking (28,5 tot 22,2
m2).

Nagels en haken
Leinagels waren vroeger van ijzer, in gloeiende toe-
stand in lijnolie gedoopt om zo gehard te worden en
ze bovendien roestwerend te maken. Thans worden
vrijwel uitsluitend roodkoperen nagels gebruikt met
een licht geribbelde schacht, om een goede hechting
in het dakbeschot te verzekeren. De meest gebruikte
lengte is 32 of 35 mm en de doorsnee 2,8 mm. Leiha-
ken worden thans meestal uitgevoerd in rood koper,
roestvrij staal of vertind koper. Roodkoperen haken
blijken in sterk vervuilde lucht niet langdurig houd-
baar (afb. 36). Juist onder in de bocht blijft wat
agressief vocht achter, dat de haak verteert. Als een
haak afbreekt valt de lei naar beneden, in zijn val
meerdere haken afbrekend (afb. 37).
Roestvrij staal komt in meerdere legeringen voor.
Type 304 is niet bestand tegen kalk en zou dus juist

bij enigszins kalkhoudende leien problemen kunnen
opleveren. Beter is dus type 316.

De leihaken hebben een dikte van 2,8 mm, bij grote
leiformaten 3 mm. De lengte is zoveel langer dan de
zichtmaat als de lengte van het onderste omgebogen
gedeelte. Ze zijn aan de bovenzijde onder een hoek
van 80° gebogen, zodat de inslag tegen het dakbe-
schot verend is. De haak aan de onderzijde moet af-
gestemd zijn op de leidikte. Hij mag niet om de lei
klemmen. De lengte van het in het dakbeschot te be-
vestigen puntige deel moet tenminste 2 cm zijn.

Klimhaken moeten van roestvrijstaal of smeedbrons
zijn. Ze worden met loodslabben waterdicht tussen
de leien gewerkt.

Nokafdekking
Aan de bovenzijde bij de nok kan een leiendak op
verschillende manieren worden afgewerkt.
De nokafdichting kan bestaan uit lood, maar ook in
sommige gevallen uit gebakken vorsten of natuur-
steen. In het laatste geval dient men onder de naden
een strookje lood van 3 a 4 cm breed te leggen.
Bij loodafdichting van de nok dient er een nokruiter
en lood van 25 tot 30 kg/m2 te worden gebruikt. De
loodstroken zijn 1 meter lang en dienen elkaar ten-
minste 8 cm te overlappen van de regenrichting af.
De loodstrook wordt aan de beide onderzijden om-
gevouwen zodat een waterkering op de bovenste
laag leien ontstaat. Bovendien is deze dubbele laag
lood sterker en dus meer bestand tegen opplooien
(afb. 38A). Op de nokruiter kan het lood worden ge-
spijkerd met nagels met een brede kop. Daarover-
heen wordt dan een trotseerloodje aangebracht (afb.
39, 40). Dit plakje lood van ca. 5 bij 7 cm is vaak
door de leidekker zelf gegoten en voorzien van zijn
initialen, een afbeelding van gereedschappen en een
jaartal. Het wordt met de korte zijde naar de regen-
zijde toe vastgesoldeerd op het noklood en dan over
de spijker heen teruggevouwen.
In de winderige kuststreken is deze bevestiging on-
voldoende om opwaaien tegen te gaan. Men zal dan
ook nog om de ca. 70 cm beugels over de nok moeten
aanbrengen. Die worden zonder verdere bevestiging
vastgeklemd (afb. 38B). Zo'n beugel kan bestaan uit
een meerdere malen dubbelgevouwen strook van
zonodig hard lood.

Een goede methode is de nok te bekleden met stuk-
ken lood van 1 meter lengte, die aan de zijden van de
beide dakvlakken gefelst zijn aan een strook lood,
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37. Westbeemster, R.K. kerk, Maasdekking,
model Fourgeau (onder) en normaal rechthoekig
(boven). In beide gevallen gecorrodeerde leiha-
ken.

36. Gehaakt Maasdak met gecorrodeerde lei-
haak. Links ingedekte loden loketten.
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die over de leien hangt. In de felsen kunnen koperen
klangen worden meegebogen. De zijbanen kunnen
omlaag worden gehouden met leihaken. De stroken
lood worden ook in de lengterichting aan elkaar ge-
felst (afb. 38C).

