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NIEUWSBRIEF 

VAN DE 

TIMMERWERF 

  
 
Nr. 63             De Lier, 27 februari 2015 

 

 
AGENDA 

za. 28 febr  houtdraaigroep 

za. 7 mrt     dhr. Joop Middelburg vertelt    

        ‘s middags over zijn collectie    

        opgegraven aardewerk 

za. 14 mrt   laatste dag ‘De passie van het  

        verzamelen’, de exposanten zijn  

        ‘s middags aanwezig  

za. 21 mrt   poppenkast voor de kinderen om 

        13.00 en 14.30 uur 

za. 28 mrt   meubelrestaurateur Luc Zwinkels 

        met onderhoud van meubilair 

za. 11 april start expositie ‘Vrijheid geef je  

        door’  

za. 18 en    Museumweekend 

zo. 19 april 

za. 25 april houtdraaigroep 

za. 16 mei  snoepkraam van De Schilpen  

 

TENTOONSTELLINGEN IN 

VOORBEREIDING 

 

11 april tot 20 juni: Vrijheid geef je door 

4 juli tot 22 augustus: LAK-expositie 

5 september tot januari 2016: De Beatzolder 

 

VAN DE VOORZITTER 

 

Zo ben ik volgens mij nog nooit mijn bijdrage 

aan de nieuwsbrief begonnen. Maar nu weet 

iedereen tenminste waar deze woorden vandaan 

komen. Van mij dus … De goede lezers hebben 

in de vorige nieuwsbrief gelezen, dat we gaan 

beginnen om de bestuurssamenstelling wat te 

wijzigen. Piet Zuidgeest, Jan den Hoed en ik 

zitten al vanaf dag 1 in het bestuur, dus vanaf 

medio 1993. De dag dat we als ‘kwajongens’ 

van het eerste uur zeiden: “We geloven erin, we 

gaan het doen”. In goed overleg - zo zegt men 

dan - hebben we nu besloten dat ik als eerste 

het veld zal ruimen. In juni zal ik mijn laatste 

bestuursvergadering voorzitten.  

 

 
 

Midden 2016 zal Henk van Lenteren de 

voorzittershamer over gaan nemen. Ja, jullie 

lezen het goed: 2016 en het is nu 2015. Is dat 

een jaar zonder voorzitter? Nee, zeker niet. 
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Voor Henk kwam dit jaar net even te vroeg en 

voor mij is 2016 net even te laat. We zijn heel 

blij dat Gerben Dijkstra in de tussenperiode 

interim voorzitter wil zijn. Gerben is lange tijd 

lid van het bestuur geweest en nu lid van de 

Timmerraad, dus hij weet waar de splinters en 

de spijkers zitten. Gerben, fijn dat je het wilt 

doen en beschikbaar bent. 

Maar ik ben nog niet aan het einde van mijn 

nieuwtjes. Na ongeveer achttien jaar stopt 

Caroline van den Berg-Stolk als onze 

bestuurssecretaresse. Ik mag wel zeggen ONZE 

Caroline. Toen ik haar destijds vroeg of zij 

deze klus op zich wilde nemen, keek ze me wel 

een beetje vreemd aan. Op mijn leeftijd en dan 

iets met die oude dingen? ( Daar bedoelde ze 

niet het bestuur mee trouwens.) Ze heeft het 

geweten, want ze is ondergedompeld in een van 

de mooiste secretariële klussen van ons dorp. 

Zij heeft ervan genoten en wij niet minder. 

Caroline DANK met HOOFDLETTERS.  

Zoek dan maar eens een opvolger! En die 

hebben we … Nel Hanemaaijer-Noordam. Nel 

zal vanaf maart de bestuursvergaderingen gaan 

vastleggen en alle zaken rondom de 

ledenadministratie en correspondentie op zich 

nemen. Nel, van harte WELKOM ook met 

hoofdletters.  En zo is het wel weer even 

genoeg. De redactrice van deze nieuwsbrief zal 

schrikken van zoveel woorden. (Die is wel wat 

gewend van deze welbespraakte voorzitter, 

red.) 

 

DE PASSIE VAN HET VERZAMELEN 

 

De huidige tentoonstelling loopt op zijn eind en 

we kijken er met tevredenheid op terug. Om de 

twee weken was een van de exposanten een 

hele of halve dag in de werkplaats, wat meer 

leven in de brouwerij heeft gebracht. Die dagen 

steeg het bezoekersaantal merkbaar en velen 

kwamen doelgericht op de verzamelaar(ster)s 

af. 

