Museum van Egmond Zuiderstraat 7 Egmond aan Zee
www.museumvanegmond.nl
Het museum is open van 1 juni t/m 31 oktober 2012:
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
bijzondere openingstijden 2012 (van 11.00 – 17.00 uur)
za. 17 juni (Visserijdag), za. + zo. 8 en 9 september (Open
Monumentendagen).
Entree Є 2,50,-, kind Є 1,-. Museumkaart en donateurs gratis.
Voor de oudere kinderen ligt een zoekspel klaar.Een goede oplossing
geeft kans op een prijs.
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. Een
rondleiding kost Є 30,- extra. Maximale groepsgrootte: 15 personen.

Voorwoord
Een museum dient zich telkens aan de veranderende omstandigheden
aan te passen. Zo ook het Stedelijk Museum van Alkmaar, en het
resultaat mag er zijn. Na een enerverende speech van dhr. Zwagerman kregen we de gelegenheid het museum te bezoeken. De wat kille
sfeer had plaatsgemaakt voor een warmere en meer uitnodigende
inrichting. Ook wij zijn constant met ons museum bezig om tot
verbeteringen te komen en met behulp van onze vrijwilligers lukt dat.
Maar we komen wat krap in ons jasje te zitten, dus is het plan
opgevat om het museum aan de zuidwestkant uit te breiden. De eerste
schetsen en rekensommen zijn gemaakt en de eerste contacten met de
gemeente zijn er geweest. Zodra een en ander. duidelijk is, zoals
vergunning gemeente en financiële consequenties, dan treden wij
verder in de openbaarheid en kan de fondsenwerving gestart worden.
Wij komen hier zeker op terug.
Verder is de samenwerking met de PHS met hun Museum Prins
Hendrik de Zeevaarder en het Museum van Egmond officieel
bekrachtigd door een samenwerkingsovereenkomst te tekenen.
Inmiddels heeft een werkgroep alles geïnventariseerd en wordt er
verder gewerkt om de tentoonstelling te verbeteren. Dit gaat zeker
lukken en ik zou zeggen ga er eens kijken en u zult verrast zijn over
wat er zoal te zien is.
U merkt, het bestuur en vrijwilligers zitten niet stil en werken
constant aan het optimaliseren van ons museum en het versterken en
verbeteren van de collectie.

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.

Jan Apeldoorn

De permanente tentoonstelling is gericht op het verleden van de
drie Egmonden, vanaf de prehistorie tot aan de jongste geschiedenis.

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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Op zaterdag 2 juni jl. werd in het museum de zomertentoonstelling
“Bodemvondsten in de Egmonden” geopend door Abt Mathijssen
van de Egmondse Abdij.

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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De tentoonstelling bevat prachtige vondsten van de oude Abdij en het
Slot, alsmede een gedeelte van de mooie muntencollectie van een
Egmondse verzamelaar. Alle munten zijn gevonden in de drie
Egmonden. Hoewel schriftelijke bronnen van onschatbare waarde
zijn, kunnen bodemvondsten veel over het ontstaan van de drie
Egmondse dorpen en hun bewoners vertellen.
Abt Mathijssen vertelde in zijn toespraak over een kostbaar retabel
dat spoorloos verdween bij de vernietiging van de Abdij in 1573
(een retabel, ook wel altaarretabel is een wand van schilder4

of beeldhouwwerk tegen de muur boven een altaar.De voorstellingen
op het retabel verwijzen dikwijls naar een heilige aan wie het altaar is
gewijd). Het zou gaan om een gouden retabel die Dirk II in 950
schonk ter ere van de bijzetting van Sint Adalbert bij de inwijding
van de eerste Abdijkerk. Er werd beweerd dat deze nog steeds bij de
Abdij begraven zou liggen.Er is in de jaren ’50 nog door de broeders
gegraven, maar helaas is er niets gevonden.

