
Dit jaar is het precies twin/g jaar geleden dat museum De Timmerwerf werd geopend. Op zaterdag 
27 mei 2000 was het zover dat we na jaren van voorbereiding, opruimen, restaureren en inrichten de 
eerste bezoekers konden ontvangen. 

Een klein jubileum dat we eigenlijk niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Door de maatregelen 
van de overheid zal het museum zeker tot 1 juni gesloten zijn en daarom lijkt het ons wel aardig om 
in deze periode van slui/ng elke week een kort ar/keltje over de Timmerwerfgeschiedenis te 
schrijven.  

Deel 1 

Voor dit eerste ar/keltje gaan we terug naar de zomer van 1993. Het was Braderie met een groot 
aantal kramen in de Hoofdstraat. Boekhandel Van der Mark had voor de winkel een kraam met 
allerlei cadeauar/kelen. Jeep van der Mark had aan Krijn van Dijk gevraagd of hij met historische 
foto’s van De Lier zijn kraam wilde opleuken. ‘Daar zijn mensen al/jd in geïnteresseerd en dat trekt 
publiek naar m’n kraam’, was de achterliggende gedachte.  

Dat werkte goed en veel mensen hebben in de albums ziPen bladeren. Aan het eind van de middag 
schoof ik even bij Krijn aan in de kraam en spraken we over de plannen om van de /mmerwerkplaats 
van Koene een lokaal museum te maken. Hoe het ter sprake kwam weet ik niet meer precies, maar 
het ging over ’s-Gravenzande dat in 1996 750 jaar zou bestaan. Daar wilden ze een groot feest van 
gaan maken. 

Krijn maakte terloops de opmerking dat De Lier ouder is en al in 1995 750 jaar bestond. Het was voor 
mij helemaal nieuw en ik vroeg aan Krijn of hij dat zeker wist. Hij was er 100% van overtuigd, want in 
1245 had de bisschop van Utrecht aan de bewoners van De Lier het recht gegeven om een eigen 
kerkgebouw te s/chten. En dat wordt gezien als het begin van een dorpsgemeenschap. Ik was enorm 
verbaasd en vond dit jubileum perfect passen in onze plannen met de /mmerwerkplaats. Al die 
aandacht voor de Lierse geschiedenis zou ons heel goed uit kunnen komen en de wind in de zeilen 
geven. 

Krijn was het wel met me eens, maar hij stond niet te trappelen om daar veel ruchtbaarheid aan te 
geven. ‘Dan moet ik daar weer een boekje over gaan schrijven en daar heb ik nu even geen /jd voor’, 
aldus de reac/e van Krijn. Het liet me toch niet los. 

Kort na de zomer was er een afspraak gemaakt met de burgemeester over onze plannen met de 
/mmerwerkplaats. Het was 22 september 1993 en Cor van der Mark en ondergetekende werden aan 
het eind van de middag in het gemeentehuis verwacht. Burgemeester Huub van der Meer en 
wethouder Piet Post ontvingen ons en namen zeer geïnteresseerd kennis van onze plannen. De 
burgemeester vroeg of wij al hadden nagedacht hoe we dit project wilden gaan aanpakken en op 
welke termijn.  

Wij wilden in ieder geval dat de gemeente De Lier haar nek zou uitsteken voor dit unieke project en 
de /mmerwerkplaats met achterhuisje en buitenterrein van de familie Koene zou kopen. Het 
inmiddels opgerichte bestuur wilde dan voor f 1,00 de aangekochte opstallen van de gemeente 
overnemen. En als klap op de vuurpijl: eigenlijk zouden we deze transac/es graag in het jubileumjaar 
willen afronden. We konden natuurlijk wachten op de vraag wat we hiermee bedoelden. De 
burgemeester vroeg ons inderdaad over welk jubileumjaar het ging.  

Wij vertelden dat in 1995 De Lier 750 jaar zou bestaan en dat wij dat een perfect moment vonden om 
met de restaura/e te gaan starten. De burgemeester vroeg of wij dit zeker wisten en ons antwoord 
was dat wij deze informa/e van Krijn van Dijk hadden gehoord. ‘Piet, weet jij hiervan dat De Lier in 



1995 750 jaar bestaat’, vroeg de burgemeester aan wethouder Post. Hij antwoordde: ‘Burgemeester, 
ik weet nergens van’. Zo eindigde deze bespreking in het gemeentehuis. 

De volgende dag werd Krijn van Dijk door een ambtenaar gebeld met de vraag of hij kon beves/gen 
dat De Lier in 1995 750 jaar zou bestaan. Krijn kon dat eenvoudig aantonen en de ambtenaar wijzen 
op stukken die in het eigen archief van de gemeente lagen. Een paar dagen later al werd op ini/a/ef 
van de burgemeester een bijeenkomst gehouden met enkele vertegenwoordigers van Lierse 
organisa/es. Het comité ‘De Lier 750 jaar’ werd opgericht en we weten allemaal tot wat een geweldig 
feestjaar dit twee jaar later hee` geleid. 

Eigenlijk met dank aan De Timmerwerf! 

Jan den Hoed 