Op zaterdagmiddag 7 maart komt de laatste 

exposant, dhr. Joop middelburg, in de 

werkplaats staan met zijn collectie scherven van 

aardewerk, die hij zelf heeft opgegraven uit 

eeuwenoude afvalputten in zijn tuin. En wat bij 

alle verzamelaars al is opgevallen: hij kan er 

met passie over vertellen! 

 

 
 

VRIJHEID GEEF JE DOOR 

 

Op 10 april zal een tentoonstelling worden 

geopend die gebaseerd is op 70 jaar vrijheid. 

Leerlingen uit de groepen 8 van de basisscholen 

uit De Lier en Maasdijk zijn druk bezig met 

hun bijdrage aan deze tentoonstelling. De 

meeste scholen zullen op een vierkante meter 

een of meer oorlogstaferelen laten zien. Enkele 

scholen hebben gekozen voor een andere zeer 

verrassende invulling. De tentoonstelling zal 

verder aangevuld worden met materialen uit de 

oorlogsperiode. U kunt ons daarbij helpen. 

Mogelijk heeft u thuis nog het een en ander 

liggen. Laat het ons weten en we komen het 

graag bij u ophalen. Aan het einde van de 

tentoonstelling (20 juni) brengen we het 

natuurlijk weer bij u terug. Bellen naar Frans 

Voskamp (514615) of vskmp@kabelfoon.nl  

  

NU HET NOG KAN 

 

Dit is de titel van een boekje dat door en voor 

de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de 

Westlandse basisscholen is gemaakt. Meer dan 

vijftig kinderen hebben geluisterd naar de 

verhalen van familieleden, die de oorlog 1940-

1945 hebben meegemaakt. Die verhalen hebben 

de leerlingen zich eigen gemaakt en daarvan 
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heb ik een boekje samengesteld. Behalve die 

verhalen staan er ook nog andere 

wetenswaardigheden uit het Westland in het 

boekje. Het boekje wordt door een 

gemeentelijke bijdrage gratis uitgedeeld aan de 

leerlingen van groep 7 en 8. Als u zelf een 

exemplaar wilt hebben, dan kunt u een boekje 

reserveren via nogkan15@gmail.com. Doe dat 

uiterlijk 5 maart. Na bevestiging van mijn kant 

staat u op de lijst. Het boekje kost € 10 en is 

vanaf 11 april af te halen bij de vestigingen van 

Bruna in Monster en De Lier. Zolang de 

voorraad strekt zijn de boekjes daar ook te 

koop.  

Frans Voskamp 

 
ACTUALISERING VOORZOLDER 

 

Ons museum toont de bezoekers graag de 

veelheid aan interessante gereedschappen, maar 

wil de collectie op de voorzolder gaan 

aanpassen aan de eisen van de tijd. Het bestuur 

heeft de afdeling Erfgoed & Beleving van het 

Erfgoedhuis Zuid-Holland uitgenodigd om mee 

te denken over de herinrichting van de 

voorzolder. Op 26 november jl. bracht Judith 

Tegelaers met enkele van haar medewerkers 

een bezoek aan het museum en dat resulteerde 

in een aantal aanbevelingen voor een 

herinrichting van de ruimte.  

 

 
 

We hebben besloten om aan de hand van de 

adviezen alle voorwerpen te gaan screenen, de 

presentatie van de objecten onder de loep te 

nemen en de persoonlijke verhalen en de 

context zichtbaarder te maken. Ook interactieve 

presentaties zullen worden toegevoegd. Er is 

heel wat werk aan de winkel en veel zal door de 

medewerkers worden aangepakt, maar voor de 

uiteindelijke inrichting zal een freelancer 

worden ingeschakeld. Na vijftien jaar kijken we 

weer met een frisse blik naar een eeuwenoude 

collectie en vooral naar hoe we onze bezoekers 

kunnen blijven boeien. 