Natuurstenen nekafdekkingen komen uitsluitend
voor bij Maasdekking. De gebruikelijke vorm is
weergegeven in afbeelding 38D. Als materiaal is
doorgaans in het westen Ledesteen gebruikt, in het
Maasgebied Namense steen. Ook werd hardsteen uit
Henegouwen toegepast. Zo wordt in het bestek uit
1619 van het steenhouwwerk aan de kerk te Goes
beschreven dat 'alle veersten (vorsten) op de kercke
van witten off blauwe steen' moesten zijn. Elders
wordt de blauwe steen als 'blauwe kocijnsche steen'
beschreven. Interessant daar bij is te weten dat de
steenhouwer Jan de Molijn afkomstig was uit Es-
caussinnes en eigenlijk Jean du Moulin heette.
Bij de kerk te Nisse op Zuid-Beveland zijn op de
Ledestenen nekstukken om ca. 3 m de aanzetten
aanwezig voor achtkante fioelen, die de nok be-
kroond hebben.

Gebakken vorsten zijn afkomstig uit de dakbedek-
king met daktegels, tegenwoordig vaak ten onrechte
leipannen genoemd. Dat gebied valt grotendeels sa-
men met het gebied van de Maasdekking, maar heeft
een uitbreiding tot in het Utrechtse. De gebakken
nekvorsten worden gelegd in specie, vaak versterkt
met koehaar.

A	 B

Nokafdekking in lood met nokruiterg

38. Nekafdekkingen.

De Duitse dekking heeft zich nauwelijks bekom-
merd om een waterdichte nekafdekking. In de vakli-
teratuur wordt alleen aangegeven, dat aan de regen-
zijde de leien 5 cm boven de nok uit moeten steken.
Aan de andere zijde worden de leien daar tegenaan
gedekt.
In het Nederlandse klimaat zal de nok bij Duitse dek-
king steeds van een loodafdekking voorzien moeten
worden.

Hoeken en killen
Ook bij de scherpe ontmoeting van twee dakvlakken
is men in het buitenland veel minder kritisch op de
waterdichtheid dan in Nederland. Men dekt hoeken
gewoon netjes tegen elkaar en killen worden zowel
in Duitse als Maasdekking in leien doorgedekt. In de
Dachdeckerschule in Mayen in de Eifel was eertijds
een model van een dergelijke kil te zien, waarbij men
van binnen uit overal licht tussen de leien door kon
zien schijnen. Bij slagregen en sneeuw is een derge-
lijke constructie in Nederland dus absoluut niet vol-
doende dicht.
Hier zullen dus hoeken van ingedekte loodslabben
voorzien moeten zijn. Estetisch minder bevredigend
maar constructief nog beter is een met lood gedekte
ruiter op de hoek (afb. 41). Opwaaien van hoekleien
wordt daardoor voorkomen. Voor indekken wordt
lood van 15 kg/m2 gebruikt.

Kilgoten worden steeds van een loden bedekking
voorzien (afb. 41). De stukken lood zijn tenminste
25 tot 30 kg/m2 zwaar, maar voor zonbestraalde
vlakken moet wel 40 kg/m2 worden gebruikt. Het
lood wordt in stukken van maximaal 1 meter lengte
toegepast met een overlap van tenminste 10 cm, af-
hankelijk van de dakhelling. Aan de zijkanten onder
de leien wordt het lood van een dubbel gevouwen
rand voorzien. De dubbele rand wordt als waterke-
ring aan de bovenzijde gemaakt en fungeert als
enigszins flexibele oplegging voor de leien. Het lood
wordt gespijkerd onder de dubbele rand en aan de
bovenzijde. Het killood wordt gewoon op het dakbe-
schot aangebracht, niet ingelaten in het dakvlak.
De leien overlappen de kilgoot in horizontale rich-
ting gezien minimaal 10 tot 15 cm. De leien mogen
niet door het lood gespijkerd worden.

