TIMMERMANSWERKPLAATS
GROTE SLOOT 176 - SINT MAARTENSBRUG
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Geschiedenis
De timmermanswerkplaats staat achter op het erf aan de Grote Sloot 176.
Daarnaast staat de oude houtboet en daarvoor bevindt zich een woonhuis.
Tot 1979 werkte Willem de Leeuw (1916-2000) hier als timmerman/aannemer.
In het boekje Wat een pracht van L.F. van Loo is de werkplaats omschreven als volgt:
Timmermanswerkplaats met voormalig woongedeelte achterin (nog resten van de bedstede zichtbaar) uit circa 1850.
Houten topgevel met gladde windveren en makelaar.
Schuur ernaast is van hout op baksteen plint.
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De woning die vooraan de weg staat, is gebouwd in 1927, vóór die tijd stond er een oud huis op deze plek. De woning van
de timmerman bevond zich in het verlengde van de werkplaats.
In 1829 is dit pand eigendom van timmerman Willem van Hoorn (1771-1826). Hij kwam van Zaandam als Zaans
molenmaker. In 1807 trouwde hij in Zijpe met Neeltje Keijser. Via zijn vrouw erfde hij een timmer- en molenmakersbedrijf
in Schagerbrug.
Wellicht is Willem van Hoorn later naar Sint Maartensbrug verhuisd of hij was slechts eigenaar van de woning aan de Grote
Sloot. Voor die tweede optie pleit dat er in 1829 sprake is van een timmermanswerkplaats van Van Hoorn en dat vlakbij de
timmerloods en woning van Willem Vriesman stond.
Duifje van Hoorn (1793-1876), dochter van Willem van Hoorn en Neeltje Keijser, trouwde met Jan de Leeuw (1796-1873).
Deze Jan de Leeuw was de eerste De Leeuw die zich vestigde op deze plek.
Hierna is er een hiaat in de bewoningsgegevens.
In 1919 kocht Dirk de Leeuw (geen directe familie) het bedrijf, zijn zoon Willem was toen drie jaar. Het gezin ging in het
woongedeelte achter de werkplaats wonen. Het oude huis voor aan de weg werd toen nog verhuurd.
Dirk was geboren in Burgervlotbrug waar zijn vader Willem de Leeuw timmerman was. Deze Willem de Leeuw was
getrouwd met Aagje Roozing.
Dirk de Leeuw was getrouwd met Neeltje Garms. Zij kregen één zoon: Willem. Dirk sloopte naderhand het oude huis en
bouwde in 1927 op die plek een nieuw huis voor zichzelf.
Ook andere panden bouwde hij, onder meer in 1928 de grote boerderij de Steenen Poort op de hoek bij de brug en het huis
aan de Sint Maartensweg nummer 93, waar nu zijn kleindochter Nel Toebak-de Leeuw woont.
Dirks zoon Willem nam in 1954 het bedrijf over van zijn vader. Dirk en Neeltje verhuisden toen naar het bovengenoemde
pand aan de Sint Maartensweg. Willem was getrouwd met Marie Visser. Zij kregen twee dochters.
Willem de Leeuw stopte in 1979 als timmerman, hij had geen opvolgers. Willem overleed in 2000, zijn vrouw woonde nog
enkele jaren aan de Grote Sloot 176. In 2007 werd het huis met de werkplaats en de houtboet verkocht aan de familie
Wolthuis.
Dochter Nel Toebak-de Leeuw herinnert zich dat er begin jaren vijftig nieuwe muren (halfsteens verband met snijvoeg) om
de werkplaats gebouwd zijn, ook de voorzijde is toen vernieuwd. De houtboet had aan de noordkant een luifel, waar hout
onder lag. Waarschijnlijk was de boet aan die zijde gepotdekseld.
In 1998 werden de werkplaats en de houtboet provinciaal monument (POS 129).
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hier nog bewoond door de familie De Leeuw

Voorkant werkplaats voor de verkoop

Houtboet met linkss een deel van de werkplaats

Schaaf uit 1778
van timmerman De Leeuw

Houtboet, voor- en zijaanzicht

Zijaanzicht werkplaats, het achterste deel was tot 1928 woonhuis
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Interieur werkplaats
deel van bedstee in voormalig woonhuis
achterin de werkplaats

bankschroef en slijpmachine

zaagmachine

bankschroef in de werkplaats

