Museum van Egmond

november 2011

Voorwoord
Museum van Egmond Zuiderstraat 7 Egmond aan Zee
www.museumvanegmond.nl
Het museum is open van 1 juni t/m 31 oktober.
juni/juli/augustus
di, woe, do : 14.00 – 16.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur
vrij, za, zo : 14.00 - 16.00 uur
september/oktober
di t/m zo : 14.00 - 16.00 uur
Entree Є 2,-, kind Є 1,-. Museumkaart en donateurs gratis.
Rondleidingen in het museum van juni t/m oktober:
elke eerste maandag van de maand om 15.00 u (aanmelden vanaf
14.45 u), volwassenen Є 5,-, kinderen Є 2,50.
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.
De permanente tentoonstelling is gericht op het verleden van de
drie Egmonden, vanaf de prehistorie tot aan de jongste geschiedenis.

Een mooie tentoonstelling van onze oud-voorzitter Geert Jan van
Meurs. Louk van Meurs hield een mooie toespraak en over
belangstelling hadden we niet te klagen. Veel kunstvrienden uit
Bergen die ons museum nog niet eerder bezocht hadden en met veel
waardering over het museum spraken. Kennelijk is hier sprake van
een stuk onwetendheid. Een mooie taak voor ons bestuur om hier wat
aan te doen. Naar buiten nog meer uitdragen hoe mooi ons museum
wel niet is. En niet alleen door ons bestuur, maar ook donateurs en
vrienden van het museum. Vertel door dat een bezoek aan het
museum de moeite waard is.
En als u nu toch weer eens ons museum bezoekt dan kunt u zien dat
Henk Bosman prachtige vaste vitrines of kabinetjes gemaakt heeft.
De oude voldeden niet meer en we kunnen dankzij Henk weer jaren
met deze kabinetjes vooruit. Henk bedankt voor dit vakwerk!
Intussen denken wij heel goed na over een nieuwe tentoonstelling
voor het volgende seizoen. Er is al een vrij vast idee over het
onderwerp maar alvorens we hiermee naar buiten komen zal eerst één
en ander uitgewerkt dienen te worden.
Het belooft zeker een boeiende tentoonstelling te worden.
Tot ziens in ons museum!
Jan Apeldoorn

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.
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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
De Museumbode is nu ook (in kleur) te lezen op onze website
www.museumvanegmond.nl onder het kopje “donateurs”.
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Op zaterdag 4 juni
werd in het museum
de zomertentoonstelling van Geert Jan
van Meurs geopend
door Louk van Meurs.
Geert Jan van Meurs
was beeldhouwer,
schilder en één van de
initiatiefnemers om het
Museum van Egmond
nieuw leven in te
blazen. Hij was
jarenlang voorzitter
van het museum De
opening gebeurde
onder grote belangstelling van donateurs,
genodigden en
vrienden van de
familie Van Meurs..

Onthulling beeld Geert Jan van Meurs “Golven van de
Noordzee”
Op zaterdag 24 september 2011 werd een beeld onthuld van Geert
Jan van Meurs.Het beeld heeft een mooie plek gekregen voor de
sterflat aan de Boulevard niet ver van het huis waar Geert Jan en zijn
vrouw Louk jaren hebben gewoond. Het beeld werd onthuld door
Louk van Meurs onder een stralende zon. De Egmondse vlag werd
langzaam door Louk verwijderd waardoor het beeld zichtbaar werd.
Het plaatsen van het beeld is een initiatief van de dorpsvereniging
“Parel van Egmond”.
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medewerker van de gemeente wist de plaats precies te duiden. Met
medewerking van de firma Duinmeijer uit Egmond aan den Hoef is
de paal opgegraven. Helaas was de paal gebroken en niet meer
compleet. Het bestuur gaat zich beraden wat te doen met het
opgegraven deel.

