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Museum van Egmond     november 2010 
 
Openingstijden Museum van Egmond, Zuiderstraat 7 
Egmond aan Zee, www.museumvanegmond.nl  

 
Het museum is juni t/m oktober open.  
 
juni, juli en augustus                
di, woe, do (Di, Mi, Do)  14.00 – 16.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur   
vrij, za, zo  (Fr, Sa, So)    14.00 -  16.00 uur 
september/oktober  
di t/m zo (Di – So) 14.00 - 16.00 uur  

 
Entree Є 2,-, kind Є 1,-. Museumkaart en donateurs gratis. 
Zoektocht voor kinderen met een stickervel. 
 
Rondleidingen in het museum van  juni t/m oktober: elke eerste 
maandag van de maand. 
 
Na afspraak met mevr. M. Edel (072 – 5070000) is voor groepen 
(ook met een rondleiding) het hele jaar door bezoek mogelijk. 
 
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.     
 
Vaste tentoonstellingover de drie Egmonden: Beleef Egmond van 
binnenuit. 
 
Zomertentoontelling 2010: Egmond tijdens de Tweede Wereld-
oorlog 
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Voorwoord 
 
Een paar maanden geleden presenteerde de Provincie Noord Holland 
het project “Het verhalen Paviljoen”. Hierin vertellen inwoners van 
de provincie verhalen over hun jeugd, beroepen etc. en de Gemeente 
Bergen beet de spits af. Verschillende inwoners van Egmond, 
waaronder ikzelf, vertelden over hun jeugd en over hoe het vroeger 
was. Verhalen die een mooi beeld geven over een tijd die achter ons 
ligt en waarvan de jeugd veelal geen weet meer heeft. 
Een museum heeft een collectie voorwerpen die een bepaald beeld 
van het verleden geven, een beeld waarop een ieder zijn of haar eigen 
invulling geeft. Om dat beeld aan te vullen en voor een beter begrip 
van die tijd, zijn juist de verhalen van mensen die het hebben 
meegemaakt onontbeerlijk. Een heel goed voorbeeld is de 
tentoonstelling die we gehad hebben over de Tweede Wereldoorlog. 
Voorwerpen uit deze periode zeggen veel en foto’s uit deze tijd 
kunnen zeer indringend zijn, maar persoonlijke verslagen geven juist 
díe aanvulling die met name op het gebied van emoties en 
persoonlijke beleving de beeldvorming ten goede komt. 
Binnen ons bestuur vinden wij dan ook dat het vastleggen en bewaren 
van verhalen en gebeurtenissen uit het verleden weer opgepakt dient 
te worden. 
Vooral omdat het Museum van Egmond dit reeds eerder heeft gedaan 
in de vorm van interviews met diverse Egmonders. Veranderingen 
gaan razendsnel en voor je het weet is er niemand meer die aan den 
lijve ondervonden heeft hoe het vroeger was. Te denken valt met 
name aan de visserij, de jacht/stroperij, het vroege toerisme met 
verhalen over badgasten en hoe men daar vroeger tegenaan keek. 
Sleepvaart, walvisvaart, bloembollenteelt enz. enz… 
Dus als u denkt ‘dit is wel leuk voor het museum’ of u weet iemand 
die verhalen kan vertellen over vroeger, neemt u dan contact met ons 
op! Wij zullen dit buitengewoon op prijs stellen. 
 
Tot ziens in ons Museum van Egmond 
 
Jan Apeldoorn, voorzitter                   
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Inhoudsopgave: 
 
In deze museumbode treft u de volgende onderwerpen aan: 
 
- Openingstijden      Pag.  1 
- Voorwoord        Pag.  2 
- Inhoudsopgave      Pag.  3 
- Nieuwe voorkant Museumbode    Pag.  4 
- Opening van de tentoonstelling Egmond in WOII  Pag.  4 
- In memoriam Ed Zijp     Pag.  6 
- Zeemanssouvenirs      Pag.  7 
- Vrijwilligers       Pag.  9 
- De boot nemen      Pag. 10 
- Foto’s       Pag. 12 
- Museumbezoekers      Pag. 13 
- Opmerkingen van bezoekers     Pag. 16 
-  Egmonder in den vreemde     Pag. 18 
-  Op bezoek bij de buren     Pag. 19 
-  De pinck afgelopen zomer     Pag. 19 
-  Klantenservice      Pag. 22 
- Adressen       Pag. 23 
- Donateur worden      Pag. 24 
 
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 
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Nieuwe voorkant Museumbode  
 
Het is u waarschijnlijk opgevallen dat de Museumbode een nieuwe 
voorkant heeft. Leo Stork heeft de afbeelding van de pentekening van 
het museum en de pinck  kosteloos aan het museum ter beschikking 
gesteld. Hij heeft deze ontworpen voor de voorkant van de 
Museumbode.De afbeeldingen zullen ook worden afgedrukt op de 
donateurkaart en op ons briefpapier. 
Het zijn prachtige tekeningen en het Museum van Egmond is hem 
zeer dankbaar dat hij ons deze heeft geschonken. 
 