Informatie over de Eerste Wereldoorlog
Het is nog maar 2012, maar de tijd vliegt. Voor we er erg in hebben
is het 2013 en 2014.
In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon.
Nederland was neutraal leerde je vroeger op school bij geschiedenis.
Toch heeft de Eerste Wereldoorlog een enorme impact gehad op de
Nederlanders. Zeker bij de vissersdorpen zijn er een flink aantal
mensen in moeilijkheden gekomen en hebben zelfs de dood
gevonden.
Het museum is op zoek naar zo veel mogelijk verhalen, foto’s of
andere getuigenissen van deze oorlog. Heeft u familie, opa’s oma’s,
tantes, neven, nichten, buren of andere bekenden die ons kunnen
helpen om aan zoveel mogelijk informatie te komen over de periode
1914-1918 in de Egmonden neemt u dan a.u.b. contact met ons op.
U kunt contact opnemen met Cootje Bronner, Margareth Edel of één
van de andere bestuursleden. Namen en telefoonnummers vindt u
achter in deze museumbode. Wij horen graag van u!
En voor het 2014 is alvast fijne feestdagen in 2012.

Spinsteentjes
Jaren geleden zag ik in ons
museum een schijfvormig
figuurtje van roodbakkend
aardewerk. Het had een doorsnede
van ca. 3 cm en een taps
toelopend gat. Ik had geen idee
waarvoor dit diende. Voor een
kraal vond ik het erg groot.
Ik had wel eens van aardewerken
visnetverzwaarders gehoord, maar
daarvoor was het voor mijn
gevoel te licht en te klein. Bij
navraag hoorde ik dat dit voorwerpje een spinsteentje was en dat deze spinsteentjes al in de
prehistorie gebruikt werden. De spinsteentjes in het museum zijn niet
zo oud. Ze stammen vermoedelijk uit de veertiende en vijftiende
eeuw. De kleur varieert, afhankelijk van het baksel en het soort
glazuur dat werd gebruikt. De zogenaamde steengoed spinsteentjes
van grijs en bruin aardewerk, overdekt met zoutglazuur waren in de
regel afkomstig uit Duitsland. Maar onze lokale pottenbakkers
maakten ook spinsteentjes.
Hoewel mijn oudtante me had laten zien hoe ze met haar spinnewiel
draden spon, vroeg ik me nog steeds af hoe spinsteentjes gebruikt
werden.
Voor het spinnen met de handspindel zijn twee voorwerpen nodig.
Het eerste is het spinrokken. Dit is een stok van ongeveer 1.25 m
lang, met een gaffelvormig uiteinde waar een pluk wol of vlas aan
vastgeprikt wordt. Daarna wordt deze stok onder de arm of tussen de
riem vastgeklemd. De pluk wol of vlas wordt kluts of klots genoemd.
U bent vast wel eens de kluts kwijt geweest.

Margareth Edel
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Het tweede onderdeel, de konkel, bestaat uit
twee delen, namelijk de spil en het
spinsteentje. De spil is een puntig stokje van
ongeveer 25 tot 30 cm lengte. Hier wordt op de
onderkant het taps toelopende spinsteentje
geschoven. Als de konkel wordt gedraaid,
fungeert het spinsteentje als vliegwiel. De
spinster trekt met de linkerhand een klein
plukje vezels uit de kluts en bevestigt het
eindje aan de bovenkant van de konkel. Dan
worden van de pluk vezels steeds kleine
plukjes getrokken tot een bepaalde lengte. Met de duim en wijsvinger
van de rechterhand wordt de loodrecht gehouden konkel
rondgedraaid. "Konkelaars" zijn dus draaiers. Door het ronddraaien
twijnen de vezels ineen tot een draad. Hoe langer men de pluk
uittrekt hoe dunner de draad wordt. Is de draad voldoende getwijnd
dan wordt deze op de konkel gewonden.
De handspindel werd in de loop van de 16e en 17e eeuw vervangen
door het spinnewiel.
Spinsteentjes van glas, barnsteen of been worden spinklosjes
genoemd. Maar deze zijn zeldzaam.
Cootje Bronner