In haar toespraak gaf Louk aan dat het beeld tot stand is gekomen
nadat Geert Jan er vele jaren aan heeft gewerkt. Het is een goede zaak
dat nu langs de Boulevard een beeld staat van Geert Jan en van zijn
vrouw Louk, de prachtige reddingboot bij de vuurtoren. Het getuigt
ervan dat de Egmondse gemeenschap dit kunstenaarsechtpaar
volledig heeft opgenomen en dat ze onlosmakelijk met Egmond aan
Zee zijn en blijven verbonden.
Willem Wijker

Oude grenspaal
De meeste Egmonders weten dat de oude kern van Egmond aan Zee
in een dal ligt, omsloten door de Noord- en Zuidduinen. Het gebied
ten noorden van de Piet Heinstraat behoorde tot het gebied van
Wimmenum. Een oude Egmonder wist altijd te vertellen dat de
grenspaal die dit gebied markeerde in de grond lag begraven. Een
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Willem Wijker

Jan Burger, een veelzijdig kunstenaar
Toen ik las dat al het werk van componist (en schrijver) Jan
Burger naar het Nederlandse Muziek Instituut werd gebracht,
bedacht ik mij dat wij in ons museum bijna niets van hem
hebben bewaard, en dat dit wel erg mager was voor iemand
die zo lang in Egmond heeft gewoond en daar meer dan 400
muziekstukken heeft geschreven.
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Ik heb dit voorgelegd aan zijn vrouw Wijnanda, en zij heeft
daarop het museum de volgende objecten geschonken:
Drie originele manuscripten met bijbehorende registratie
formulieren (m.a.w deze manuscripten zijn dus niet naar het
Nederlandse Muziek Instituut gegaan, maar speciaal voor ons
museum uitgezocht). De uitvoering van deze stukken staan
ook op een CD.
Zijn biografie.
Een kopie van een portret van Jan Burger, gemaakt in 1939
door Ernst Felder.
Een map vol knipsels. (zowel originele krantenartikelen als
kopieën).
DVD van twee tv uitzendingen over het leven van Jan Burger.
Het Museum van Egmond is mevrouw Burger hiervoor zeer
erkentelijk.
Cootje Bronner

Twee schilderijen uit Troelstra-oord
Op het moment dat ik interieurfoto's van het Troelsrta-oord zag, werd
me duidelijk dat de twee grote schilderijen, die in ons museum in de
buurt van het "visserskamertje" hangen, speciaal voor dit gebouw
geschilderd werden.
Het portret van de man die zich op het strand bevindt en het portret
van een vrouw in Egmondse klederdracht tegen de achtergrond van
Egmondse vissershuisjes en de vuurtoren, geven een beeld van
Egmond aan Zee in de jaren dertig.
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Ze werden geschilderd door Willem Albertus van de Walle (19061995). Zoon van Freek van de Walle, lid van het hoofdbestuur van
het Nederlands Verbond van Vakverenigingen.
Willem maakte affiches voor de SDAP, boekillustraties voor de
Arbeiderspers, muurschilderingen, politieke prenten, maar werd
vooral bekend om zijn schitterende glas-in-loodramen, die hij voor
gebouwen van de vakbonden maakte.
Vakbondsbestuurders uit de jaren 30, zochten naar kunst met een
opvoedend karakter. Kunst die hun leden konden begrijpen. Het
figuratieve werk vol symbolische figuren van Van de Walle was daar
uitermate geschikt voor.
Na de Tweede Wereldoorlog werden kantoorgebouwen zakelijker
ingericht en vervloog de belangstelling voor zijn werk.
Hij werd leraar kunstgeschiedenis, schilderde onder andere
historische stadsgezichten en exotische landschappen. Moderne kunst
vond hij absurd.
In 1995 nam De Bouw- en Houtbond FNV contact met hem op.
omdat men de glas-in-loodramen uit een oud kantoor in een nieuw
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gebouw wilde overbrengen. Van de Walle vertelde hen dat de ramen
uit de toren van het Troelstra-oord uit Beekbergen in het Nationaal
Vakbondmuseum stonden en liet zestig tekeningen, die in het glas-inlood-atelier als model waren gebruikt en op ware grootte waren
afgebeeld, zien.
De tekeningen werden december 1995 in het Vakbondmuseum
tentoongesteld. Van de Walle heeft de tentoonstelling zelf niet meer
kunnen bezoeken. Twee weken na de opening overleed deze laatste
vertegenwoordiger van de sociaal democratische beeldcultuur uit de
jaren twintig en dertig.
Cootje Bronner