 

Opening van de tentoonstelling “Egmond in de Tweede 
Wereldoorlog” 

 
Op zaterdag 5 juni werd  de 
tentoonstelling “Egmond in 
de Tweede Wereldoorlog” 
geopend door burgemeester 
Hetty Hafkamp. De 
aanwezige genodigden, 
donateurs en vrijwilligers 
van het museum werden 
welkom geheten door de 
voorzitter, de heer Jan 
Apeldoorn.  
In zijn welkomstwoord 
memoreerde hij het 
overlijden van één van 
onze vrijwilligers, de heer 

Ed Zijp, die enkele weken hiervoor na een ziekbed is overleden. De 
heer Zijp was een enthousiaste, bescheiden en uitermate vriendelijke 
man, wiens inzet door het museum erg gemist zal worden. Ook een 
woord van sterkte voor een aantal vrijwilligers die wegens ziekte 
vandaag niet aanwezig kunnen zijn. 
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Met betrekking tot de tentoonstelling memoreert hij dat ook Egmond 
veel geleden heeft in de Tweede Wereldoorlog. De mensen werden 
geëvacueerd en de ziel ging uit het dorp. Er was veel leed en angst in 
die periode. De jeugd kan zich dit amper voorstellen.  
In haar toespraak benadrukte de burgemeester het belang van deze 
tentoonstelling, om de mensen bewust te laten blijven hoe waardevol 
het is om in een vrij land, zonder oorlog, te mogen leven. Hoe 
moeilijk het voor de mensen in oorlogstijd is geweest om hun 
dagelijkse bezigheden te kunnen doen. Zij herinnerde ons eraan dat 
ook nu nog jonge mensen bij oorlogen, zoals in Afghanistan, 
betrokken zijn. Deze mensen bezoeken ook de jaarlijkse  
veteranendag in de gemeente Bergen en zijn wel geconfronteerd met 
oorlogsomstandigheden. Hopelijk zullen wij hier in Nederland nooit 
meer in zo’n oorlogssituatie terecht komen en in vrijheid verder 
kunnen leven.  
Zij bedankte de vele vrijwilligers, die het mogelijk maken het  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

museum in stand te 
houden, zonder hun 
vrijwillige bijdrage 
in welke vorm dan 
ook is dit niet 
mogelijk.  
De voorzitter 
overhandigde als 
dank een mooi 
boeket bloemen aan 
mevrouw Hafkamp. 
Hierna werd het glas 
geheven op de 
tentoonstelling, die 
door iedereen met 
belangstelling werd 
bekeken. 
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In memoriam Ed Zijp 
 
Ed was al een tijdje bij de groep vrijwilligers toen ik erbij kwam. Een 
nieuw gezicht, ik kende hem niet. Op een keer vroeg Lia ons om 
enkele klusjes te doen, en wat opruimwerk. Toen al leerden we Ed 
wat beter kennen. Een rustige man, weinig woorden, en wel in voor 
een dolletje, kortom het klikte.  
Van het één kwam het ander, en we besloten na overleg met het 
bestuur om de zolder eens aan te pakken. Daar zijn we wel een paar 
winters mee bezig geweest. Handig was dat Ed verstand had van 
electra, dus we konden alles in één hand houden. Terugkijkend is 
samenwerken met hem heel plezierig geweest. 
Ed was ook nog betrokken bij de Wereldwinkel, en deed kosterswerk 
in de kerk van Huize Agnes.  
Op woensdagmiddag had hij zijn uitje: in de recreatiezaal in 
Torenduin. Plagerig vroeg ik wel eens wat hij daar zoal deed. “Spel- 
letjes”zei hij dan grinnikend, en zo konden we weer een tijdje 
vooruit.  
Maar voor het zangkoor in Alkmaar moest alles wijken, dat was zijn  
hobby.  
Op een kwade dag hoorden we de tijding. Ed zou niet meer beter 
worden. Dan wordt alles anders, de realiteit van alledag komt op je 
af. Je denkt dan: “hij haakt af”, maar niets was minder waar. Ed ging 
door! Op de vraag hoe hij met z’n ziekte omging kreeg je een nuchter 
en realistisch antwoord.  
Gelukkig hebben we de zolder af kunnen maken en vaak zei hij dan: 
“mooi hè”. Toen het al wat minder ging kocht hij een accufiets, daar 
heeft hij nog leuke tochtjes mee kunnen maken. 
Toch kwam het einde nog snel. Na enkele malen in het ziekenhuis te 
zijn opgenomen, is Ed na een liefdevolle verzorging van zijn Truus, 
van ons heengegaan. 
 
We missen Ed! 
 
