
Museum in De Lier aangekleed met licht, geluid en beelden
 
De Timmerwerf wordt modern en levendig
 

Museumvoorzitter Henk van Lenteren
in de nu nog 'oude' voorzolder van De
Timmerwerf.
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DE LIER
Museum De Timmerwerf in De Lier
gaat binnenkort heel modern zijn
oude geschiedenis vertellen. ,,Alle
gereedschappen worden levend.''

RIEN VAN DEN ANKER

De voorzolder van De Timmerwerf
in De Lier is volgens voorzitter
Henk van Lenteren het hart van het
museum. ,,Daar waar beneden de
werkplaats is, vertelt de voorzolder
het verhaal van het museum. En
die essentie gaan we verdiepen en
nieuwe aandacht geven."

Die zolder op de eerste etage is nu
nog een ogenschijnlijk chaotische
uitstalling van oude
gereedschappen en attributen. Ook
staat er een draaibank en glazen
vitrines met bijvoorbeeld bijzondere
gereedschappen, zoals zagen of
schaven. ,,In de nieuwe opzet gaan
diezelfde historische schatten het
verhaal vertellen, waarbij elk uniek
stuk gereedschap aandacht krijgt."

Dat verhaal wordt spannend
gemaakt door te spelen met geluid,
licht, maar ook met film- en
fotobeelden op het schuine dak. In
een filmpje van ruim zeven minuten
krijgt de geschiedenis achter het
museum plotseling een extra
dimensie. In dat filmpje is ook een
rol weggelegd voor lokale
toneelspelers in historische kledij.
,,Alsof er weer gewerkt wordt in
deze ruimte die al sinds 1642
timmerwerkplaats is."

Bijzonder

Van Lenteren legt uit dat vooral de
bijzondere museumstukken extra
worden uitgelicht. Dat zijn
bijvoorbeeld gereedschappen die
gebruikt werden bij de bouw en het
onderhoud van de Lierse molens,
maar ook bij hooibergen. Hij noemt
onder meer een speciale
draaibank, een kaapstander,
profielschaven, trekzagen,
(kolom)boren, lepelboren en
kelderwinden. ,,We hebben zelfs
een mysterieus attribuut, waarvan
we de naam niet eens weten."

Het vernieuwingsplan is inmiddels
in gang gezet door de drie
'museummotoren' Henk van
Lenteren, Jan den Hoed en Gerben
Dijkstra. Zij hebben geregeld
overleg met museale deskundigen
van de Amsterdamse Studio
Louter. Een bedrijf dat qua
creativiteit in museumland zijn
sporen verdiend heeft. Onder meer
met projecten in het Haagse
Mauritshuis, het Joods historisch
Museum Amsterdam en het Louvre
in Abu Dhabi. ,,En zij weten als
geen ander", zo verkoopt Van
Lenteren, ,,het oude ambacht van
timmerman om te bouwen tot een
belevenis. Alle stukken worden als
het ware levend."

Project

In het nieuwe project wordt ook
extra aandacht gegeven aan de
digitale Westlandkaart, die precies
de locaties aangeeft van molens en
hooibergen in deze regio. In het
Lierse museum krijgen via die kaart
de acht vroegere Lierse molens
een eigen plek.

Het nieuwe museumhart moet
binnen een jaar gerealiseerd zijn,
maar de initiatiefnemers zijn
calvinistisch genoeg om eerst de
financiën goed op orde te brengen.
,,Dat is bijna principieel, want het
museum heeft sinds zijn opening in
2000 nooit één cent subsidie

ontvangen en we willen dat zo
houden." Dat betekent wel dat het
bestuur nu eerst de boer op gaat
om sponsorgeld bijeen te garen. In
totaal is zo'n 70.000 euro nodig.
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