Foto

Het tafereel op bovenstaande foto speelt zich af tijdens de
inhuldiging van Koningin Wilhelmina (1898) ergens in Egmond. Het
meisje in de koets is Neeltje Gravemaker, die vanaf dat moment
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"de koningin van Egmond" werd genoemd.Wie herkent nog meer
personen op de foto? Welk huis staat op de achtergrond? Wie kan
hier nog meer over vertellen?
Cootje Bronner

Zweefvliegkamp Egmond (1931 en 1932)
In de collectie van het museum bevindt zich een lijst met drie foto’s.
Deze foto’s zijn gemaakt tijdens het zweefvliegkamp Egmond, dat
bestond in 1931 en 1932.
Toen de Duitsers na WO I volgens het Verdrag van Versailles (1919)
niet meer met motorvliegtuigen mochten vliegen, ontwierpen zij
zweefvliegtuigen om toch te kunnen vliegen.
In Nederland werd in 1930 de Algemeene Nederlandsche
Zeilvliegsport Vereeniging (ANZV) opgericht. In 1931 wilde de
ANZV een centraal vliegkamp organiseren voor het geven van een
basisopleiding zweefvliegen.
Nadat voor een aantal beoogde locaties aan de Noordzeekust geen
vergunning werd verstrekt, kwam men terecht in Egmond aan Zee.
Hier bleek een vergunning geen probleem te zijn en zo kon het
zweefvliegkamp op 17 augustus 1931 (tot 6 september 1931) van
start gaan. Onder grote belangstelling van het publiek werden er
vlieglessen gegeven aan de deelnemers. De zweeftoestellen werden
de lucht in “geschoten” met rekbare gummikabels, die gespannen
werden door twaalf sterke helpers.
In 1932 wilde men een meer permanent zweefvliegkamp organiseren.
Op zaterdag 2 juli 1932 werd het Zweefvliegkamp Egmond officieel
geopend. De locatie was een stukje duinterrein ten noorden van het
huisje “de Verre Kijker” (dat er nu nog staat aan de Boulevard
Noord). Bij de eerste officiële vlucht vergiste de vlieginstructeur zich
helaas in de stijgwind en het vliegtuig crashte in de zeereep. Gelukkig
was er niemand gewond geraakt en kon het vliegtuig worden
gerepareerd.
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Het zweefvliegkamp, dat duurde tot 3 september 1932, was een groot
succes en heeft mede aan de basis gestaan voor de zweefvliegsport in
Nederland.
Annie Zwaan

Museumbezoekers
Het museum is een plek waar jong en oud iets van zijn gading vindt.
Carla Kager heeft haar opschrijfboek altijd bij zich en noteerde
tijdens haar dienst weer enkele opvallende bezoekers.

Tijdens dit vliegkamp werden demonstraties gegeven met de
autosleepstart, een geheel nieuwe manier van opstijgen. Bij deze
lesmethode doet een over het strand rijdende auto (de Hupmobile, zie
foto) dienst om het zweefvliegtuig hoog in de lucht te trekken en
voldoende snelheid te geven. Nadat een Hupmobile het toestel
ettelijke honderden meters over het strand naar de startplaats
weggesleept had, nam de bestuurder plaats en de auto trok het toestel
tegen de wind de lucht in. Zodra de piloot voldoende hoogte en
snelheid had, werd de trekkabel losgehaakt.