Henk Bosman 
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Zeemanssouvenirs 
 
Tussen 1850 en 1900 werden door zeelieden vaak beeldjes van 
honden, als souvenir uit Engeland, meegenomen.  
In bijna alle musea die met scheepvaart te maken hebben, bevindt 
zich dit type hondjes in de collectie. Zo hebben wij een aantal pracht 
exemplaren in ons museum. De aardewerkfabrieken in Staffordshire 
in Engeland produceerden duizenden hondjes, vooral spaniëls en 
poedels. Het witte aardewerk werd in mallen gegoten, daarna al dan 
niet met bladgoud of kleur versierd. 
Zo'n stel hondjes, één met de kop naar rechts en de ander met de kop 
naar links, kregen vaak een ereplaats op de schoorsteenmantel, 
Stonden ze in de vensterbank en waren de snuitjes naar buiten 
gekeerd, dan moest de zeeman nog thuiskomen. Was hij thuis, dan  
keken de beeldjes elkaar aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat de hondjes in Engeland ook voor heel iets anders werden 
gebruikt, wisten de goede gevers niet of als ze het al kenden, hielden 
ze dat voor het thuisfront geheim. De hondjes waren een teken voor 
minnaars en hoerenbezoekers. Keken ze naar buiten dan was dat het 
teken dat de vrouw niet beschikbaar was. Maar keken ze naar elkaar, 
dan was de kust vrij. Deze laatste versie is toch bij veel Egmonders 
bekend.  
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Nog een souvenir. 
 
Het beeldje dat in het visserskamertje staat en „the lionslayer” heet, 

heeft me altijd geïntrigeerd. Het stelt 
een gebaarde Schot voor, met een 
dode leeuw aan zijn voeten.  Opeens 
werd het me duidelijk, dat dit ook wel 
eens Staffordshire aardewerk zou 
kunnen zijn. Dit bleek juist. Ik vond 
in het boek: A Catalogue of the 
GOODACRE COLLECTION of 
Early Staffordshire Pottery Figures 
1790-1840 een foto van dit beeldje. 
Het stelt Roualeyn George Gordon 
Cumming (1820-1866) voor, een 
Victoriaanse avonturier uit Schotland. 
Hij is gekleed in zijn Schots geruite 
kilt met groene cape, leunt op zijn 
slagzwaard van de Schotse 
Hooglanders en heeft een dode 
vrouwtjesleeuw aan zijn voeten 
liggen. In zijn in 1850 gepubliceerde 
dagboek vertelt Cumming dat hij 
deze leeuw met zijn blote handen  
heeft gedood.  

Hij stelde zijn jachttrofeeën tentoon op de Great Exibition van 1851. 
Deze internationale tentoonstelling werd in Hyde Park, te Londen 
gehouden, van 1 mei tot en met 15 oktober 1851. 
In 1851 verhuisde Roualeyn naar Fort Augustus (Cill Chuimein). 
Dit ligt in de Schotse Hooglanden in de buurt waar Loch Ness 
overgaat in het Caledonisch Kanaal.De schilderijen over zijn reizen 
en wapenfeiten, en zijn trofeeën zijn daar in een museum te zien. 
Geweldig, dat een van onze Egmondse voorvaders dit beeldje mee 
naar Egmond heeft genomen en dit aan het museum schonk. 
 
Cootje Bronner 
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Vrijwilligers: de steunpilaren van het museum 
 
Het museum heeft een vaste groep vrijwilligers en de laatste jaren 
zijn er weer enkele enthousiaste medewerkers bijgekomen. Toch zijn 
er nog altijd nieuwe mensen welkom. Als beheerder ben je gastvrouw 
of gastheer van het museum. Je ontmoet allerlei mensen in een 
positieve sfeer en verkoopt wat aan de balie. Een dienst duurt nooit 
veel langer dan twee uur. Wie interesse heeft zou eens samen met 
iemand kunnen ‘meelopen’ om te ervaren hoe leuk het is. 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. Lia de Vries-van 
Pel zorgt er voor dat we een paar keer per jaar bij elkaar komen voor 
overleg en vooral voor de gezelligheid. Spreekt dit u aan? Bel dan 
meteen met Lia: 072 - 506 1318. 
 
Adlib 
  
Ook voor de registratie van alle voorwerpen in het museum kunnen 
wij extra hulp gebruiken. 
Hiervoor hebben wij in het museum een speciaal softwareprogramma 
genaamd Adlib. Adlib is een softwareprogramma om grote 
hoeveelheden gegevens op een gestructureerde manier te beheren. 
Door herinrichting van het depot en vervanging van het oude 
softwareprogramma is het noodzakelijk alle voorwerpen in het 
museum opnieuw te inventariseren en te fotograferen. 
Ook moeten alle nieuwe aanwinsten in dit programma worden 
geregistreerd, kortom volop leuk en leerzaam werk voor 
geïnteresseerden. 
Mocht u interesse hebben dan kunt u altijd even bellen of mailen met: 
  
Cootje Bronner, tel. 072-5064108, mail Cootje.bronner@quicknet.nl 
of Gerard Wijker, tel.072-5063480, mail zwaan966@planet.nl  
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De boot nemen 
 
