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Museum van Egmond  Zuiderstraat 7  Egmond aan Zee  

 

www.museumvanegmond.nl 
 

 

Het museum is open van 30 april  t/m 31 oktober 

 

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 14.00 – 17.00 uur  

 

Bijzondere openingstijden (van 11.00 – 17.00 uur) gelden voor de 

jaarlijks terugkerende Visserijdag (3e zaterdag in juni) en de 

Open Monumentendagen. 

 

Entree Є 3,--, kinderen Є 1,50. Museumjaarkaart en donateurs gratis. 

Voor de oudere kinderen ligt een zoekspel klaar. Een goede oplossing 

geeft kans op een prijs. 

 

Voor groepen is na afspraak met mevr. M. Edel (tel. 072 – 5070000)  

(ook met een rondleiding) het hele jaar door bezoek mogelijk. Een 

rondleiding kost Є 30,- extra. Maximale groepsgrootte: 15 personen.  

 

Vanaf 1 januari 2008 is het mogelijk in het Museum van Egmond te 

trouwen. Voor inlichtingen kunt u bellen met mevr. L. de Vries, 

tel. 072 – 5061318. 

 

De permanente tentoonstelling is gericht op het verleden van de 

drie Egmonden, vanaf de prehistorie tot aan de jongste geschiedenis. 

 

Sinds 2012 beheert ons museum ook de collectie van het Museum 

Prins Hendrik de Zeevaarder (Voorstraat 41, Egmond aan Zee). Het 

museum is het gehele jaar geopend van 10.00 - 17.00 uur. 

 

Beide musea kunnen op afspraak ook gecombineerd bezocht worden. 

http://www.museumvanegmond.nl/
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Voorwoord 
 
Als je in een museumbestuur zit dan is het niet ongewoon om eens 

een ander museum te bezoeken. 

Zo was ik vorige week in Den Haag in het Mauritshuis. Een prachtig 

museum met een schitterende collectie schilderijen. 

Er is nu een tentoonstelling van Hollandse meesters uit de Gouden 

Eeuw die in het bezit zijn van de Engelse Koningin Elizabeth. De 

moeite van het bezoeken waard. 

 

Maar wat heeft nu het Museum van Egmond met het Mauritshuis zult 

u zeggen. Nu niet zoveel, echter ook Egmond kan bogen op een rijke 

schildertraditie. Denk met name aan de Egmondse School van eind 

negentiende begin twintigste eeuw toen George Hitchcock en Gari 

Melchers, beroemde Amerikaanse schilders, hier de Egmondse 

School oprichtten. Schilders die nu in Amerika tot de absolute top 

behoren. 

Hier wil het Museum van Egmond graag meer aandacht aan 

besteden. Daarom is het zo belangrijk dat voor deze schilderschool 

meer ruimte in het museum beschikbaar komt. 

 

Momenteel is er weer een subsidieaanvraag naar de gemeente Bergen 

om de aanbouw van het museum te kunnen verwezenlijken.  

Voor Egmond heel belangrijk om het prachtige werk van de 

Egmondse School meer aandacht en bekendheid te kunnen geven 

door middel van een waardige presentatie op een prima plek in ons 

museum. 

 

Jan Apeldoorn, voorzitter Museum van Egmond  
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Natuurlijk kunnen wij nieuwe artikelen voor de volgende 

Museumbode gebruiken. Heeft u wetenswaardigheden, anekdotes 

of (zelf meegemaakte) verhalen over Egmonds verleden, 

bijvoorbeeld over de visserij, scheepvaart of de oorlog, schrijf,  

mail of bel dan a.u.b. naar de redactie: 

 

Annie Zwaan 

Wilhelminastraat 70 

1931 BS  EGMOND AAN ZEE 

tel. 072-5065591 

  

E-mail: koning.zwaan@quicknet.nl 

 

Sluitingsdatum voor inlevering kopij: 15 maart en 15 oktober. 

 
De Museumbode is nu ook (in kleur) te lezen op onze 

VERNIEUWDE website www.museumvanegmond.nl onder het 

kopje “donateurs”. 

http://www.museumvanegmond.nl/
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ANBI 
 

De belastingdienst heeft de Stichting Museum van Egmond erkend 

als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan 

voor u is dat uw donatie(s) aan de Stichting kunnen meetellen bij een 

giftenaftrek op uw belastbaar inkomen.  