Onverschillige jongens?
Het zijn die middag de enige bezoekers: een jonge knappe donkere
Duitse vrouw met twee jongens van een jaar of twaalf. Zij
enthousiast en geïnteresseerd maar de jongens zal het worst wezen.
Wat doen ze hier eigenlijk? Terwijl ze schoorvoetend met de puzzel
in de weer gaan - toch goed dat we zoiets hebben - vertelt de moeder
dat ze vanmorgen vroeg in Gelsenkirchen op de bus zijn gestapt voor
een dagje Holland. Eerst naar Amsterdam, nu nog een paar uur
Egmond en ze vinden het een heel leuk plaatsje. Ze zijn tweede en
derde generatie Turks van huis uit en zo probeert ze nog iets te
maken van de vakantie. De jongens zijn eigenlijk alleen maar
geïnteresseerd in computers en moeder wil ze juist eens iets anders
laten zien, maar dat valt niet mee. Hoewel.. de heren zijn nu toch wel
heel druk in de weer om de laatste letters in te vullen. Zo te zien kost
schrijven ze erg veel moeite. Enfin, met een klein beetje hulp vullen
ze dapper alles in en het lukt ook nog om iets over Egmond en de
kustafslag te vertellen aan het drietal. Als ze dan iets mogen
uitzoeken uit de mand met de ‘kaarten en schelpen‘ dan doen ze dat
met veel zorg. De ene knul vertelt dat hij iets heeft uitgezocht voor
‘meine Tante’ en de ander vindt het ‘eine schöne Erinnerung’.Als ze
weg gaan, geven ze me alle drie een welgemeende hand.
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Koloniekinderen Kerdijk
Hendrik Veenstra uit Dordrecht was ooit bleekneusje in Kerdijk. Hij
weet nog dat ze op het strand wel speelden met de kinderen van
Zwartendijk en dat de sfeer iets had van competitie tussen die twee
huizen. Hij komt al 25 jaar hier op de camping, is zelfs donateur van
het museum en leest alle stukjes! Dat is nog eens leuk om te horen.
Een andere bezoeker heeft slechtere herinneringen aan Kerdijk. Hij
was een jaar of zeven en vond het maar niets in het koloniehuis. Veel
weet hij ook niet meer, maar die slaapzaal kan hij zo uittekenen en
toen zijn ouders op bezoek kwamen, liep de bestelbus van zijn vader
vast in het zand. Ach ja, hij was er met twee andere jongens uit de
buurt: eentje is er dood en eentje zit langdurig in de gevangenis.
Alleen hij kan het nog vertellen en dat doet hij dan ook maar.
Josephine van het Kurhaus
Voor sommige mensen blijf je graag een half uurtje langer en dat is
het geval met Josephine Groot, de kleindochter van Klaas Wijker
(Gzn), de architect van het Kurhaus, die daarmee in 1906 een gouden
medaille behaalde in Londen. Dat is wat haar moeder haar altijd heeft
verteld, maar eigenlijk begint de belangstelling ervoor nu pas bij
Josephine te komen. Ze is duidelijk geraakt als blijkt dat wij in het
museum ook wel iets over het Kurhaus hebben en kunnen vertellen
en ik beloof haar wat van mijn eigen foto’s te mailen. Ze vertelt dat
haar opa ook bij Zwartendijk betrokken was en ze koopt van alles uit
het rek. Ze wil ook graag een brochure over de Lutine. Haar moeder
is speciaal naar Londen geweest naar het gebouw van Lloyds om de
klok te zien die afkomstig is van de Lutine. Die klok wordt alleen
geluid wanneer er een schip vergaat. Moeder leeft nog en Josephine
gaat haar nog veel meer vragen over opa Wijker en we zullen er nog
van horen, dat belooft ze.
Geronimo
Een jochie dat Geronimo blijkt te heten, komt binnen en begint over
botjes en ‘serviesstukjes’, gevonden in de grond bij de Hoeverweg,
waar hij woont. Hij heeft ze eerder al naar het museum gebracht en
vraagt zich af of ze er al te zien zijn. Ja hoor, hij meent iets te
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herkennen in de vitrine met botjes. Zo iemand moet je natuurlijk met
alle egards ontvangen en niet over entreegeld beginnen. Wie weet
staat hier de toekomstige voorzitter van het museum. In elk geval wil
Geronimo graag nog eens terugkomen met zijn vrienden en die
moeten van hem dan ook hun vondsten meebrengen en misschien wil
opa Gianni Alecci ook wel mee.
Filmer van de ‘gekkenlogger’
Je krijgt soms mooie verhalen te horen, maar dat over de
‘gekkenlogger‘ is bizar. De bezoeker die het vertelt, dhr. Bob Kos,
zou er graag een film over willen maken en komt in het museum om
details te zien van vissersschepen en het vissersleven. Het gaat om
‘het best bewaarde geheim van Katwijk’ dat men daar nog wel
fluistert, maar liever wil vergeten. Over een logger die uitvaart in de
zomer van het oorlogsjaar 1915. Ze zijn lang op zee en de bemanning
is erg onder de invloed van één van de opvarenden: een kaalhoofdige
godsdienstfanaticus met veel charisma en een gevaarlijke geest. Hij
weet ten slotte de vissers ervan te overtuigen dat hun lot bezegeld is.
De wereld is al vergaan en ook voor hen is het einde nabij. Alles wat
los en vast zit kan over boord: het vistuig, het want, de masten, de
reling, want dat kunnen ze voor hun hemelvaart niet gebruiken. Drie
mannen die het verhaal wagen te betwijfelen noemt hij ‘judassen’ en
ook zij gaan over boord en verdrinken. Een afschuwelijk drama dat met onherkenbaar gemaakte details en namen - in 1999 is
beschreven in het boek ‘Waanzee’ van de Katwijker Robert
Haasnoot. Brrr, laat maar zitten.
Die mijnheer Kos zou zo graag een originele schipperstrui willen
laten breien naar Egmonds model. Wie biedt zich aan als hij de wol
levert?
De brandweer
“Mogen we een keertje met de brandweer komen?” De vraag is van
Eric Dekker van de boekwinkel waar we ook dit jaar weer geheel
voor niets een museumetalage mochten inrichten. En ja hoor, op een
zomeravond staat een grote brandweerwagen naast het museum en de
ploeg komt binnen: mannen en vrouwen. Zes ervan kunnen zó
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uitrukken als het nodig mocht zijn. Eerst wat vertellen over wat er is
te zien en dan gaan ze lekker zelf kijken. Immers, Egmonders willen
graag op zoek naar zaken die ze herkennen uit de verhalen van thuis.
De een weet dit en de ander dat. De jongste van het stel, Tanita van
Ham, vraagt waar het echtpaar De Graaff hangt, haar voorouders.
‘Wat weet je er zelf van?’ is de vraag als we later weer in een kring
staan. “Nou dat het de rijkste mensen van Egmond waren.” Zo
ontspint zich een verhaal over de ondernemende familie De Graaff en
hardnekkige geruchten over het goud van de Lutine waarmee ze in
verband worden gebracht. Hebben de Egmondse duikers goud mee
naar Egmond genomen en is daar hotel Welgelegen van gebouwd?
Wie weet er meer van?