Op vrijdag 10 september 2010 om ca. 14.00 uur stroomt het museum 
vol met genodigden. Buiten miezert het een beetje, maar de sfeer 
binnen is daar niet minder om. De genodigden scharen zich rondom 
de roeireddingboot. Wat is er aan de hand? Wel, Aniel Stam en 
Annemarie Gouda willen elkaar het jawoord geven. 
Klokslag 14.00 uur (deze  klokslagen ontgaan niemand in het 
museum) treedt het bruidspaar binnen. Aniel strak in uniform en z’n 
bruid Annemarie in een beeldige jurk. Hun zoon Finn (ca. 5 
maanden) draagt o.a. een gilet en een heuse stropdas.  
De ambtenaar van de burgerlijke stand, de heer Rob van Laren, heet 
het bruidspaar en de genodigden hartelijk welkom en hij begint met  
z ’n toespraak. Hij heeft zich goed voorbereid en hij weidt aardig uit. 
Als hij vraagt of de uitweiding niemand stoort, antwoordt de vader 
van de bruidegom, de heer Leen Stam: “Anders (aars) sla ik je wel 
neer”. Grote hilariteit en de spanning is direct weggenomen. De zoon 
van het bruidspaar, Finn, verbreekt ook al gauw de stilte door af en 
toe te huilen. Hij wil in de boot genomen worden. Letterlijk! Papa en 
mama zonder Finn in de boot, dat kan niet! De ceremonie verloopt 
verder vlekkeloos en zij doet ontspannen aan.  
 
Nu kun je zowel met het woord boot als met een boot an sich héél 
véél kanten op: 
- je kunt de boot afhouden. Dit bruidspaar doet dit niet. Daar is over 
   nagedacht. 
- je kunt de boot missen. Nee, Aniel en Annemarie stappen     
  zelfverzekerd in de boot. Eén van de belangrijkste boten in je leven  
  mag je niet missen. 
- van “uit de boot vallen” is ook geen sprake. Alhoewel als je uit de  
   museumboot valt je dan  wel droog blijft. 
- iemand in de boot nemen: zéér paradoxaal, maar dit bruidpaar doet  
  dit wel. 
- de boot in gaan: overdrachtelijk zéér negatief, maar letterlijk  
  gebeurt dat wel in het museum, maar van oplichterij is geen sprake. 
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- iemand in z’n bootje krijgen: toelichting niet nodig. 
- de boot is aan: oftewel de poppen zijn aan het dansen. Het jawoord 
   van ieder bruidspaar  klinkt altijd ferm en luid. ’t Zeetje is tijdens  
   een huwelijk niet altijd rimpelloos. Obstakels en barrières te over  
   om getrotseerd te moeten worden. Maar de roeireddingsboot in het 
   museum heeft in z’n bestaan ook heel wat obstakels en barrières     
   moeten trotseren. Vaak met  de moed der wanhoop moest de  
   bemanning ad hoc beslissingen nemen. Ik weet zeker dat elk 
   bruidspaar dat in deze boot stapt een zeer solide fundament  
   betreedt. 
 

 
(foto aangeleverd door het bruidspaar) 
 
Na afloop mag ik namens het museum het bruidspaar een litho van 
Geert Jan van Meurs aanbieden. Deze wordt in dank aangenomen. 
Echt, het is een feest om in het museum te trouwen! 
 
Anne Basjes-Visser 
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Foto’s 
 

 
 
 
Het museum kwam in het bezit van bovenstaande foto, waarop  
staat: dorpsomroeper E. Prins. Hij is geboren in 1897 en gestorven in 
1958. Misschien weet iemand waarom deze foto werd gemaakt, of 
waar de foto precies genomen is. Herkent iemand zich op de foto? 
 
Het museum zou het bijzonder op prijs stellen interessante foto's te 
krijgen, vooral als er ook een beschrijving bij is van de personen die 
op de foto staan, of de tijd waarin de foto is gemaakt. 
 
Cootje Bronner 
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Museumbezoekers 
 
De dochters van Jan Klok 
In het museum kon je afgelopen seizoen de foto’s zien, die Jan Klok  
† in 1945 had gemaakt van de bevrijding en de bevrijdingsfeesten. 
Prachtige, nog nooit vertoonde foto’s die mooi uitkwamen op het 
nieuwe scherm. Wel een teken dat ze scherp zijn.  
In mijn herinnering is hij nog altijd mijnheer Klok, onze buurman aan 
de Van Oldenborghweg. Hij had een leidinggevende functie bij het 
PWN en we zijn door hem ook vaak op de foto gezet. Bij de opening 
was het dan ook leuk om de drie dochters Klok te ontmoeten, die 
reuze trots zijn op hun pa. De oudste dochter beheert nog een archief 
van de duizenden foto’s die hij maakte. Wie weet kunnen we er nog 
meer van te zien krijgen. Het museum heeft er nu de spullen voor.  
 