U kunt een gift op twee manieren doen: 

-  als periodieke gift (u hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks 

een gift doet aan de Stichting Museum van Egmond), of 

-  als gewone gift (u doet de gift eenmalig of hebt niet laten 

vastleggen dat u meerdere giften aan de Stichting Museum 

van Egmond gaat geven). 

Uw gift moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om aftrek te kunnen 

krijgen (voor meer informatie hierover zie www.belastingdienst.nl).  

 

Opening tentoonstelling  

 
Op zaterdag 30 april 2016 werd de zomertentoonstelling: 

 

”Op de gevoelige plaat, vier generaties Jonker.”  

 
geopend door Stijn en Bobby (de 6e generatie Jonker), door middel 

van het doorknippen van een lint.   

 

De opening werd bijgewoond door een groot aantal belangstellenden, 

onder wie burgemeester Hafkamp en een aantal leden van de familie 

Jonker, en besloten met een drankje (gratis verzorgd door 

drankenhandel Meijer) en een hapje.  

 

Susanne Jonker, momenteel wonend in Curaçao, schreef  in het 

gastenboek: “Onwijs leuk deze tentoonstelling van 4 generaties 

Jonker. Mijn vader is heel trots dat hij dit heeft kunnen doen. Ikzelf 

heb ook altijd in de winkel gewerkt. Dus kende ik veel foto’s. Maar 

mooi om te zien, dat het nu ook voor het publiek te zien is.” 

http://www.belastingdienst.nl/
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(foto Kees Zwaan) 

 

Annie Zwaan 

 

Marmeren 
 

In de vorige museumbode schreef ik dat de gemarmerde 

schoorsteenmantel weer in het visserskamertje was teruggeplaatst. 

Wat is marmeren en wie was de Egmonder die deze techniek meester 

was? 

Egmonder Albert Stam was een veelzijdig man. Hij beheerste de 

techniek om het uiterlijk van marmer te imiteren op hout of op andere 

oppervlakken.  

In Nederland werd, in het begin van de 17de eeuw, dit toegepast in 

kerken en raadhuizen vaak in combinatie met echte marmeren 

vloeren. In de 18de eeuw lieten welgestelde burgers hun kamers en 

lambriseringen marmeren. Zo ontstond een techniek van het 
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beschilderen van balken, deuren, kasten en meubelen die elke 

zichzelf respecterende schilder onder de knie diende te hebben.  

 

 

 
 

 

Nadat Stam met de schoorsteenmantel in het visserskamertje klaar 

was, marmerde hij ook de moderne toegangsdeur naar het kamertje 

en schilderde een tapijtje op het trapje naar de bedstee.  

In de Oud-Katholieke Kerk is ook werk van hem te zien.  

 

Hoe deze techniek in zijn werk gaat, kunt u  b.v. zien op 

www.josje.bouwt.com onder het kopje “Workshops”. 

 

Cootje Bronner 

 

Waarom hangt er sinds kort een windorgel in het 

museum? 
 

In een vorige museumbode beschreef ik hoe de Kerkplein en de 

Drente 19 oktober 1935 strandden.  

http://www.josje.bouwt.com/
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9 januari 1936 legde de deurwaarder der Rijksbelastingen beslag op 

de Drente. De sleepboot werd op het strand gesloopt door de Firma 

Scheepssloperij Frans Rijswijk uit Hendrik- Ido- Ambacht (zie foto). 
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Tijdens een openbare verkoop op 27 februari 1936, werd de 

inventaris van de hand gedaan (zie krantenknipsel). 
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      Windorgel 

 

Gerard Wijker 

 

Een schenking 

 
Het is altijd een verrassing als aan het Museum van Egmond een 

voorwerp wordt geschonken en vooral als ook informatie over het 

object wordt bijgevoegd.  

Nadat het voorwerp is gefotografeerd, beschreven en van een 

archiefnummer voorzien, kan het in veel gevallen tijdelijk of 

permanent  tentoongesteld worden. 