Voortgang beheer Museum Hendrik de Zeevaarder
Zoals we eerder hebben vermeld heeft het Museum van Egmond het
beheer gekregen over de collectie prachtige etsen, schilderijen,
scheepsmodellen,etc. in de Prins Hendrik Stichting (tegenwoordig
Eckmunde).
Gedurende negen maanden zijn vier en later vijf enthousiaste
vrijwilligers bezig geweest om elke vrijdagochtend in de Prins
Hendrik Stichting aan het werk te gaan. Eerste doel was het
inventariseren van de hele collectie, welke bij het museum hoort.
Elke kamer, zolder- en kelderruimte is door ons afgezocht. Het leidde
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er zelfs toe dat iemand op de Karveel (gesloten afdeling) een tijdje is
opgesloten voor zij weer naar buiten kon. Zoek maar eens een
schilderij met als enige aanduiding “Volschip op Zee”. Ja er hangen
er nog veel meer van. Welke is nou welke. In die zelfde tijd moesten
de stofwolken veroorzaakt door de verbouwing het museum
uitgeblazen worden. Dit laatste hebben Jan en William dan ook
letterlijk gedaan terwijl de dames meer van het zuig- en zeemwerk
waren en de administratie nauwgezet op orde hielden. Langzaam
maar zeker is daarna begonnen met het herinrichten van de vitrines.
Bomschuiten bij bomschuiten, schoeners bij schoeners, spullen die
niet in een vitrine passen eruit en opvullen met wat er wel hoort te
staan, etc.
Heel blij zijn we met de zeer gewaardeerde medewerking van
iedereen in de Prins Hendrik Stichting. Of het nu ging om geld voor
nieuwe stellingen, nieuwe folders ontwerpen, het ophangen van
schilderijen en het verven van vitrines of het lenen van een
stofzuiger, iedereen was even hulpvaardig. Hartelijk dank hiervoor.
Op dit moment is het herinrichten en opknappen van de vitrines in
volle gang. We gaan voorlopig nog gezellig door. Daarna gaan we
beginnen aan de archieven met fotomateriaal, verhalen en wat we
verder nog vinden. Verder moet de collectie, welke momenteel in de
opslag staat nog worden gerubriceerd en er moet worden bekeken
welke scheepsmodellen en schilderijen moeten worden gerestaureerd.
Kortom we zijn nog wel even zoet.
In juli kregen we het verzoek van de bibliotheek in Egmond om daar
een lezing te houden en tegelijkertijd daar een expositie in te richten.
Ook dat kostte weer veel werk en tijd, maar dat alles is prima
verlopen. De expositie moest op tijd weer terug zijn in de Prins
Hendrik Stichting omdat daar op 28 september een feestelijke
opening plaatsvond van de nieuwe fitnessruimte en met veel aandacht
voor het museum.Voor wie de lezingen in de bibliotheek en in de
Prins Hendrik stichting gemist hebben, wij zorgen volgend jaar voor
een herkansing.
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Mocht u zin hebben eens een kijkje te komen nemen op het
sloependek en in het museum, dat kan: het museum is elke dag gratis
geopend van 10.00-17.00 uur. Graag even melden bij de portier. De
toegang is gratis, maar als u wilt kunt u een bijdrage achterlaten in de
giftenbus. De giften worden gebruikt voor restauratie van
voorwerpen in het museum.
Margareth Edel