Bruidspaar uit Zuidbroek 
Heel toepasselijk rond de tentoonstelling over oorlog en bevrijding, is 
op 10 juni het huwelijk van Jaap Boer en Agnes Modderman uit 
Zuidbroek. Dat is immers een van de Groningse dorpen waar 
Egmonders geëvacueerd waren in de oorlog. Zo ook Arie Visser, die 
er verkering kreeg. Egmonders waarschuwden hem nog: ‘pas op, 
want je krijgt de zee nooit meer te zien’. Arie Visser trouwde en 
kocht later een huisje aan het Winschoterdiep, omdat hij het water 
toch niet kon missen. Hij is er niet meer, maar wel zijn dochter 
Trijntje Visser, de moeder van de bruid. Omdat Egmond altijd bleef 
trekken, zijn ze hier vaak op vakantie geweest. Vandaar dat Agnes en 
Jaap het museum een mooie plek vinden voor het huwelijk dat ze 
eigenlijk maar als een formaliteit beschouwen. Daarom zijn ze hier 
met alleen de ouders van twee kanten, hun zoontje Raymond en een 
kindje onderweg. Trouwen in de oude roeireddingboot is sfeervol. De 
ambtenaar van de burgerlijke stand, een sprankelende dame in een 
indrukwekkende toga, houdt een mooie persoonlijke speech. Zelf 
mag ik voor bode spelen en een cadeautje namens het museum 
overhandigen. Daarna schuift het gezelschap aan de door Lia de 
Vries klaargezette koffietafel en krijgen we ook een stukje van de  
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meegenomen bruidstaart. Omdat de groep heel klein is, kan dat 
allemaal, maar verder doet het museum niet aan catering. Misschien 
brengt het mensen op een idee: hoe creëer je met weinig poespas en 
voor een redelijk bedrag toch een bijzondere trouwerij. Aparte foto’s 
verzekerd! 
 

 
(foto: Fleur Guern) 
 
(Noot van de redactie: het bruidspaar Boer-Modderman zou graag 
willen weten of iemand opa Arie Visser nog gekend heeft en of er 
nog familie in Egmond woont. U kunt hierover contact opnemen met 
mevrouw Fleur Guern,  tel. 072 – 506 9071). 
 
Alie uit Hoogezand 
Op een middag komen twee kekke dames het museum bezoeken. Een 
ervan, de 82-jarige Aaltje Smith, vroeger Alie van der Ark, is op zoek 
naar twee derper jongens uit haar jeugd. Ze kwamen in de oorlog bij 
haar op school in Hoogezand, de Mulo in het Westerpark. “Het waren 
leuke jongens en we vonden het heel gezellig dat ze erbij kwamen, al 
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verstonden ze ons niet als we Gronings praatten.” Ja, wie kunnen dat 
geweest zijn? Vrijwilliger Wil Zwart is net even in het museum en zij 
oppert dat een van de twee misschien Jacob Stam † is geweest. De 
man die later zo mooi over de historie van Egmond aan Zee heeft 
geschreven. We halen van boven zijn boek erbij “Egmond aan Zee in 
oorlog en vree”. Volgens zijn persoonsbewijs, uitgegeven op 15 
augustus 1944 te Hoogezand, was de toen 15-jarige Jacob Stam 
‘Studeerend’. De foto van Jacob roept echter geen duidelijke 
herinnering op. Even later zit Aaltje met rode koontjes te lezen over 
de soms slechte ervaringen van Jacob Stam op de verschillende 
evacuatieadressen. Het ging daar nogal primitief aan toe en Aaltje 
verontschuldigt zich. “Met z’n allen aardappels eten uit één pan, bij 
ons was het niet zo ouderwets hoor.” Het eerste huis waar de familie 
Stam verbleef, stikte ook nog van de muizen! Van schrik durft Aaltje 
niet verder te lezen. De dames kunnen er gelukkig om lachen. Ze 
gaan gezellig het museum bekijken en daarna verder genieten van 
Egmond. Mocht iemand zich Alie van der Ark herinneren, dan 
hebben wij wel een adres.  
 
Alkmaarder  
Een mijnheer uit Alkmaar is speciaal voor de tentoonstelling over de 
oorlog naar het museum gekomen. Op het grote scherm herkent hij 
foto’s van voedseldroppings. Hij was erbij als jochie en kan het zich 
nog als de dag van gisteren herinneren. Maar als we samen naar de 
foto’s staan te kijken en hij erover wil vertellen, dan krijgen zijn 
emoties de overhand. Het lukt hem niet meer om nog wat te zeggen. 
De oorlog. Soms heb ik het idee dat er nog steeds geen dag is zonder 
dat je daar op de een of andere manier iets over hoort, ziet of leest. 
En dat is maar goed ook. 
 