Dat is dan weer familie van brandweervrouw Saskia,“de arme tak”,
zegt ze zelf. Hilariteit.
En is er nog iets wat de brandweer is opgevallen in het museum? Nou
… dat er eigenlijk niets over de brandweer is. Maar ja, het museum is
klein en gelukkig zijn het anderen die beslissen over wat er wel en
wat er niet hangt. Age begrijpt het en zegt: “Want je doet het
eigenlijk nooit goed”. Is dat bij de brandweer soms ook zo? De
hoofden gaan zachtjes knikkend omlaag. Even hebben we het over de
duinbranden. Het is een mooi sfeertje zo onder elkaar, deze avond in
het museum. Bij het weg gaan laten ze weten dat de brandweer zelf
ook graag een rondleiding geeft in de kazerne, waar ze ook een kleine
expositie hebben.

De arme tak
We staan bij het grote nieuw aangekochte schilderij van Roeland
Koning met een Egmondse familie aan tafel, de familie Krab.

Reacties welkom via c.kager@xs4all.nl of tel 072 5065692.
Carla Kager

De pinck
Het is een ieder bekend, we hadden een goed voorjaar en een slechte
zomer. Toch hebben we met de pinck alle aangekondigde tochten
kunnen varen, zelf meer dan dat. In het vorige nummer kon u lezen
dat we op 1april aanwezig waren op de kaasmarkt te Alkmaar.
Tijdens de reddingbootdag zeilden we voor de kust met, naast onze
eigen bemanning, een sponsor met zijn vrouw en een journaliste met
fotograaf bij ons aan boord.
Helaas moesten een aantal van hen eerder van boord, de kleine
reddingboot van de KNRM bood hulp. Onze dank hier voor. Op
"You Tube" (zoeken naar "pinck") staat van deze dag een leuk
filmpje. Vooral het weer op de wagen halen komt goed in beeld.
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Als we in de zomer van een tocht terug komen, landen we aan op de
motor, dit vanwege de veiligheid van de zwemmers. Maar op de 19e
mei ging het anders. Op verzoek van Peter Lassooy c.s. werd voor de
presentatie van een nieuw witbier de pinck ingezet. Met twee houten
vaten bier aan boord werd omstreeks drie uur de "Claes Teunisz." te
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water gelaten. Tegen vijf uur kwamen we weer voor de wal waar we,
zoals de bedoeling was, onder zeil het strand opliepen. Het bier werd
gelost in de wagen van een gereed staand tweespan paarden. We
trokken de pinck weer op de wagen en brachten haar naar de loods,
toen we daar klaar waren gingen we nog even naar de presentatie en
namen er een paar op de goede afloop.