Aansluitingen tegen gevels en andere verticale
stenen elementen
Vroeger werd een leidak tegen gevels en ook tegen
de nok met specie aangesmeerd. Een onderhouds-
contract van de Marke Hengelo in Gelderland uit
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1750 met meester leidekker Gerrit Jan Scheggelman
beschrijft dat als volgt:
'Ten derden sal den aennemer het daegelijkse ver-
ganck soo van planken, leyen, naegels en loot en
schulpkalk tot aenstrijken van vorsten en gevels
moeten bij leveren'.
Bij Rijndak werden door sommige leidekkers de zo-
genaamde schutgootjes toegepast. De leien werden
tegen de stenen gevel gedekt en met specie afge-
werkt. Om de ca. 60 cm werd in de gevel een hol
oorvormig stukje lood ingewerkt, dat het langs het
metselwerk lopende water naar het dakvlak afleidt
(afb. 45).
Bij Maasdak worden vooral loketten gebruikt, stuk-
ken lood, die in het dak de leimaat hebben (afb. 36)
en bij de gevel driehoekig oplopen. Verborgen ('ver-
holen') loketten zijn mooier dan zichtbare, die zich
als loden leien voordoen. Verholen loketten liggen
iets hoger dan de onderste leilijn opdat het lood niet
zichtbaar zal zijn.

Leien als boeiboordbekleding
Sedert de late 19de eeuw is het gebruikelijk geweest
dakgoten aan te brengen op de muren aan de dak-
voet. Aan de buitenzijde werd een vertikaal boei-
boord aangebracht. Dit weinig fraaie element werd

39. Rijndak met veel pyriet. Loden nokafdek-
king met gegoten trotseerloodjes over stroom-
laag.

'aangekleed' met een rij schutleien. Om twee rede-
nen zijn wij geen voorstander van deze methode.
Ten eerste is een goot op een muur een uiterst kwets-
baar element. Als onverhoopt een lei uit het dak naar
beneden komt zit er een gat in de gootbedekking. Dat
veroorzaakt bij deze constructie lekkage, rot hout in
de dakvoet, natte muren en afvallend pleisterwerk.
Ten tweede is de bevestiging van de vertikale leien
aan het boeiboord nooit volledig betrouwbaar. Een
storm kan ze wegrukken met alle gevolgen voor
voorbijgangers.

Afdeklagen
Onder een leibedekking mag nooit een afdeklaag van
asfaltpapier, ruberoid, sisalkraft of plastic worden
aangebracht. Ten eerste bevordert men daardoor, dat
condensvocht zich aan de zijde van het dakbeschot
tegen het afdekmateriaal vormt. Dat veroorzaakt
verrotting (verstikking) van het dakbeschot. Ook zal
het afdekmateriaal na een aantal jaren gaan uitzak-
ken, waardoor de leien iets omhoog worden gedrukt
en tenslotte door hun spijkers worden geperst of bre-
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40. Maasdak met nokafdekking over ruiter.
Gefelste verbindingen. Lapjes lood als trotseer-
loodje. Bliksemafleider.
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ken. Bovendien kan vocht onder de leien moeilijk
weg. Het wordt niet door het dakbeschot opgenomen
en verdampt moeilijk. De leien zullen daardoor aan
de onderzijde overmatig aan vocht blootgesteld wor-
den en sneller verweren. Sommige afdekmaterialen
vergaan na een aantal jaren, zodat de werking dan
teniet gedaan is.
Voor de leidekker heeft de afdeklaag het grote onge-
mak, dat hij niet kan zien waar hij spijkers in het
dakbeschot slaat. Hij kan dus niet beoordelen of hij
in twee dakdelen spijkert , hetgeen ongewenst is. Bo-
vendien kan hij niet zien of hij in een harde kwast in
het hout spijkert , wat hij wil voorkomen. Kortom:
tussen dakbeschot en leien moet geen waterkerende
laag worden aangebracht.

Bliksemafleiders
Men dient het aanbrengen van een bliksemafleider-
installatie bij een nieuw leiendak van te voren goed
in het plan op te nemen en met de leidekker door te
spreken. De steunpunten van de afgaande leidingen
moeten tegelijk met de leibedekking worden inge-
bouwd om te vermijden, dat bij later aanbrengen de
gedekte vlakken beschadigd worden (afb. 40).

Gereedschappen van leidekker en loodgieter
Tot het Amsterdamse Sint Barbaragilde behoorden
naast de metselaars en de steenhouwers ook de lood-
gieters , de leidekkers en de loden-pompenmakers.
Hun attributen sieren het poortje in de voormalige
Sint Anthoniespoort op de Nieuwmarkt, beter be-
kend als de Waag, dat toegang geeft tot hun gildeka-
mer (afb. 43). Rechts boven het fronton werden in
het meesterstuk van steenbouwwerk weergegeven
een vijl en een ijzeren loodhamer, beide met een
handvat dat uit een omwikkeling van touw bestaat.
Over de beide werktuigen is links een loodschepje en
rechts een opvallend gereedschap: de koevoet. Voor
het solderen van naden in lood werd gebruik ge-
maakt van soldeer, bestaande uit een mengsel van
lood en tin. Om twee stukken lood waterdicht aan
elkaar te bevestigen of een scheur te repareren moet
dit soldeer worden gesmolten. Daartoe moest in een
open vuur zo'n koevoet roodgloeiend worden ge-
maakt. Dat vuur mocht vanwege het brandgevaar
niet open op het dak staan. Liefst moest de verhitting

