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AGENDA EXPOSITIES

DE LIER – juli 2021

ORANJE EXPOSITIE
Vanwege de onderbroken periodes tijdens de expositie

t/m 21 augustus

van het Oranje Comité hebben we besloten om de

‘Oranje Comité al 100 jaar voor heel De Lier’

expositie te verlengen. De toegang tot de expositie is vrij.
Een mooi gebaar van de stichting Liers Gevoel, die dat

11 september t/m 26 februari 20222

financieel mogelijk maakt. Iedere zaterdag zijn Gerard

Opening expositie ‘De miniwereld van de poppenhuizen’

Koop en Tinus Kester van het O.C. aanwezig om

Open Monumentendag

smeuïge verhalen te vertellen. De films brengen je terug

____________________

in de tijd van vorige Bradelierfeesten en er liggen stapels

VAN DE VOORZITTER
Ook deze Spijkerschrift editie is weer rijk gevuld.
Misschien een wat ouderwets middel in papiervorm, maar

foto’s. Iedereen mag daarin snuffelen en als je jezelf of je
familie of vrienden daarin herkent, mag je die gratis
meenemen.

wij kiezen daar nog steeds bewust voor en hopen dat de
nieuwsbrief een vast plekje op de eethoek krijgt.
Zeker nu Corona nog steeds de ronde doet is het goed
dat we laten zien dat we nog steeds actief zijn. We slaat
op onze vrijwilligers, waarvan de meesten in het begin
van de Corona periode niets konden doen en anderen
geleidelijk aan toch weer hun taak konden en wilden

SPIJKERFESTIJN
Op zaterdag 10 juli waren de weergoden ons goed
gezind en kon het Oranje Comité kinderspelen in het
klein houden. De heftruck met spijkerbroek voor het
record spijkerbroek hangen paste op het voorpleintje en
ook het spijkerslaan vond vrolijk aftrek. De kinderen

oppakken. Op dit moment zijn we weer open en hebben
we al meerdere zaterdagen achter de rug met wisselend
succes. Het is mooi om te ervaren dat de vrijwilligers
onderling blij zijn elkaar weer te ontmoeten en natuurlijk
zijn we blij met elke bezoeker die ons mooie museum
komt bezoeken. Er is genoeg te zien en te beleven en het
nieuwe klank- en lichtspel op de Voorzolder is meer dan
de moeite waard. De reacties van de bezoekers maken
ons heel blij.
Wat ik zelf als mooi ervaar, en als een krachtig instrument
van het Timmerwerfteam zie, is de manier waarop we als
vrijwilligers elkaar proberen bij te staan en op te vangen.

timmerden fanatiek een dikke spijker in een balk, terwijl

Er is veel gebeurd vanaf vorig jaar maart, naast de mooie

de slagen werden geteld. Bij de fles waarin een spijker

dingen ook veel verdrietige dingen. Hartverwarmend om

moest belanden, die aan een touwtje om je middel

te zien dat er weer mooie gesprekken plaatsvinden, soms

bengelt, werd secuur geklokt. Het aloude spijkerpoepen.

op de bekende houten krukjes in de werkplaats, of in

Veel kinderen namen de uitdaging op en waren heel

onze woonkamer en keuken. Ons museum is er wat dat

benieuwd of zij hoog op de scorelijst waren beland. De

betreft niet alleen voor de bezoeker. Het maakt je trots

winnaars konden hun prijsjes op zaterdag 24 juli in De

vrijwilliger te zijn bij De Timmerwerf.

Timmerwerf ophalen.

Vriendelijke groet en probeer gezond te blijven,

Het mooie weer en de aanloop zorgden voor heel wat

Henk van Lenteren

bezoekers, jong en oud, die de expositie ‘Oranje Comité
al 100 jaar voor heel De Lier’ bezochten.
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DE MINIWERELD VAN DE POPPENHUIZEN

meerjarenplan dat wonderwel goed is geslaagd,

Er wordt druk gewerkt aan de voorbereiding van deze

waardoor De Lier nu over een uniek klank- en lichtspel op

expositie. De wereld van de poppenhuisbouwers blijkt een

de voorzolder van het museum beschikt.

bijzondere te zijn. We hebben al fantastische exemplaren
gezien in allerlei stijlen en maten en dat belooft wat.

AL 25 JAAR TROUW AAN DE TIMMERWERF
Nadat in 1994 Stichting De Timmerwerf was opgericht om
het verdwijnen van het pand uit 1642 te voorkomen, was

Gerben moest met Jan den Hoed voor dit project in de
archieven duiken en zijn nieuwe liefde is daaruit
ontsproten. Historisch onderzoek doen werkt verslavend,
maar zijn werk voor en in De Timmerwerf blijft bovenaan
zijn lijstje staan.

het hard werken om de oude timmerwerkplaats met

NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERS

woonhuis te renoveren. Het pand kreeg een

Er was veel lief en leed te delen onder onze vrijwilligers.