werden geregeld en de bemanning werd opgehaald. Op maandag
keerde de "Claes Teunisz" terug op het Egmondse strand.
Voor we naar IJmuiden vertrokken voor het havenfestival zijn we
nog een keer op zee geweest voor een as-uitstrooiing.

De weergoden waren ons gunstig gezind. Na veel werk vooraf,
vertrok de pinck maandag 4 juli richting Lowestoft Engeland. Wel
onder begeleiding van de oude reddingboot Johanna Louisa, dit i.v.m.
het drukke scheepvaartverkeer en de verzekering. De overtocht ging
vlot, al om 4 uur 's nachts liepen de twee schepen Lowestoft binnen.
De bemanning vond onderdak in de loods van de RNLI, de Engelse
reddingsmaatschappij. De woensdag zou benut worden om Lowestoft
te verkennen en donderdagmorgen zou men terugkeren. Het liep iets
anders, door de harde ZW wind lag men twee dagen verwaaid, pas
zaterdagmorgen vroeg kon men vertrekken richting Nederland. Na
een aantal uren in zee stak er weer een stevige ZW wind op, maar de
pinck hield zich prima. "Een dapper scheepje" zei de schipper van de
reddingboot. Besloten werd, vanwege de branding, niet naar het
Egmondse strand te varen maar rechtstreeks naar IJmuiden. Auto's

Op vrijdagmorgen de 26e augustus vertrokken we, met een van onze
sponsors aan boord, tussen de buien door richting IJmuiden voor het
Havenfestival in dat weekend. Als vanouds lagen we aan de steiger
bij de KNRM, zaterdag was het weer slecht veel wind en regen. Aan
boord in regenkleding en op de wal het standje goed afgedekt met
dekzeilen. Zondag, hoewel winderig ging het beter, droog en zonnig
met als slot een optreden van de "Zâalnêelden" aan boord van de
"Claes Teunisz.", altijd weer een publiekstrekker. In plaats van op
zondag thuis te varen bleven we aan de steiger om maandagmorgen
te vertrekken richting Volendam. Via het Noordzeekanaal, zeilend
met motor standby. Eenmaal de Schellingwouder brug gepasseerd
werd zeil gezet. Er stond een stevige ZW wind, heel gunstig voor
ons. De "Claes Teunisz." liep er prachtig door, gemiddeld 5,5 mijl.
Na het passeren van "het Paard van Marken" (vuurtoren bij Marken)
aan de wind richting Volendam, het laatste stukje in de wind op de
motor. We waren niet zonder reden in Volendam, op dinsdag gingen
we zeilen met twee zeer ervaren Volendammers aan boord, helaas er
stond heel weinig tot geen wind, op hun verzoek ze weer aan de wal
gebracht. 's Middags toch nog even gezeild met weinig wind.
Woensdag gezeild met een aantal passagiers. Donderdag hebben we
gezeild met 8 beheerders van ons museum, deze beide dagen stond er
weinig wind. Vrijdagmorgen vertrokken we richting Spakenburg om
zaterdag 3 september aanwezig te zijn bij de Spakenburgse
visserijdag. Het weer was in één woord schitterend. We lagen
tegenover de botterwerf en met de zeilen gehesen waren we een
opvallende verschijning tussen de botters, lemmeraken en andere
platbodems. We hebben ons eigen verhaal over de Egmondse visserij
kunnen vertellen. De meest gehoorde reactie was: "Ik wist niet dat er
daar visserij was, want Egmond heeft toch geen haven!" Uiteraard
gaven we hierover onze uitleg. Op zondagmorgen vroeg is de "Claes
Teunisz." weer thuisgevaren.
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Op 11 juni was de "Claes Teunisz." weer present tijdens de
vlaggetjesdag te Scheveningen, Vrijdagnamiddag en zaterdagochtend
veel regen. Op zondag in de loop van de middag was de pinck weer
in Egmond terug.
De zaterdag erop, de 18e juni, was het weer de Egmondse visserijdag,
inmiddels traditiegetrouw stond de "Claes Teunisz."weer op het
strand bij de werf. Er stond een harde tot stormachtige Z.W. wind
met vooral 's ochtends veel buien. Ondanks dat hield veilingmeester
dhr. H. Hoogervorst voor ons weer een visveiling, wat weer een leuk
bedrag opbracht. Vanwege het slechte weer en omdat onze loods toch
leeg was, maakte na een kort overleg, de visclub van de gelegenheid
gebruik om in de loods vis te bakken en aanverwante artikelen te
verkopen. Prima samenwerking zo, al met al ondanks het weer een
geslaagde dag.