 

TRAPJE NAAR DE ZOLDER 
 

Tijdens de restauratie van De Timmerwerf in 

1998 bleek dat er vanuit de bijkeuken vroeger 

een extra trapje naar de grote zolder was 

geweest. Van het trapje zelf was niets meer 

terug te vinden, maar de bouwkundige sporen 

waren herkenbaar bewaard gebleven. Dit trapje 

bevond zich direct achter de deur vanuit de 

keuken naar de bijkeuken. Door middel van 

twee ijzeren haakjes opgehangen aan twee in 

een dwarsbalk bevestigde krammen. De 

onderkant van het trapje kon opgetild en 

ingeklemd worden met een valhaakje tegen de 

balklaag. Het is aannemelijk dat een deel van 

het gezin van de timmerman vroeger op de 

grote zolder heeft geslapen. Leen Paauwe heeft 

dit trapje opnieuw gemaakt en Theo Saarloos 

heeft het geschilderd met een ‘historische’ 

uitstraling. Beide vrijdagvrijwilligers hartelijk 

bedankt voor dit stukje vakwerk. 

 

KRONIEK VAN EEN 

TIMMERMAN/MOLENMAKER 

 

Als je in de werkplaats van De Timmerwerf 

eens rustig naar al die oude gereedschappen 

kijkt, komt wel eens de vraag op hoe de 

timmerman vroeger met zijn beperkte middelen 

toch zoveel kon presteren. Hoe kreeg hij die 

zware onderdelen van molens, hooibargen en 

boerderijen verplaatst en welke hulpmiddelen 

gebruikte hij daarvoor? Vragen waar we in feite 

geen antwoord meer op verwachten en vaak op 

onze fantasie terug moeten vallen. Tot 

kortgeleden.  
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We zijn in het bezit gekomen van een boek van 

een timmerman/molenmaker uit Lisse die 

leefde van 1762-1839. Deze Cornelis van der 

Zaal had achttien molens in onderhoud en 

werkte voor veel boeren in de directe 

omgeving. Cornelis had tijdens zijn werkzame 

leven heel veel aantekeningen gemaakt van zijn 

werkzaamheden. Wat had hij vernieuwd aan 

een molen, wanneer en hoe had hij het 

uitgevoerd? Hoe moest je het aantal kammen of 

nokken in een omloop uitrekenen en hoe zwaar 

woog een molenwiek? Al deze aantekeningen 

heeft hij vlak voor zijn dood in een kroniek 

opgeschreven als een nauwkeurig naslagwerk 

voor zijn kinderen en verder nageslacht. Deze 

kroniek is door de vereniging Oud Lisse in 

boekvorm uitgegeven. 

 

 
 

Als je dit boek doorleest, zie je ineens de 

timmerman in De Timmerwerf voor je, die in 

dezelfde periode vergelijkbare werkzaamheden 

uitvoerde met dezelfde hulpmiddelen en 

gereedschappen. Dus via deze omweg krijgen 

we toch nog een fantastisch inkijkje in hoe onze 

timmerman in de achttiende eeuw werkte. We 

zullen u regelmatig over onderdelen uit deze 

kroniek gaan informeren. 

 
NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERS 

 

Onze suppoost Tineke Robbemond heeft enige 

maanden geleden een lelijke val gemaakt, 

waardoor ze in de lappenmand is gekomen. We 

wensen haar het allerbeste. 

 

WIJ ONTVINGEN ....  

 

… van mevr. S. Grootscholten een ± 80 

jaar oud doosje, waar het bolletje wol tijdens 

het breien in lag 

… van mevr. A Bredero een oud 

poppenwagentje  

  

STICHTING DE TIMMERWERF 

 

Postbus 167, 2678 ZK De Lier 

e-mail: info@detimmerwerf.nl 

internet: www. detimmerwerf.nl 

twitter: htpp://twitter.com/#!/timmerwerf 

 

Bankrekening: ING-bank  77.90.769 

Rabobank   NL07.RABO.033.62.92.430 

Bestuur: 

Cor v.d. Mark, voorz.      tel.0174-51.48.32 

Jan den Hoed, secr.  51.16.05 

Piet Zuidgeest, penn.mr. 51.46.86 

Ellie Elshof   51.67.93 

Anneke van Zanten  51.65.90 

Gerda Gunneweg (redactie) 51.40.76 

secretariaat:  

Nel Hanemaaijer-Noordam 

secretariaat@detimmerwerf.nl    

 

ANBI 
De belastingdienst heeft Stichting De 

Timmerwerf aangemerkt als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). 

U kunt uw gift aftrekken van uw belastbaar 

inkomen bij uw belastingaangifte en De 

Timmerwerf kan de bijdrage ten volle benutten 

voor de instandhouding van ons museum.  

 

 