Rijksmonumentenstatus en de houtopslagplaats in de

Allereerst is onze suppoost Anne Koole onlangs

achtertuin werd bestemd tot horecagedeelte: De

overleden, waarmee we een markante en toegewijde

Bongaard. Om de voortgang van het project te

medewerkster verliezen. Zowel binnen als buiten De

bevorderen werd er iemand vanuit de gemeenteraad van

Timmerwerf zal zij node gemist worden.

De Lier gevraagd een kwaliteitszetel in te nemen in het

Zowel Henk Vos als Kees Douma hebben hun

bestuur van De Timmerwerf. De gemeenteraad schoof

echtgenote in de afgelopen periode verloren en moeten

Gerben Dijkstra naar voren en nadat hij zich ervan had

verder met dit zware verlies.

vergewist dat er geen belangenverstrengeling kon

Helaas zijn er ook enkele ernstig zieke mensen onder ons

optreden, zei hij volmondig ja. Een besluit waarvan hij tot

en wij wensen hen en hun omgeving heel veel sterkte.

op de dag van vandaag nooit spijt heeft gekregen. Hij
heeft zich al vijfentwintig jaar ingezet voor de belangen en

De mooie dingen van het leven gingen ook door en er zijn

de continuïteit van De Timmerwerf en is vastbesloten om

heel wat feestelijke hoogtepunten te vermelden. Een

dat te blijven doen.

aantal echtparen vierde hun 50-jarig huwelijksfeest:
Nel en Wim Lagerweij op 27 april,
Aat en Ria Harteveld in april,
Annemie en Jacques van de Knaap op 25 juni en
Jan en Rita Meijer op 9 juli.
Gerben en Ria Dijkstra vierden op 7 juli hun 55-jarig
huwelijksfeest.
Wij feliciteren hen allen hiermee van harte en wensen
hen nog meer goede jaren met elkaar.

SCHATTEN VAN DE STREEK
Onlangs kwam filmer Frans Jan Kat in opdracht van de
In zijn Timmerwerfcarrière begon Gerben Dijkstra als
bestuurslid, maakte na jaren zijn plekje vrij voor nieuwe
aanwas en bleef als suppoost en rondleider. Toen
voorzitter Cor van der Mark zich ging inzetten voor de
Westlandse politiek nam Gerben een jaar het interim
voorzitterschap op zich tot beoogd voorzitter Henk van
Lenteren die taak op zich kon nemen. In die periode
stonden het beleidsplan en de herinrichting van de
voorzolder op de agenda en Gerben wierp zich op als
trekker van dit project. Een bijzonder project dat veel tijd,
financiële bijdragen en onderzoek opeiste. Een

WOS opnames maken in De Timmerwerf. In de serie
‘Schatten van de Streek’ worden musea in de regio
uitgelicht en in het zonnetje gezet. Alle reden om ons
museum in deze serie op te nemen en op vrijdag 14 mei
werd de film uitgezonden. Het was heel leuk om aan deze
film mee te werken en zo onze schatten aan een breed
publiek te tonen. De video is op ons YouTube kanaal
(website) en bij de WOS te bekijken.
TIMMERWERF DECOR VOOR SPEELFILM
Op zondag 26 juni nam een filmploeg bezit van het
museum om opnames te maken van de nieuwe speelfilm
van Jelger de Goochelaar. Dit keer vormden de
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huiskamer en de werkplaats het decor voor Jelgers
nieuwste avontuur. En zo gebeurde het dat ons aller
bekende Wieteke van Dort een hele zondag als oma met
een kleindochter haar intrek nam in de huiskamer van het

‘krimp’ getild worden. De molen zal tijdens deze
werkzaamheden bijna twee maanden buiten gebruik
zijn en niet kunnen malen. Daarom worden de
werkzaamheden in de zomerperiode uitgevoerd.

museum. Voor opa vormde de werkplaats een ideale plek
als zijn schuur en die rol werd gespeeld door Koos van
der Knaap. Wij kennen hem als Rotterdamse

Op maandagmorgen 3 juli 1679 gaat timmerman Pieter
Pietersz Touw met drie knechten vanuit de

buschauffeur Karel in de serie ‘Toen was geluk heel

timmerwerkplaats naar de molen. Alle benodigde

gewoon’. En wie kent Wieteke van Dort niet van

gereedschappen en het hijsmaterieel op de handkar.

‘Destratenmakeropzeeshow’ en de ‘J.J. de Bom voorheen
De Kindervriend’ om maar wat te noemen? Of ‘De Late
Late Lien show’?

Het grote onderwiel dat het scheprad aandrijft, wordt
eerst losgekoppeld. Daarna tillen ze het scheprad met
behulp van een winas en touwen uit de ‘krimp’ en
hangen het tijdelijk enkele meters hoger op aan de
zware constructie van de molen. Op woensdag 5 juli
gaat metselaar Claes Pietersen met waarschijnlijk z’n
broer Wulm (Willem) en een opperman aan de slag om
het oude metselwerk van de ‘krimp’ te verwijderen. In
de weken daarna worden er volgens de nota bijna
5.000 nieuwe stenen verwerkt, veel zakken tras en
kalk.
Ook de Lierse smid Willem Leendertsz voert
werkzaamheden aan de molen uit. Hij levert en
monteert nieuw ijzerwerk, ankers en bouten voor de
bevestiging en ophanging van het scheprad in de

Als de film uitkomt, wordt hij op de WOS uitgezonden en

nieuwe ‘krimp’.

zal hij ook op Youtube te zien zijn.