Opmerkelijk is de gastvrijheid die we genoten te IJmuiden,
Volendam en Spakenburg, waarvoor we uiteraard de organisaties
hebben bedankt, maar dit ook in dit blad kenbaar willen maken.
Jan Sander
In september zeilden een aantal vrijwilligers van ons museum mee
met de pinck. Onderstaand treft u twee verslagen van hun
belevenissen.

Met de pinck in zee
Vrijwilligers van het museum zijn niet alleen actief in en rond het
museum! Op donderdag 1 september - na lange tijd de eerste droge
dag - werden wij gastvrij in het botenhuis van de pinck ontvangen
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door Jan Sander en Gerard Stam met lekkere koffie en instructies
over de leefregels aan boord.
Uitgezwaaid door Lia en voorafgegaan door Jan en Gerard, reisden
we de pinck achterna, die op weg naar Spakenburg, lag aangemeerd
in Volendam.We passeerden het Mariabeeld bij de uitgang van de
haven, staken de Gouwzee over naar Marken,en vandaar, alles met de
motor, naar Monnickendam. Na de haven van Monnickendam achter
ons te hebben gelaten, werd de wind, voor zover aanwezig,
aangewend om voor de wind naar het Markermeer te varen.De hele
bemanning was behulpzaam bij het zetten van het zeil, dat vervolgens
werd gehesen: wat een reusachtige lap! Daarna werd het stil, de
bemanning ging onder zeil en kreeg toestemming de boterhamzakjes
open te maken….die de meeste van ons al eerder geopend hadden,
want de buitenlucht maakte ons hongerig! Schipper Gerard aan het
roer, en Jan schonk koffie: nog nooit smaakte ons de koffie zo goed
als op deze dag! Onderweg gingen de truien en vesten aan en weer
uit, afhankelijk van de wind en zon, die soms schuil ging onder
donkere wolken, maar het bleef droog!
Op het Markermeer gingen we overstag, en op de terugweg naar
Volendam hielpen we bij het opdoeken van het zeil. Onderweg zagen
we de vuurtoren van Marken- bekend van RTL 4!- , skylines van
Almere, de mast van Lelystad, en we herkenden vergezichten, die we
tot nu toe alleen van Hollandse meesters kenden. Veel belangstelling
van andere schepen, die zelfs soms om ons heen draaiden, omdat de
bemanning alles over de pinck wilde weten. We hebben deze dag niet
alleen veel geleerd over de pinck en zijn voorgeschiedenis, de
Gouwzee en het Markermeer, maar in gesprek met elkaar ook over de
geschiedenis van de Egmonden, de kloosters en de vaderlandse
geschiedenis. Dat komt ons zeker van pas in het museum en we
begrijpen nu ook waarom Volendammers zo goed kunnen voetballen
en zingen: Spaans bloed!
Bemanning van de pinck: mede namens Henk, Ab, Gert-Jan, Carla,
Yvonne, Tine en Dineke, hartelijk bedankt voor deze bijzondere dag
op de pinck, en vinden het niet erg in de toekomst nog eens jullie
maatjes te zijn!
Bettine Polak
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De Claes Teunisz lag voor een paar dagen in Volendam,wat een
buitenkansje voor een 8 tal beheerders om een rondje Markerwaard
mee te kunnen varen, onder begeleiding van kapitein Gerard en Jan.
In het pas ontwaakte Volendam stapten wij in de boot, angst voor
zeeziekte hoefden we niet te hebben, het was een bijna rimpelloos
zeetje .
Op de motor voeren wij langs Marken, ambities "de wal " op te gaan
waren er niet.Het was zoiets heerlijks in die rust en ruimte op het
water te zijn met prachtige vergezichten.
Enkele uren later werd het drukker met zeilboten en rondvaartboten
en als prettige bijkomstigheid: er kwam meer wind,dus toch de zeilen
gehesen.En zo zeilden we terug naar Volendam.
Omdat de zon het toch liet afweten hadden we in een plaatselijk
restaurant wel even een opwarmertje nodig.
Gerard en Jan bedankt voor de prachtige tocht!
Tine Abbing