Een schenking die goed van pas kwam
Je woont in Egmond, maakt een werkstuk over de Egmondse
klederdracht en vraagt aan iemand van het museum: "Heeft u
gegevens over het Egmondse kostuum en mogen we er eens één
bekijken of misschien aantrekken?"
We hadden de laatste vraag nooit kunnen toestaan - onze antieke
kleding is veel te kwetsbaar om deze in het echt te laten dragen - als
Han de Vries niet tijdens de opening van de zomertentoonstelling het
kostuum van zijn vrouw Hannie had geschonken. Dit kostuum is een
authentieke kopie, dat onder de deskundige leiding van mevrouw
Guurtje Dekker werd gemaakt.
"Kom maar langs" zeiden we, "maar we hebben geen originele
muilen." "Dan neem ik de muilen van mijn vader wel mee", was het
antwoord.
En zo trokken op een zomerse middag. twee meisjes om de beurt het
Derper kostuum aan. Het was veel te warm om de zwarte wollen
kriebelkousen aan te doen. Ook ging slechts de witte onderrok aan,
daarna volgde de diezak, de queue, de zwarte bovenrok en tenslotte
het schort. Het haar werd in een middenscheiding gekamd en
helemaal weggestopt onder het zwarte onderkapje, waar weer het
kanten hulletje over heen ging met daar bovenop het hoedje.
Hoewel het gestreepte schort eigenlijk voor "doordeweek" was,
zagen ze er beiden uit als een plaatje.
Cootje Bronner
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Museumbezoekers
Notities van een vrijwilliger
Rabarber
Ook dit jaar komen er weer voormalige koloniekinderen op bezoek
en zoals altijd willen ze vertellen over hun belevenissen. Een
mannelijke bezoeker herinnert zich zijn verblijf in Sint Jozef bij de
zusters. Hij ziet nog een soort lavet voor zich, helemaal vol met
peentjes. Alle kinderen mochten dan een worteltje pakken. Ze gingen
altijd wandelen en dat deed hij wel graag, maar je mocht niet mee als
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je niet eerst je rabarber opat. Hij trekt een zuur gezicht bij de
gedachte, want hij lust het nog steeds niet.
Levertraan
Een mevrouw herkent zichzelf als koloniekind in het boek van Cootje
Bronner, dat nog steeds regelmatig wordt verkocht. Het was vlak na
de oorlog en ze weet nog dat ze allemaal een pakketje kregen uit
Amerika met een tandenborstel en een klein handdoekje erin. Ze
vertelt over de havermout met vellen die niemand lustte, maar ze
vond het spelen in de duinen en bij de zee wel heel fijn. Ze herinnert
zich ook een kleine dikke directrice, een lief mens en heel lieve
leidsters.
Als je naar bed ging, dan moesten je kleren op een rolletje en dan
allemaal, de hele slaapzaal, op de rechterzij. Maar voor het zover was
stond je in de rij voor de lepel levertraan: een afgesleten kopergroene
lepel en het traan smaakte nog viezer door dat stroeve koper. Alle
kinderen kregen het van diezelfde lepel en, neem dat maar aan van
die mevrouw, de lepel die in het museum in de vitrine ligt is láng niet
zo erg.
Grafstenen bekende Egmonders
Egmonder Arend Blok vertelt bij zijn bezoek iets dat hem aan het
hart gaat. Vanwege zijn functie komt hij vaak op het kerkhof en daar
ziet hij overal bordjes staan bij graven die op de nominatie staan om
geruimd te worden. Hij heeft er al eens met beheerder Piet Schuit
over gesproken. Het kerkhof moet ruimte maken en er is niet
voldoende plaats om die oude stenen te bewaren. Arend hoopt dat
iemand zich erom bekommert, die graven van bekende Egmonders
zoals pastoor Glasbergen en de reder Planteijtd. Ze horen bij ons
erfgoed en mogen niet verloren gaan.
Huisje 42
Een mevrouw uit Amsterdam bezoekt het museum met haar groot
geworden kleinzoon. Ze komt al sinds haar jeugd in Egmond. Ze
hadden een groot gezin en de huisarts had haar moeder aangeraden
om eens naar Egmond op vakantie te gaan en de tip gegeven om er
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voor het gemak ook een strandhuisje te huren. Zo gezegd gebeurde:
de familie huurde jaar in jaar uit in de Zuiderstraat bij de familie
Zwart en later bij de familie Vuil (van onze vrijwilligster Dineke) en
op strand zaten ze elke zomer bij huisje 42 op het strandbedrijf van
Konijn. Toen vader Vuil overleed, bood de familie aan het huis te
kopen, terwijl moeder Vuil er gewoon tot haar dood mocht blijven
wonen. Zelf kwamen ze dan zes weken op vakantie. Sindsdien is het
huis in het bezit van deze Amsterdamse makelaarsfamilie en ze zijn
op strand nog altijd bij huisje 42 te vinden. Het museum vinden ze
een pracht en dat is een mooi besluit voor dit stukje.
Mooier dan ooit
Dankzij onze vrijwilligers zag het museum er dit jaar weer mooier uit
dan ooit. Het verdient meer bezoekers en wie er niet is geweest, - het
museum loopt immers niet weg, zo is de gedachte - die heeft iets
gemist. Komend jaar wordt het verder opgeknapt en in juni gaat het
weer open met een nieuwe tentoonstelling.
Carla Kager