Eind augustus is het metselwerk klaar en op 1
september gaat timmerman Pieter Pietersz Touw met

ONDERHOUD LIERMOLEN IN 1679

drie knechten en een krullenjongen naar de molen om

De archieven van het Hoogheemraadschap zijn voor ons

het scheprad weer voorzichtig in de vernieuwde ‘krimp’

van onschatbare waarde. Er zijn vanaf de 17e eeuw wel

te laten zakken. Daarna brengt hij het grote onderwiel

honderden nota’s van onze timmermannen bewaard

terug in de juiste positie en maakt de Liermolen weer

gebleven die stuk voor stuk unieke informatie prijsgeven

draaiende. De molen is twee maanden buiten werking

over de werkzaamheden aan de diverse molens. Voor dit

geweest en vlak voor het regenseizoen weer

artikel kiezen we de nota over 1679/1680, gericht aan het

‘maalklaar’.

polderbestuur van de Lierpolder. Het betreft hier een nota

Bovenaanzicht van een achtkantige schepradmolen

over onderhoudswerkzaamheden aan de Liermolen.

met gemetselde krimpmuren:

Toevallig waren ook de nota’s van de metselaar en de
smid uit hetzelfde jaar bewaard gebleven. Samen
schetsen ze een duidelijk beeld van de uitgevoerde
werkzaamheden.
De Liermolen heeft groot onderhoud nodig omdat de
‘krimp’ in slechte staat is. De ‘krimp’ is de gemetselde
vernauwing in de overgang van polder naar boezem, waar
de schoepen van het scheprad tussen draaien. Voordat
de metselaar aan de slag kan, moet het scheprad uit de
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De transcriptie van de nota’s uit 1679/1680 is

krantenknipsels over de redding en renovatie van De

verzorgd door vrijwilligers van het Historisch Archief

Timmerwerf. Een uniek geschenk. Ook een

Westland.

bevrijdingsrok die haar moeder voor haar zusje had
genaaid. Verder de Nederlandse Leeuw, uit hout

GESCHIEDENISVERHALEN

gezaagd door de opa van Sonja.

Jan den Hoed heeft niet alleen de geschiedenis van

… van meneer Luster uit Velsenbroek een houten

De Timmerwerf beschreven, hij schrijft ook over de

schaalmodel van de bakkerswagen ‘De

geschiedenis van De Lier. Op onze website vindt u

Korenschoof’.

onder het kopje MUSEUM bij Geschiedenis De Lier

… van Ton Boers drie oude blikopeners en een

de series ‘Bijna 900 jaar kerk in De Lier’, ’50 jaar

scheermes in etui.

Blaker’, ‘Kroningsfeesten 1898’ en ‘Boerderij

… uit de nalatenschap van Anne Koole twee

Vreeburch’.

knoopsgatenschaartjes, een eierspaan en een
schuimspaan.

VADERDAG
De pakketjes voor Vaderdag vonden gretig aftrek.
Het was een actie in samenwerking met de

STICHTING DE TIMMERWERF

Winkellier. De mannen van het klusteam hebben er
heel wat vrijdagochtenden in gestoken.

Hoofdstraat 63, 2678 CG De Lier
info@detimmerwerf.nl
www.detimmerwerf.nl
htpp://twitter.com/#!/timmerwerf

KvK Haaglanden 41146873
BTW nr. NL8059.58.629.B.01
IBAN NL07 RABO 0336 2924 30

Bestuur:
Voorzitter: Henk van Lenteren - tel. 0174-515188
Secretaris: Jan den Hoed - tel. 0174-511605
Penningmeester: Piet Zuidgeest - tel. 0174-514686
EINDE BOOM BIJ DE BONGAARD
De monumentale boompartij langs de Lee is
verdwenen. Twee jaar geleden heeft de gemeente
Westland al enkele dode stammen verwijderd, maar
nu dreigden de laatste drie stammen ook te

Ellie Elshof - tel. 06-28696469
Anneke van Zanten - tel. 0174-516590
Gerda Gunneweg - tel. 0174-514076 (redactie)
Secretariaat:
Nel Hanemaaijer-Noordam - info@detimmerwerf.nl

bezwijken. Vanwege de veiligheid is kortgeleden de
hele boom middels een noodkapregeling tot aan de
grond afgezaagd. Jammer voor de sfeer en hopelijk
wordt er weer snel een nieuwe boom aangeplant. De

ANBI

oorzaak van het afsterven van deze elfarmige els ligt

De belastingdienst heeft Stichting De Timmerwerf

waarschijnlijk in het aanbrengen van de stalen

aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende

damwand rond 2010.

Instelling (ANBI).
U kunt uw gift aftrekken van uw belastbaar inkomen

WIJ ONTVINGEN…
… van Sonja Monna een compleet album met
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bij uw belastingaangifte en De Timmerwerf kan de
bijdrage ten volle benutten voor de instandhouding
van ons museum.