41. Rijndak met loden hoekkeperafdekking.
Geknipte trotseerloodjes.

42. Maasdak met kilgoot.



op straat gebeuren. Hoe zwaarder het ijzer, hoe lan-
ger het heet bleef. De koevoet werd in een ijzeren
bak opgehezen en dan met een los handvat aange-
pakt. Vandaar dat het gereedschap hier alleen met
een ijzeren punt is weergegeven.
Eronder is een puntijzer, kapijzer of brug uitgebeeld,
een leidekkersgereedschap. Het bestaat uit een ijze-
ren driehoek met een handvat. Met de scherpste punt
wordt de brug met kracht in het dakbeschot gesla-
gen. Tijdens het dekken van het dak kunnen leien
erop bijgehakt worden op de scherpe bovenkant. Dat
afhakken gebeurt met de haakse inwendige hoek van
de leidekkershamer, het belangrijkste stuk gereed-
schap op het motief links van het middenmedaljon.
Met die hamer werden ook nog andere handelingen
verricht. Met de scherpe punt werden vanaf de ach-
terzijde de gaten in de dakleien geslagen, waardoor
de leinagels worden aangebracht, die de lei op het
dakbeschot bevestigen. Er breekt rond het gat aan de
andere kant een scherf uit, waarin precies de brede
kop van de leinagel past. Die mag er niet bovenuit
steken, want dan passen de leien niet vlak op elkaar.

De loodgieters en leidekkers hadden geen goede
naam, want zij veroorzaakten nogal eens brand,
doordat ze toch wel open vuur op het dak meenamen
om daar hun soldeerbouten te verhitten. Dat spaarde
natuurlijk tijd en veel moeite. Het gemakt dient im-
mers de mens.
Op 11 september 1618 om ongeveer één uur in de
middag is de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes
in brand geraakt omdat de schaliedekker (leidekker)
Hans Henricxsz het vuur, dat hij voor het solderen
van de goten nodig had, in de voormiddag slecht had
bewaard, zo staat er in de zeer uitvoerige beschrij-
ving van de stadssecretaris te lezen. De brand was zo
snel ontstaan, dat het hele dak met de toren binnen
drie uren werd verteerd.
Hans de schaliedekker stond ook om andere redenen
niet zo best aangeschreven, want – zo schreef de
stadssecretaris erbij – hij had veertig jaren daarvoor
in september en oktober meegedaan bij het breken
van de beelden in de kerk toen de Katholieke gods-
dienst werd uitgebannen. In 1618 was nog een derde
van de Goese bevolking Rooms-Katholiek!

De leidekker gebruikt zo min mogelijk gereedschap-
pen op het dak omdat hij zijn handen vrij moet heb-
ben en geen steiger ter beschikking heeft om iets op
weg te leggen (afb. 45). Hij heeft dus eigenlijk alleen
maar zijn hamer, die tegenwoordig een wat slankere
vorm heeft dan die afgebeeld is op het Amsterdamse

poortje (afb. 44; 1-6). Maar de drie functies hakken,
gaten slaan en spijkeren verenigt de hamer nog
steeds. Bovendien zijn er vele hamers waarin boven-
aan nog een rond gat met eronder een korte sleuf
waarmee spijkers uit het dakbeschot getrokken kun-
nen worden. In Engeland is ook een ander type ha-
mer in gebruik, waarmee wel gaten gehakt en spij-
kers ingeslagen en uitgetrokken kunnen worden
maar waarmee het bijhakken van leien niet mogelijk
is (afb. 44; 4). De brug of het kapijzer heeft tegen-
woordig doorgaans ook een eenvoudiger vorm, recht
of enigszins gebogen, met een punt om in het dakbe-
schot te slaan (afb. 44; 7-12).

