
 

 

 

 

AA + A :Timmerwerftocht 24 augustus 2009 

Onder een stralende zon en bij een 
heerlijke temperatuur vetrokken  om 
09.00 uur 6 kanoërs en om 10.00 uur 
9 fietsers vanaf de Natsec kanoloods 
naar De Lier. Om precies 11.00 uur 
kwam  iedereen daar samen bij het 
museum De Timmerwerf. Onze gids  
Anton van der Sande ontving de 
groep op de zolder van de oude 
timmermanswoning. Hij vertelde 
over de geschiedenis van het gebouw 
en van de restauratie ervan enkele 
jaren geleden. Dit deed hij op een 
zeer aanstekelijke manier. Later bleek 

dat hij eerder in het onderwijs 
werkzaam is geweest. 
Vandaar. Over de inhoud van 
zijn verhaal geef ik straks  het 
“toetsenbord” over aan Gerard 
van der Linden, een ex-
bouwkunde leraar uit de groep 
fietsers. Maar eerst maak ik 
nog even  het verhaal af over 
de rondleiding die na deze 
inleiding volgde. Op de zolder 
was een tijdelijke 
tentoonstelling van scheepjes 
in flessen. Een heel bijzondere 
collectie. Ook was er op de 
zolder een verzameling 
timmermansgereedschap te zien. Nadat we daar waren uitgekeken daalden we de trap af naar 
de keuken,  de woonkamer en de timmerwinkel.  Overal was veel te zien en    Anton van der 
Sande had  bij alles nog een toelichting  doorspekt met geschiedenisverhaaltjes uit De lier. Na 
afloop van de rondleiding kreeg hij als dank dan ook van de AA-ers met Aanhang een fles. 
Dit keer met een speciale Maassluisse drank. Dit omdat de tocht georganiseerd was door Jan 
Willeboordse, en we weten: hij woont in Maassluis. Na dit alles wandelde ieder op eigen 
gelegenheid nog even door het museum . Sommigen  keken nog even achter de deur met het 
hartje! Daarna nuttigden we onze  boterhammetjes op het terras van het (op Maandag 



 

 

gesloten) terras van  de Koffie- en Theeschenkerij de Bongaard  aan de waterkant achter het 
museum. De kanoërs gingen gezamenlijk terug naar Vlaardingen en enkele fietsers maakten 
van het mooie weer nog gebruik om de Lier en zelfs Maasdijk te bezoeken. Onderweg pakten 
de kanoërs nog even een ijsje in Schipluiden waarbij ineens ook weer wat fietsers zich bij het 
groepje voegden. En bij het trekpontje zagen we toen ook nog net Truus en Luuk de 
Vlaardingervaart oversteken. Luuk is de man die zo keurig de uitnodigingen had verstuurd 
voor deze zeer geslaagde tocht. En dan nu het toetsenbord naar Gerard! 

Wie Dick is weten jullie wel, maar wie is Gerard? 

Met een aantal “fietsers” ( en kanovaarders) heb ik al eens kennis gemaakt, maar ik zie steeds 
weer nieuwe gezichten. Even kennismaken dus. Dick en ik kennen elkaar al van de Lagere 
school op de Parkweg, in Vlaardingen natuurlijk. Door CJV club 4&18 bleef, na het scheiden 
van de schooltijd, het contact behouden, ook mede dank zei Dick z’n Wil en Gerard z’n Mies. 

Na tweejaar timmeren/scheepsbeschieten  ( vier overgangsklassen in twee jaar! ) op de 
Ambachtsschool in de Oosterstraat, gaan werken bij Havenbedrijf Vlaardingen-Oost. Daar 
heb mijn gereedschapskist gevuld, met eerst gekregen oud gereedschap. Al spoedig had ik, 
dank zij gereedschapsgeld van de baas, mijn nieuwe gereedschap met eigen initialen in een 
echte scheepsbeschieterskist , een “Breeuwstoel”. Die heb ik nog steeds, mét m’n 
gereedschap.  

In 1961 gaan werken op een architectenbureau. Twee jaar later naar het onderwijs op de LTS 
in Brielle. 36 lesuren voor 9 klassen, van 24 leerlingen van 12 á 13 jaar! Handvaardigheid 
hout en timmeren. Na het behalen van de vereiste diploma’s, in 1971 naar de MTS in Gouda. 
Bouwkunde en Civiele vakken. Een prachtige tijd van 30 jaar! Daarnaast altijd trouw 
gebleven aan het timmer- en meubelmakersvak dat nog één van mijn hobby’s is.  

Museum “de Timmerwerf” met de “flessenbootjes” tentoonstelling trok mij dan ook bijzonder 
aan. Benieuwd was ik niet alleen naar het gereedschap en de inrichting, maar ook naar “het 
verhaal” van deze timmerwinkel. Onze gids had zich goed ingewerkt, maar was geen vakman! 

Als leraar in de Algemene Vakken was hij 
goed “gebekt”, maar de kneepjes van het 
timmervak miste hij. Kan ook haast niet 
anders! Voor een doorsnee gezelschap 
prima, maar voor vakbroeders en directe 
aanverwanten moet er toch een deskundige 
bij. Alleen, die zijn vaak niet zo gewend om 
een groep onderhoudend bezig te houden. Ik 
heb absoluut geen kritiek op onze gids. In 
algemene zin deed hij het voortreffelijk. 
Maar Dick vroeg mij, om specifiek over dit 

museum,  mijn commentaar te leveren en dat is hierbij! Wat viel mij op: 

De locatie was indertijd goed gekozen. De voorkant aan de hoofdstraat en achter het water, 



 

 

om aan en afvoer van het hout en de houtproducten te waarborgen en zo een regiofunctie te 
hebben. De gereedschappen met de hulpwerktuigen zijn leuk om te zien, maar de veelheid en 
de beperkte toelichting zijn voor de leek te vaag. Het voorbeeld met de lepelboren was leuk. 
Daarmee werden vroeger stammetjes uitgehold zodat buizen ontstonden die  voor een 
waterpomp werden 
gebruikt. 

                                              
De uitleg over de 
tandschaaf, geen timmer- 
maar een 
meubelmakerschaaf , 
bleef achterwege. 

Het was natuurlijk ook 
maar een uurtje en 
kan/moet men ook niet 
álles vertellen. Zoals met 
veel interessante dingen 
moet je er vaker naar toe 
gaan, dan zie en hoor je steeds weer wat anders.  

Ik wens de “Club Anders Actieven en Aanhang”  een mooi en educatief seizoen toe. 

. 

Meer informatie over het museum:  www.detimmerwerf.nll 

 

                                                            Gerard van der Linden 

     Dick van der Velden 