Een bezoekster bekeek dit jaar in de grote vitrine in de 

schuitenschuur het olieverfschilderij “branding met meeuwen” van 

Half juli van dat jaar werden 

de laatste stukken ijzer van 

het strand verwijderd.  

 

Het windorgel is gemaakt 

van onderdelen van de 

Drente, mogelijk voor 

verkoop t.b.v. NZHRM of 

gewoon als huisvlijt?  

Mocht u meer informatie 

hebben dan horen we het 

graag!     
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Jacob Willem Gruyter (1856-1908), dat in 1996 door haar moeder 

aan het museum was geschonken. 

 

 
 

Haar grootvader  Mr. J. C. van den Bergh, advocaat te Utrecht en 

getrouwd met Cornelia Johanna Conijn, brachten in de zomer van 

1907 hun vakantie door in Egmond aan Zee. Ze logeerden in het huis 

Mare Liberum.   

Van den Bergh raakte geïnteresseerd in het werk van de schilder. 

 

November 1907 schreef  Gruyter de heer Van den Bergh de volgende  

brief :  

“Na aanleiding van uw bezoek ten mijne; wil ik u verzoeken of gij mij 

zoudt willen berichten of gij nog idee in het door u gezienen 

schilderij zoudt hebben. De naakten prijs waarvoor ik het u zou 

kunnen afstaan is honderd veertig gulden.  
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kleiner formaat kunt gij hebben in de prijs van honderd  en van 

zestig.  

aquarellen zonder *ancadrement gelden bij mij vijftig en vijfendertig 

gulden in de maat 50 bij 70   ? bij 35. 

Hopende gij ten mijne met eenige wand versiering moogt slagen. 

In afwachting van uw welwillend antwoord  

Hoogachtend  

Jacob W. Gruyter. 

* encadrement is het woord voor lijst. 

 

Cootje Bronner 

 

Museum Prins Hendrik de Zeevaarder 

 
In de vorige museumbode kondigde ik de komst van drie nieuwe 

vitrines aan. Deze zijn gearriveerd en staan nu te pronken in het 

museumgedeelte van de Prins Hendrik Stichting. Het prachtige 

modelbouwschip De Vier Gebroeders, met zijn prachtige koperen 

kiel, heeft nu een eigen vitrine. Het model is al heel oud en zeer 

broos. Nu het model in de, op maat gemaakte, vitrine staat, kan het 

model beter bewaard blijven. Voor de Java-en Chinalijn en de KPM 

is een aparte vitrine ingericht. Nog ieder jaar komen oud werknemers 

van deze maatschappijen de slachtoffers uit de 2e wereldoorlog 

herdenken. Zij doen dit door middel van een kranslegging en 

besteden de rest van de uurtjes aan het ophalen van herinneringen. 

Alle vitrines zijn in dezelfde stijl als de bestaande vitrines.  

Nog steeds doen we leuke ontdekkingen.Wat te denken van een oud 

laatje waarin wat rommel zat. Bij het opruimen bleek dit laatje geen 

laatje te zijn maar de oude collectebus, die gebruikt werd om geld op 

te halen voor de eerste uitbreiding van het eerste gebouw van de Prins 

Hendrik Stichting. Voor wie het nog niet weet, het mooie witte 

gebouw dat er nu staat is het derde gebouw van de Prins Hendrik 

Stichting en is een rijksmonument van binnen en van buiten.  
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Verder houdt de werkgroep in de Prins Hendrik Stichting zich bezig 

met de archieven. Denk maar eens aan alle jaarverslagen, 

regentenverslagen, oude correspondentie. De eerste jaren zijn we nog 

wel bezig, maar het is ook heel gezellig om dit met elkaar te doen.  

Mocht u wat willen weten over deze zaken dan kunt u elke 

vrijdagochtend bij ons op bezoek komen. We zijn van 9.30 – 12.00 

uur aanwezig. Verder kunt u altijd de collectie en oude foto’s 

bekijken. Iedere dag van 10.00-17.00 uur is het museum open. We 

stellen het op prijs als u iets in het gastenboek schrijft. Een kleine tip 

voor meer restauraties is altijd welkom.  