Duitsers  
Het is opmerkelijk dat zo snel na de oorlog hier zoveel Duitsers als 
toerist zijn gekomen. Meestal graag geziene gasten en velen zijn 
bevriend geraakt met Egmondse families. Toch weten ze zich  niet 
altijd een houding te geven als het om de oorlog gaat. In het museum 
is er - althans tegen mij - niet over gesproken. Sommigen schrijven 
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iets in het boek. Enkele winkeliers vinden de oorlog een verkeerd 
onderwerp voor het museum, te confronterend. Toch geloof ik niet 
dat onze bezoekers het zo opvatten. Daarvoor zijn ze toch te 
enthousiast over het museum. 
Ten slotte nog een mooi stel: een Duits echtpaar. Ze verontschuldigen 
zich, want ze komen al 38 jaar naar Egmond en dit is pas de eerste 
keer in het museum. Net als veel van hun landgenoten zijn ze vol lof 
over Egmond en de Egmonders, al hebben ze soms moeite met 
veranderingen in hun geliefde dorp. Toch zien ze ook nieuwe, goede 
ontwikkelingen, zoals de opgeknapte Voorstraat, de Boulevard en het 
prachtige nieuwe huis aan het einde ervan. Volgens de man lijkt het 
wel een omgekeerde boot en dat vindt hij een aanwinst voor Egmond. 
Ik ben het qua vormgeving met hem eens en hoop dat er voortaan 
alleen nog mooie en aantrekkelijke gebouwen komen in Egmond, 
waar juist ook de Egmonders zelf graag willen en kunnen wonen. 
Onlangs was er een bijeenkomst met o.a. mensen van de provincie. 
Samen waren we het er over eens: wat goed is voor Egmond als 
woonplaats, is tegelijkertijd ook goed voor onze bezoekers.  
 
Carla Kager 
 
Opmerkingen die bezoekers in het boek hebben 
opgeschreven 
 
Het valt op dat het vooral Duitse bezoekers zijn, die over de 
tentoonstelling Egmond tijdens de Tweede Wereldoorlog  hebben 
geschreven: 
 
Traurig was man als Deutscher hier wieder einmal sehen muss. Gut 
dass sich die Zeiten geändert haben. 
  
Ook als Duitser (1968)  heel interessant om deze tentoonstelling te 
bezoeken. Nooit meer oorlog!!!!!! 
  
Vielen Dank für den Blick hinter der Kulissen von Egmond  
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Halb Egmond aan Zee von den Deutschen abgerissen. Wie 
schrecklich. 
  
De tentoonstelling sprak ook kinderen aan: 
 
Ik wist al veel van de oorlog, maar van de oorlog in Egmond niet. Ik 
heb veel geleerd. 
  
Het kabinetje van de koloniehuizen lokt ieder jaar weer 
ontboezemingen uit: 
  
We zijn weer een stuk wijzer. 51 jaar na data, weet ik weer waar ik 
precies was en kwamen heel wat herinneringen naar boven. Een 
koloniekind. 
  
Mooi museum. Vooral de foto's van de kinderkolonies trokken mijn 
aandacht. Ik ben zelf in Juliana geweest en heb dit als fijn ervaren. 
 
Grappig. Hier in Egmond herinneringen opgehaald uit het kolonie-
huis in Oostvoorne, waar ik van 1968 tot 1972 groepsleidster was.   
 
De puzzelopdracht  en de kaarten met schelpjes viel ook dit jaar 
weer in de smaak: 
 
Diesmal hat uns das kleine Puzzel- Rätsel begeistert. Dafür ein 
großes Lob. 
 
Ich finde das Museum cool! (Anne 12 Jahre) 
 
Soms waren er ook enge zaken te zien! 
 
Mooi museum, maar alleen een heel enge inktvis. (Amber) 
   
Tot slot de uitsmijter:  
 
Ons weekendje aan Zee was compleet met dit kleine museum erbij. 
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Egmonder in den vreemde 
 
Onlangs las ik een artikel in een oud exemplaar van het Alkmaars 
Weekblad met als kop: “ Egmonder eenzaam goudzoeker” 
 
Het artikel werd  gepubliceerd op 23 augustus 1973. Het artikel heeft 
Gerrit Duin als onderwerp. Het artikel in de krant vermeldt dat Gerrit 
vertrokken is uit Egmond aan Zee. Gerrit leidde in de wouden van 
Canada een echt kluizenaarsbestaan. We kunnen aannemen dat hij 
inmiddels is overleden. Een groot deel van  het artikel vermeld ik in 
dit stukje voor de Museumbode. 
De reizende reporter Wilko Bergmans vond na een lange speurtocht 
door de eeuwige bossen van Canada diep in het oerwoud de 
Egmonder Gerrit Duin, die in 1973 vijfenveertig jaar daarvoor naar 
Canada trok en volledig afgezonderd van de beschaafde wereld te 
midden van de natuur zijn eenzaam bestaan leidde als goudzoeker en 
pelsjager.  
Gerrit vertelt dat avontuur en armoede hem als twintigjarige uit 
Egmond dreven de wijde wereld in. Als zwabberaar monsterde hij 
aan op een vrachtboot. Van boord gestapt in Vancouver om daarna 
Canada nooit meer te verlaten. Hij trok hogerop en werd als 
houthakker aangenomen. 
Hij heeft de bossen nooit meer verlaten en hij wilde daar ook sterven. 
Hij woonde in een blokhut op zestig mijl ten noorden van de 
pioniersstad Prince George, vanwaar hij op expeditie was getrokken 
door dit maagdelijke stukje wereld. Gerrit Duin had ten tijde van het 
interview een lange grijze baard en een tiental blaffende honden hield 
hem gezelschap. Hij en de dieren voedden zich met vlees uit het 
oerwoud. Gerrit braadde dat zelf, nadat hij de elanden of beren die 
voor de loop van zijn geweer kwamen had gedood.  
Wie kent Gerrit Duin en kan meer over deze bijzondere man vertellen 
en wat er eventueel van hem is geworden? Reacties kunnen worden 
verstuurd naar de secretaris. Adres zie inhoud Museumbode.  
 
