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De dakbedekking van de Van Houtenkerk is binnen 3,5 maand in zijn geheel vervangen..
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Trotseerloodje van Willem van Boxtel.

Opa’s trotseerloodjes op Chocoladekerkje
Eddie de Paepe
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Weesp Q Bij de restauratie van het
dak van de Van Houtenkerk, alias
’het Chocoladekerkje’, heeft leidekker Willem van Boxtel trotseerloodjes van zijn (over)grootvader ontdekt.
Tijdens restauraties stuit Stadsherstel Amsterdam naar eigen zeggen
vaak op onverwachte vondsten. Zo
ook bij het vervangen van de leien
op het dak van de uit 1906 daterende

Van Houtenkerk in Weesp. Ambachtelijk leidekker Willem van Boxtel,
gevestigd in Weurt (Gelderland),
ontdekte tijdens die klus de ’trotseerloodjes’ die zijn grootvader (of
overgrootvader) vijftig jaar geleden
had aangebracht. Van Boxtel - de
vierde generatie leidekker - was verrast. „Ik wist dat ons bedrijf in het
verleden de toren van de kerk had
gedaan, maar over de rest van het
dak was me niets bekend.”
Trotseerloodjes zijn loden plaatjes
in de vorm van een klein schild. Dakdekkers zetten ze in om spijkers en
spijkergaatjes af te dekken. Zo kun-

nen ze inwatering tegengaan én vormen ze de handtekening van de dekker, die zijn naam of merkteken in
het schildje achterlaat. Dat gebeurt
sinds de zestiende eeuw.
De dakbedekking van de Van Houtenkerk werd afgelopen zomer in
zijn geheel vervangen, als onderdeel
van de asbestsanering van het dak.
De fabrieksmatig geproduceerde lei
met asbest is vervangen door honderd procent natuurlei. Dankzij de
hoge kwaliteit van de klei kan het
dak volgens Stadsherstel Amsterdam zeker weer een eeuw mee. Van
Boxtel: „Deze lei komt uit een groe-

ve in het Spaanse Galicië en is zeer
sterk, omdat er geen pyriet en kalk
in zit. Je hebt drie kwaliteitsklasses,
dit is de beste.”
De techniek om de leien volgens de
gewenste dekking te leggen en op
maat te hakken is een vaardigheid
die in Nederland steeds meer uit de
gratie raakt. „We halen mensen uit
Duitsland en Wales, omdat de lei
daar veel wordt gebruikt. Nederlanders die de bouw in de crisis uit zijn
gegaan, blijven weg vanwege lichtere arbeidsomstandigheden elders.
Als je ons vak wilt uitoefenen, moet
je pittige uren en wisselende weers-

omstandigheden aankunnen.”
De klus in Weesp was dankzij de
droge zomer binnen 3,5 maanden
geklaard. Tijdens de werkzaamheden stuitten de leidekker op rotte
plekken in het dakbeschot én slecht
lood- en zinkwerk. Dat is direct vervangen. Zoals gebruikelijk in Nederland zijn de leien volgens de
’maasdekking’ gelegd. Dit betekent
dat de leien grotendeels over elkaar
heen liggen (waardoor maar veertig
procent van de leien te zien is). Deze
’dubbele dekking’ zorgt ervoor dat
de dakbedekking weerbestendig
blijft als er een lei wegvalt.

Eén gemeente, en
snel, is echt het beste
Hilversum Q Sinds in 2016 het
bestuurskrachtrapport van bureau
Deloitte uitkwam, is er veel gebeurd. Gemeenten in het Gooi en
de Vechtstreek vluchtten alle kanten uit om vorming van drie gemeenten maar te ontlopen. Angst
leek de voornaamste drijfveer. Hoe
is de situatie nu?
Weesp, volgens Deloitte geplaagd
door zwakke bestuurskracht, heeft
gekozen voor Amsterdam. Of dat
verstandig is, is de vraag. Straks is
het een verre buitenwijk van de
hoofdstad, terwijl Weesp in het
Gooi en de Vechtstreek meer soortelijk gewicht in de schaal had
kunnen leggen. Maar goed, dat is
een gepasseerd station.
Dan de andere gemeente die van
Deloitte een onvoldoende kreeg:
Wijdemeren, gevormd uit drie
oudere gemeenten die vreesden bij
Hilversum te worden gevoegd.
Wijdemeren staat er niet goed op.
College en raad hebben terecht vele
tonnen uitgetrokken om het ambtelijk apparaat te versterken.
Recent zien we helaas hoe Wijdemeren er door ambtelijke zwakte
en gebrek aan bestuurlijk bijsturen
er een zooitje van maakt. Slapende
ambtenaren hebben gemist dat de
provincie een terrein bij Neder-