 

Margareth Edel 

 

De pinck 

 

Zoals in het vorige nummer vermeld was de pinck op zaterdag 23 

april in Heusden om mee te doen aan de festiviteiten rond 400 jaar de 

Vrede van Heusden. We vertrokken op woensdag 20 april, het was 

twee dagen heen varen, aldaar kon aan de wal overnacht worden. Op 

zondag en maandag werd terug gevaren, maar de zee was op 

maandag te slecht om de pinck veilig te laten aanlanden. Na 

telefonisch overleg werd afgemeerd in de jachthaven Nauerna, 

halverwege het Noordzeekanaal. Uiteindelijk liep de “Claes Teunisz” 

zaterdag 30 april op het Egmondse strand. 

 

Op 21 mei stonden we met de “Jan van Claes” (het kleine pinckie) op 

de voorjaarsmarkt bij de Abdij te Egmond Binnen. 

 

Op vrijdag 10 juni vertrok de pinck, met gestreken mast, via 

IJmuiden, Noordzeekanaal, de Zaan en Noord Hollandse kanaal naar 

Alkmaar. Daar waren we voor de tweede maal om mee te doen aan 

“Kaeskoppenstad”. In dit weekend is de oude binnenstad van 

Alkmaar het decor van de middeleeuwen. Op maandag 13 juni werd 
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terug gevaren naar Egmond, omstreeks 15.00 uur stond de pinck 

weer op het strand.  

 

 
(foto M. de la Vieter) 

 

De zaterdag erop 18 juni was het weer de Egmondse visserijdag, 

voorafgegaan, op vrijdagavond, door de herdenking van de op zee 

omgekomen vissers. Net als voorgaande jaren stond de pinck op 

zaterdag op het strand en werd er een visveiling gehouden. In de lege 

loods was de visclub weer aanwezig en werd er volop vis gebakken. 

Deze dag bracht een mooi bedrag op.  

Dit jaar waren we niet naar vlaggetjesdag te Scheveningen, aangezien 

dit tegelijk was met de visserijdag. 

In de maanden juli en augustus zijn we op de vrijdagavonden van 

19.00 tot 21.00 uur open voor het publiek. Dit trekt altijd behoorlijk 

wat toeristen aan en een enkele derper of donateur. 
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Op vrijdag 19 augustus vertrok de pinck richting Scheveningen om 

op zaterdag de 20e augustus vis aan te landen op het Scheveningse 

strand. Dit i.v.m. het historisch festival aldaar. Hoewel niet alles naar 

wens ging was het toch geslaagd en hebben we er veel van geleerd. 

Er zijn van dit aanlanden diverse filmpjes te vinden op Youtube, 

zoekterm: Egmonder pinck Scheveningen.  

De 21e  rond 10.30 uur vertrok de pinck richting IJmuiden, wind ZW 

5/6 met héél veel regen. Rond 15.30 uur lag de Claes Teunisz. binnen 

de pieren, werd geschut door de kleine sluis en voer door naar 

Nauerna, waar de bemanning werd opgepikt en naar Egmond 

gereden.  

Zaterdag de 28e ging het richting Volendam, vandaar uit werd door 

de week gezeild op het Markermeer om daarna op 2 september te 

vertrekken naar Spakenburg. Voor inmiddels de 6e maal waren we op 

de visserijdag daar aanwezig. Te Spakenburg werd aandacht besteed 

aan de watersnood van 1916, met een aantal botters op de wal en 

verwoeste huizen. In Egmond zijn vooral foto’s van Foto Jonker 

bekend van de watersnood in Anna Paulowna door dezelfde NW  

storm.  

 

 
(foto G. Stam: Huizen, afgemeerd in het kolkje bij de kalkovens) 
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Op woensdagmorgen 21 september werd een bemanning naar Huizen 

gebracht en de pinck weer naar Egmond gevaren. Tegen tienen 

gingen de landvasten los en om 18.30 uur lag de Claes Teunisz. weer 

aan het Egmondse strand. Met opkomend water werd de mast 

gestreken en de pinck weer op de wagen gehaald. In de loods 

aangekomen hebben we nog even lekker nagezeten, voorlopig 

genoeg te doen aan onderhoud.  