Willem Wijker 
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Op bezoek bij de buren 
 
Deze zomer heeft het Museum van Egmond een aantal stukken in 
bruikleen gegeven aan Museum Kranenburgh in Bergen. Vaste 
bezoekers zullen zeker het schilderskistje van Gari Melchers en de 
panelen van Heimes en de Molen de Hoop hebben gemist.  De 
tentoonstelling in Kranenburgh was een eerbetoon aan de Egmondse 
School met bekende schilders als George Hitchcock en Gari 
Melchers. Beide schilders waren de belangrijkste pijlers van de Art 
Summer School in Egmond. Op de plaats waar nu onze reddingboot 
staat, stond vroeger het atelier van Hitchcock. Schuylenburg in 
Wimmenum was de latere woonplaats van Hitchcock. 
Reden genoeg voor de vrijwilligers van ons museum om eens een 
kijkje te gaan nemen in Museum Kranenburgh. Het is altijd goed om 
te kijken hoe een ander museum zijn schilderijen of voorwerpen 
uitstalt en welke opbouw ze maken in een tentoonstelling. We hebben 
weer leuke ideetjes opgedaan voor ons eigen museum. Natuurlijk was 
ons belangrijkste doel heerlijk te gaan genieten van de mooie 
schilderijen in Kranenburgh. En genoten hebben we. Opvallend dat er 
nu ineens zoveel aandacht is voor de Egmondse School, welke al 
bestond voor de veel bekendere Bergense School. Op het moment dat 
u dit leest is de expositie in Kranenburgh al voorbij, maar voor de 
liefhebbers is er goed nieuws. Het Singer Museum in Laren heeft nu 
een prachtige expositie genaamd Dutch Utopia over Amerikaanse 
schilders in Nederland.  
Wij gaan zeker kijken als ons seizoen erop zit. U ook? 
 
Margareth Edel 
 
De pinck afgelopen zomer 
 
Na de winter, waarbij vanwege het weer veel gepraat werd in de 
kantine, werden in het voorjaar de zaken weer opgevat. Na een 
grondige onderhoudsbeurt kon de "Claes Teunisz" er weer tegen. 
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Vanwege de weersomstandigheden was het een matig seizoen, maar 
dat hoort erbij. 
Op verzoek van de KNRM lagen we op 8 mei - met de nationale 
reddingbootdag - in zee om zo een "doel" te zijn voor de "Adriaan 
Hendrik". Helaas stond er die dag geen aasje wind, alsmaar dobberen. 
Om onnodig slijten van het tuig te voorkomen, werden de zeilen deze 
dag niet gehesen. 
Het volgende evenement waar de pinck voor uitgenodigd was, ging 
richting Terschelling waar in het weekend 5/6 juni een maritiem feest 
was rondom het tienjarig bestaan van de organisatie "oude redding 
glorie" In dit weekend meerden tal van oude reddingboten af in de 
jachthaven van Terschelling. Prachtig voor de "Derpers" onder ons, 
daar lag onze oude reddingboot "President Steijn". Weliswaar 
verbouwd tot een motorjacht, maar nog duidelijk herkenbaar.  
 
 
 

 
 