Opinie
horst den Berg voor vogels ging
bestemmen, terwijl er plannen zijn
voor woningbouw. En ten minste
tientallen keren – waarschijnlijk
veel vaker – overtreedt deze gemeente de wet door over hulpvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(WMO) veel te laat te beslissen.
Door zulke debacles zou je denken:
de fractie PvdA/GroenLinks in
Wijdemeren heeft gelijk dat zo snel
mogelijk met in elk geval Hilversum moet worden gefuseerd. Maar
de vraag is of dat afdoende is. Daarover straks.

Paniek
Elders in het Gooi zien we andere
uitkomsten van politieke afwegingen. Om niet met Huizen te worden samengevoegd zijn er krachten
in Laren en Blaricum die zelfs de
provinciegrens willen verleggen en
naar Utrecht willen uitwijken.
Zelden heeft een vlucht vooruit
zoveel trekken gehad van blinde
paniek.
En dan heb je natuurlijk ook in
Hilversum en Huizen nog fracties
met uiteenlopende opvattingen,

terwijl Gooise Meren al een fusiegemeente is die daaraan nog steeds
aan het wennen is.
Begin februari 2017 schreven we
het al en er is geen reden om het
nu anders te zien: de provincie
Noord-Holland wil in deze regio
drie gemeenten vormen, maar
waarom zo’n halfbakken variant?
Wie het Deloitte-rapport uit 2016
leest, kan slechts concluderen dat
de gemeenten in het Gooi en de
Vechtstreek moeten worden samengevoegd tot één grote gemeen- Drie gemeenten: halfbakken variant.
te. Die wordt dan de vijfde in het
land en kan meepraten aan alle
nen, het gevoel van gemeenteraden
vergadertafels die er toe doen – tot
dat ze lang niet overal greep op
in Brussel aan toe.
hebben zal ook blijven bestaan.
Alleen omdat ’his master’s voice’ in Daar komt als riskant nadeel bij
Haarlem tot terughoudendheid
dat die drie gemeenten ieder sterk
noopte, concludeerde Deloitte dat
genoeg zijn om zo nu en dan te
de vorming van drie gemeenten
zeggen: Vrienden, op dit onderdeel
voorlopig het beste is en dat die
doen we even niet mee. Dat levert
ene gemeente op termijn dan wel
extra bestuurlijke chaos op waarop
komt. Zo’n tussenstap inbouwen
niemand zit te wachten.
betekent twee keer fuseren, tweede Onder druk van zulke realiteiten
keer jarenlang gedoe, twee keer
heeft de huidige coalitie in Wijdeeen dure operatie.
meren geconcludeerd: het beste is
Zoals begin 2017 eveneens aangedat we tussen nu en maximaal tien
voerd: drie gemeenten levert zelfs
jaar (2028) komen tot één gemeeneen gevaar op. Ze moeten blijven
te. Daar klinkt verstandig. Maar er
samenwerken in de Regio Gooi en
is één, heel krachtig tegenarguVechtstreek (RGV) en de ’bestuurment en PvdA/GroenLinks hanlijke drukte’ zal dus niet verdwijteert dat dan ook: Wijdemeren is
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niet sterk genoeg om het nog tien
jaar zelf vol te houden. Inderdaad:
zie nu weer de misser met Nederhorst-Noord. Zie nu weer het falen
met de WMO-hulp. Twee keer zijn
inwoners de dupe. Hoeveel misperen volgen nog?
Dus ja, het is een goed idee om in
één keer die ene gemeente Gooi en
Vecht te vormen. Maar nee, het is
niet slim om daarmee nog negen of
tien jaar te wachten. Hoe eerder
hoe beter is een verstandiger devies. Eens zien welke ruimte het
’nieuwe beleidskader’ waarmee
minister Ollongren binnenkort
komt daarvoor biedt.
Ronald Frisart