 

Jan Sander 

 

Nieuwe audiovisuele apparatuur in het museum 

 
Een lang gekoesterde wens van het bestuur is dit seizoen in 

vervulling gegaan: professionele apparatuur waarop onze bijzondere 

collectie films en foto’s te zien is voor de bezoekers. De wens hierbij 

was dat de bezoeker zelf de films en foto’s kan kiezen d.m.v. een 

aanraakscherm. Voor het zover was moest er een bedrijf worden 

gezocht dat deze klus op zich zou nemen en moesten de fondsen bij 

elkaar worden gezocht. Het eerste was vrij eenvoudig, door een tip 

van het Reddingmuseum kwamen we uit bij het bedrijf Kinkorn. Na 

een eerste kennismaking en wat brainstormen kwamen we tot de 

huidige opstelling: 1 groot scherm voor films, 1 fotoscherm bij de 

kabinetjes en 1 foto/film scherm bij ons topstuk; roeireddingboot 

no.5. 

Maar voor het zover was moesten we de nodige fondsen bij elkaar 

zien te krijgen. Dit is uiteindelijk mogelijk geworden door het 

Toerisme en Innovatiefonds van de Gemeente Bergen, de Rabobank, 

Stichting Prins Hendrik de Zeevaarder en het Prins Bernhard 

Cultuurfonds. 

Toen de toezeggingen binnen waren konden we met Kinkorn ons 

plan uitvoeren. Na plaatsing van de hardware konden we beginnen 

met het laden van de films en foto’s. Dit is makkelijker gezegd dan 

gedaan, want eerst moesten we de films bekijken om te zien of deze 

geschikt waren voor vertoning (niet te slecht, te lang of niet 

interessant voor de gemiddelde bezoeker). We zijn uitgekomen op 9 
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films van o.a. de Bergense School, Koloniehuizen, Visserij, 

Reddingwezen enz. Voor de fotoschermen  moesten we eerst de 

onderwerpen kiezen, dan de foto’s selecteren en daar nog een korte 

tekst bij maken. Uiteindelijk waren we vlak na de opening van het 

museum klaar. Het resultaat overtreft onze verwachtingen, met name 

de films zijn een groot succes!!  

 

 

 
 

En passant hebben we met Kinkorn ook nog onze website totaal 

vernieuwd, dit bracht ook weer het nodige werk met zich mee. 

Praktisch alles is vernieuwd op de site en deze is sinds een paar 

weken in de lucht! U kunt zelf het resultaat bekijken op: 

http://www.museumvanegmond.nl/ 

 

Gerard Wijker en Cootje Bronner 

 

 

http://www.museumvanegmond.nl/
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Wat een groot compliment voor allen die actief zijn in 

ons museum 
 

Bij het doorlezen van de opmerkingen die bezoekers in het museum 

na hun bezoek opschreven, kwam ik het volgende tegen: 

“ Ik kom hier al 30 jaar. Door de jaren heen geeft het museum glans 

aan de museale beleving. Niet een stapelplaats van oude zaken, maar 

een plek waar je de ontwikkelingen van Egmond goed in ’t oog 

krijgt.”  

“Die Atmosphäre der Gegend ist gut getroffen. Wir nehmen Egmond 

in unserem Herzen mit nach Hause.” 

Enkele andere opmerkingen: „Een fluitje van een cent bestaat echt!”  

 

 
 

“De inktvis vond ik een beetje eng, maar de roeiboot was 

interessant.” 

“ik vond het ook leuk, dat ik aan het einde een kaart mocht pakken.” 

 

Cootje Bronner 
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Oproep voor nieuwe vrijwilligers (M/V) 

 
Het Museum van Egmond beschikt over een hele gezellige en 

enthousiaste groep vrijwilligers. Zij zorgen er de hele zomer voor dat 

het museum open is en de bezoekers gastvrij worden ontvangen. 

 

Het is heel leuk en interessant om de bezoekers te spreken en de 

meeste bezoekers zijn ook heel geïnteresseerd en vertellen zelf weer 

verhalen. Bijvoorbeeld over hoe ze in koloniehuizen hebben gezeten 

of dat hun opa ook visser was. De meest leuke reacties krijg je als je 

enkele uurtjes achter de balie zit. 