(De pinck op het wad bij Terschelling. Foto: Jan Heuff) 
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Het weer was goed, de organisatie prima. Tijdens "open boot"op 
zaterdagmorgen hadden we een hoop te vertellen over het oude 
"Egmont op See", waar de vissers voeren zonder dat er een haven 
was. Op zondag was er een grote vlootshow voor de haven van 
Terschelling, een imposant gezicht van nieuwe en oude reddingboten, 
sleepboten, jachten en natuurlijk onze pinck die veel belangstelling 
trok. Maandagmorgen omstreeks 5 uur vertrok de "Claes Teunisz " 
weer richting Egmond waar zij 12 uur later weer aankwam. 
De week erop volgend vertrok de "Claes Teunisz" naar Scheveningen 
voor vlaggetjesdag. Tijdens het laatste uurtje van de tocht stak een 
stevige ZW wind op. Gelukkig lag het dekzeil over het voorschip, dat 
scheelde veel met het buiswater. De volgende dag tijdens de 
vlootschouw bleef de pinck in de haven, vanwege de stevige ZW 
wind was het niet verantwoord om naar buiten te gaan. 
Zondagmorgen vroeg vertrok de pinck weer richting Egmond en 
stond tegen half één weer aan het strand. Met dank aan de KNRM 
Scheveningen waar de bemanning een goed en gastvrij onderdak 
vond. 
Uiteraard waren we tijdens de visserijdag actief.  's Morgens werd de 
pinck weer op het strand gezet nabij de hoofd strandafgang "de werf". 
De visveiling werd om 11.15 uur begonnen door veilingmeester  
H. Hoogervorst en bracht weer een leuk bedrag op. De vis werd deze 
maal gesponsord door Vispaleis Ab Dekker, geboden werd door "de 
Klok", "Mira Mare", "Egmondsch Kaatje" en "New West". Op het 
strand hadden we nogal last van de harde NW wind en regelmatig een 
bui. In de middag was er naar verhouding weinig publiek, dit werd  
veroorzaakt door het W.K. voetbal. Toch was het al met al een 
geslaagde dag. 
Het havenfestival en Sail: 
Voor inmiddels de vierde maal waren we aanwezig bij het 
havenfestival in IJmuiden. We lagen weer aan de steiger van de 
KNRM. Het was erg winderig maar droog, er was weer veel 
belangstelling van het publiek op beide dagen. Hierna bleef de pinck 
een paar dagen liggen voor Pré Sail op 18 augustus. Er waren 
festiviteiten op de kade tijdens het binnenkomen van de vele 
zeilschepen. De volgende dag tijdens Sail in, voer de "Claes Teunisz" 
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mee in de grote optocht over het Noordzeekanaal. Voor de 
opvarenden een hele belevenis om dit mee te maken. Tegen achten 's 
avonds was de pinck weer terug aan de steiger bij de KNRM. Goed 
afgemeerd en afgedekt bleef de pinck hier liggen voor de Sail out. Dit 
liep anders dan de bedoeling was. Op maandag was de 
weersverwachting dusdanig slecht, dat besloten werd de pinck zo 
spoedig mogelijk terug te varen naar Egmond. Bij een harde ZW 
wind werd de pinck terug gevaren waar we tegen half één weer aan 
het strand stonden. 
Vorig jaar hebben we een donateurs werving actie gehouden om zo 
tot een beter structureel inkomen voor de pinck te komen, met een 
positief resultaat. Inmiddels zijn de acceptgirokaarten verstuurd naar 
diegenen die zich toen aangemeld hebben. Uiteraard kunnen we 
uitbreiding van ons pinck donateursbestand goed gebruiken. U kunt 
zich opgeven door contact op te nemen met J. Sander tel. 072 506 44 
98 of een e- mail te sturen naar informatie@pinck.nl  
 
Jan Sander 
 

Klantenservice 
Het was op een oktobermiddag en bijna vier uur, toen nog een ouder 
echtpaar binnenkwam en voor de balie wat draalde. Ik zei hen dat het 
sluitingstijd was, mogelijk konden ze morgen terugkomen. Dat bleek 
helaas niet mogelijk, maar ze hadden een vraag: “wij verzamelen 
miniatuurbeeldjes en nu zijn we op zoek naar een beeldje van Jaepie-
Jaepie”. Ze waren al bij het VVV kantoor geweest, maar daar 
verwees men hen naar het museum. Goede raad was duur. Eerst 
Klaas maar eens proberen, en die bracht me bij Ger Zwart van de 
KNRM. Hij is op z’n fiets gesprongen en in, voor zijn doen, hoog 
tempo naar het botenhuis gereden. Kort daarna kwam hij, nog 
nahijgend, met het gevraagde het museum binnen, tot grote 
tevredenheid van de bezoekers, met als resultaat een dikke fooi in de 
pot, en voor ons beiden een uitnodiging om naar Hummelo (Gld) op 
de koffie met wat erbij te komen. Gaan we doen! 
 
Henk Bosman 
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Adressen 
 
Bestuur 
J.P.Th. Apeldoorn (voorzitter)                    tel. 072 - 5061534    
Herenweg 13 b, 1935 AA  Egmond Binnen 
C. Bronner-Hazenberg             tel. 072 - 5064108 
Pr. Margrietlaan 24, 1934 EL  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 
W. Wijker (secretaris)                                 tel. 072 - 5065260 
Pr. Bernhardlaan 38, 1934 ES  Egmond aan den Hoef 
G.P. Zwart             tel. 072 - 5062007 
Winkelmanplantsoen 8, 1931 VV  Egmond aan Zee 
 
Ledenadministratie: S. Sander                  tel. 072 – 5065630 
                                 Zeeweg 65, 1931 VK  Egmond aan Zee   
 
Public Relations     : M.A. Edel-Blankestijn         tel. 072 – 5070000                         
                                 Herenweg 291, 1934 PV  Egmond aan den Hoef 
 
Organisatie             : L. de Vries-van Pel          tel. 072 – 5061318 
Vrijwilligers             Watertorenweg 22, 1931 BA  Egmond aan Zee 
 
Redactie en             : A.C. Zwaan                           tel. 072 -5065591 
vormgeving              Wilhelminastraat 70, 1931 BS  Egmond aan Zee            
Museumbode            koning.zwaan@quicknet.nl 
 
Bankrekening         : Rabobank nr. 31.57.70112 t.n.v. 
                       St. Museum van Egmond         
Girorekening          : 40087 t.n.v. St. Museum van Egmond 
E-mail          : mve@quicknet.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 
 
…………………….   ………………………… 