43. Waag, Amsterdam, gildepoortje.
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leidekkershamers

1 Girard de
Roussillon
± 1450

2 4 Gekroonden
16 de eeuw

3 Barbaragildeg
Amsterdam
1617

4 Engels modelg
5 Angers modelg
6 Duits model

kapijzersPJ

7 rond model
8 driehoekig

model
9 Blazoen Luiks

gdakdekkers ilde
10 Barbaragildeg

Amsterdam 1617
11 hedendaagsg

recht model
12 hedendaagsg

gebogen modelg g

andere
werktuieng

13 rooihaak
14 nokhaak
15 dakstoel

1  2LI

Voor reparatiewerk beschikt de leidekker over een
rooihaak, waarmee hij tussen de leien spijkers uit
kan trekken. Er zit een horizontaal vlak stuk aan
waarop met een hamer kan worden geslagen en een
haak om aan te trekken (afb. 44; 13). De leidekker
gebruikt voor zijn werk lichte ladders, waarvan de
bomen een vaak halfronde doorsnede hebben, omdat

ze vlak op het dak moeten liggen (afb. 45, 46). De
sporten zijn er op gespijkerd met taaie nagels met een
grote kop. De ladders worden, vooral voor reparatie-
werk, opgehangen aan speciale haken van zwaar
bandijzer, die over de nok bevestigd worden (afb.
44; 14). Vele kerken bezitten zowel ladders als ha-
ken voor verschillende nokbreedten.

44. Leidekkersgereedschap.
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Tijdens het dekken van een nieuw dak werken soms
meerdere leidekkers op dezelfde hoogte of bij Rijn-
dekking langs hetzelfde gebint in de schuinte (afb.
45, 47). Daartoe worden aan touwen, die aan de an-
dere zijde van het dak zijn bevestigd, dakstoelen op-
gehangen.
Dat kunnen eenvoudig getimmerde driehoekige con-
structies zijn (afb. 44; 15) of verstelbare houten of
ijzeren werktuigen. Onder de dakstoelen behoort
stro, een borstel en een kussen op de leien te rusten
(afb. 45).
Over de dakstoelen wordt een steigerdeel gelegd,
waarop de leidekkers zich kunnen verplaatsen en
kleine stapels leien worden neergelegd (afb. 45, 47).
Er zijn situaties denkbaar, dat de dakstoelen niet op
een hoger punt opgehangen kunnen worden. Dan
worden ze met een haak in het dakbeschot bevestigd.
Veelal gebeurt dit tamelijk ruw met de leidekkersha-
mer, waardoor het dakbeschot nogal geweld wordt
aangedaan. De leien moeten dan na verwijderen van
de haken zeer zorgvuldig het gat bedekken. Daarom
adviseren wij deze methode alleen bij uiterste nood-
zaak toe te passen. Het weglaten van drukverdelende
bescherming onder de dakstoelen kan schade aan de
leien veroorzaken, vooral bij leien met een hoge
buigvastheid (afb. 48).
Om leien naar het dak te brengen gebruikt de leidek-
ker een ezel, een langwerpig bakje, dat op de schou-
der wordt gedragen. Om zijn gordel heeft hij meestal
een tasje, waarin spijkers of haken zijn opgeborgen.
Tenslotte behoort een gereedschapsbakje, dat aan de
steigerplank of dakstoel hangt, tot de gebruikelijke
uitrusting.

Opleiding van leidekkers
In Nederland bestaat geen schoolopleiding voor lei-
dekkers. Men moet kennis en vaardigheid in de ge-
specialiseerde bedrijven opdoen. In het kader van
het leerlingwezen van de Stichting Opleiding Ga-
walo (gas-, waterleiding- en loodgietersbedrijven) is
het mogelijk de eerste beginselen te leren. Een goede
vakman heeft minstens vijf jaar nodig om het vak
enigszins te beheersen.
In Duitsland is de Dachdeckerschule te Mayen, waar
voornamelijk de Duitse dekkingswijzen onderwezen
worden. Evenwel ziet men ook in Duitsland steeds
meer de dekking met rechthoekige leien in de vakli-
teratuur verschijnen.
In de Ecole Supérieure de Couverture in Angers
worden in hoofdzaak de Franse dubbele dekkingen
onderwezen.

46. Maasdak en leidekkersladder.

47. Het dekken van Oudduits dak, rechts dek-
kend op noordelijk vlak. Nieuwe kerk, Amster-
dam 1961.Over de leien is een witte smetlijn aan-
gebracht.
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48. Maaldekking. Dakstoelen steunen zonder bescherming op de leien. Gehaakt in dakbeschot.
Maastricht, St. Servaaskerk, 1984. Ingedekte loden hoekkeper.
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