 

Sommige vrijwilligers doen ook andere klusjes voor het museum 

zoals onderhoudswerk, timmerklussen of het poetsen van de vitrines. 

Wat het ook is, het geeft voldoening en je hoort er bij. 

 

Graag willen wij de groep uitbreiden met een paar nieuwe 

vrijwilligers. Je hoeft geen speciale kwaliteiten te hebben, alleen wat 

enthousiasme voor het museum. We werken je goed in en verder is 

het heel gezellig. Het aantal uren dat je dienst wilt draaien is 

helemaal vrij. We werken niet met strakke roosters. 

 

Voel je er wat voor, neem dan contact op met: 

 

- Lia de Vries  (tel. 072-5061318), 

- Cootje Bronner  (tel.072-5064108) of  

- Margareth Edel  (tel. 072-5070000). 
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Adressen 
 

Bestuur 

J.P.Th. Apeldoorn (voorzitter)  tel. 072 - 5063411 

Herenweg 13 b, 1935 AA  Egmond Binnen 

C. Bronner-Hazenberg    tel. 072 - 5064108 

Pr. Margrietlaan 24, 1934 EL  Egmond aan den Hoef 

M.A. Edel-Blankestijn (Public Relations) tel. 072 - 5070000 

Herenweg 291, 1934 PV  Egmond aan den Hoef 

A. Genet  (penningmeester)   tel. 072 - 5335498 

De Ronge 62, 1852 XD  Heiloo 

J. Sander     tel. 072 - 5064498 

De Schokker 35, 1931 DB  Egmond aan Zee 

G. Wijker     tel. 072 - 5063480 

Zeeweg 39, 1931 VH  Egmond aan Zee 

E. v.d. Zeijden, (secretaris) 

Zeeweg 20, 1931 VJ  Egmond aan Zee tel. 072 - 5064912 

 

Ledenadministratie  

S. Sander     tel. 072 - 5065630 

Zeeweg 65, 1931 VK  Egmond aan Zee   

 

Organisatie vrijwilligers 

L. de Vries-van Pel    tel. 072 - 5061318 

Boulevard Ir. De Vassy 15/A, 1931 CN  Egmond aan Zee 

 

Redactie en vormgeving Museumbode 

A.C. Zwaan (koning.zwaan@quicknet.nl) tel. 072 - 5065591 

Wilhelminastraat 70, 1931 BS  Egmond aan Zee 

 

Bankrekening 

Rabobank: NL84RABO0315770112 t.n.v. St. Museum van Egmond 

ING: NL32INGB0000040087 t.n.v. St. Museum van Egmond 

 

E-mail: info@museumvanegmond.nl 

mailto:koning.zwaan@quicknet.nl
mailto:info@museumvanegmond.nl
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Donateur worden 
 

Om ook in de toekomst onze activiteiten te kunnen continueren en 

nieuwe activiteiten te ontwikkelen, is uitbreiding van het aantal 

donateurs noodzakelijk. 

Uw jaarlijkse bijdrage kunt u zelf bepalen met een minimumbijdrage 

van Є 12,50, inclusief uw badgasten Є 17,50. Als donateur kunt u het 

museum met uw gezin gratis bezoeken.  
Wilt u het Museum van Egmond ook steunen, dan kunt u zich als 

donateur opgeven door invulling van onderstaande gegevens en: 

 

-  inlevering bij mevr. S. Sander 

Zeeweg 65, 1931 VK  Egmond aan Zee 

-  per mail naar: mw.s.sander@quicknet.nl 

-  verzending naar: St. Museum van Egmond,  

Postbus 193, 1930 AD  Egmond aan Zee 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Naam ………………………………………………………... 

 

Voorletters: ………………………………………………….. 

 

Adres   ……………………………………………………….. 

 

Postcode/Woonplaats ………………………………………... 

 

Telefoonnummer …………………………………………….. 

 

Jaarlijkse bijdrage: Є ………………………………………… 

 

 

Datum     Handtekening 

 

 

…………………….   ………………………… 

mailto:zwaan966@planet.nl