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.
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Rondleidingen in het museum
Ook dit jaar mochten we weer voor veel groepen een rondleiding
door het museum verzorgen.
De groepen waren heel divers: vriendinnengroepjes, 40 jaar
getrouwd, 65 jaar geworden, bejaarden uit Harenkarspel, de
brandweer, etc. Kortom allemaal redenen voor een dagje Egmond.
Vaak waren de rondleidingen gekoppeld aan een bezoek bij de
reddingsbrigade of de vuurtoren of de Prins Hendrik Stichting. Leuk
om te zien dat elke groep weer een ander onderdeel van het museum
leuk vond. De reddingboot is natuurlijk een absolute topper, die vindt
iedereen leuk. Voor de ouderen zijn het visserskamertje en de vitrine
met oude speelgoed en schoolspulletjes bijzonder in trek, een andere
groep is weer meer geïnteresseerd in de geschiedenis van de
Egmonden en weer een ander vindt de visserijvitrine zeer interessant.
Het leuke van de rondleidingen voor mij is dat ik de mensen iets kan
vertellen, maar ook dat je zoveel mooie verhalen terug krijgt. Mijn
zusje heeft vroeger ook in een koloniehuis gezeten, mijn moeder had
ook zo’n theeservies, mijn vader viste nog op een trawler. Soms
vertellen mensen mij weer dingen die ik nog niet weet vooral over de
Egmonders zelf. Heel erg leuk al die verhalen (ik ben nu eenmaal
geen Derper al kom ik hier al mijn hele leven). Na afloop van de
rondleiding lopen de mensen zelf door het museum en is het tijd voor
persoonlijke verhalen en praatjes. Enig werk om te doen en volgend
jaar gaan we hier weer gezellig mee door.
Info rondleidingen: Margareth Edel, tel. 072 –5070000.
Margareth Edel
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Adressen

Donateur worden

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

Om ook in de toekomst onze activiteiten te kunnen continueren en
nieuwe activiteiten te ontwikkelen, is uitbreiding van het aantal
donateurs noodzakelijk.

Ledenadministratie: S. Sander
tel. 072 – 5065630
Zeeweg 65, 1931 VK Egmond aan Zee

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

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 ………………………………………………………...
Public Relations

: M.A. Edel-Blankestijn
tel. 072 – 5070000
Herenweg 291, 1934 PV Egmond aan den Hoef

Organisatie
Vrijwilligers

: L. de Vries-van Pel
tel. 072 – 5061318
Watertorenweg 22, 1931 BA Egmond aan Zee

Redactie en
vormgeving
Museumbode

: A.C. Zwaan
tel. 072 -5065591
Wilhelminastraat 70, 1931 BS Egmond aan Zee
koning.zwaan@quicknet.nl

Bankrekening

: Rabobank nr. 31.57. 70112 t.n.v.
St. Museum van Egmond
: 40087 t.n.v. St. Museum van Egmond
: info@museumvanegmond.nl

Voorletters: …………………………………………………..
Adres ………………………………………………………..
Postcode/Woonplaats ………………………………………...
Telefoonnummer ……………………………………………..
Jaarlijkse bijdrage: Є …………………………………………

Girorekening
E-mail
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Datum

Handtekening

…………………….

…………………………
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