Stoomtrawler "Rijnland"
Enige tijd geleden kwam Siem Hopman een "bakkie" doen bij de
pinck. Hij vroeg zich af: is er nog iets te vinden is over de
stoomtrolder "Rijnland", die is gebleven in de eerste wereldoorlog en
daar voer mijn opa op, en is er nog een foto van?
Een foto heb ik niet kunnen vinden maar wel het een kleinigheid aan
tekst in mijn eigen archief.
Onbekende courant: Egmond aan Zee,11 juni 1915:
Wat gedurende een week lang werd gevreesd, is thans droeve
werkelijkheid geworden.
De hoop op terugkeer van de trawler "Rijnland" is opgegeven.
Hier vind gij de namen van de Egmonders, gebleven met de
"Rijnland", maar ik ken de mensen van nabij.
12

Stuurman Jan van der Plas 24 jaar, stoere vent, eerlijk als goud. Was
al een fikse baas toen hij bij mij in de klas zat. Enige dagen na de
ramp opgevist, ontdaan van ring, beurs en lucifer-etui ter
herkenning, weder aan de schoot der baren toevertrouwd. Rust zacht
jongen!.
Tijs Hopman, braaf huisvader, gij laat een weduwe en negen kinderen
onverzorgd achter. Gij rust met uw neef Janus Hopman op de bodem
der zee, dat onmetelijke kerkhof.
En gij Harmen Stam, die op uw twee en zestigste nog als kok op zee
uw brood moest opscharrelen, vele boze buien hebt gij getrotseerd,
ook u zullen we niet meer zien.
Deze zijn de Egmondse offers op de "Rijnland".
Aldus verslag van de correspondent.
(archief J. Sander)
Verder heb ik gezocht via internet: Koninklijke Bibliotheek,
historische kranten.
De Tijd 7 juni 1915 Een droevig vermoeden.
IJmuiden: Het lijk van de zeeman die zoals gemeld is door de trawler
"Clivia" binnen gebracht, is herkend als de stoker van de trawler
"Rijnland" IJ 193 genaamd Cornelis Bakker uit Purmerend. Het lijk
vertoont plekken op brandwonden gelijkend. Enz.

Rotterdams Nieuwsblad 8 juni 1915 (uittreksel).
27 mei 1915 vertrok de "Rijnland" naar de schelvisvangst en werd
uiterlijk zaterdagmorgen aan de afslag verwacht. Maandag 31 mei
werd de "Rijnland" gezien in de nabijheid van de stoomtrawlers
"Thor" en "Olivia". Vlakbij de "Thor"ontplofte een mijn. De "Olivia"
praaide maandag de "Rijnland".
De "Rijnland" was bemand met 11 koppen waarvan er één is
gevonden, C. Bakker, zodat er nog 10 worden vermist, wonende te
IJmuiden, Velseroord, Egmond aan Zee en Katwijk aan Zee. Volgens
het praairapport was de vangst zeer gunstig, zodat de "Rijnland"
reeds lang binnen had behoren te zijn.
Het Volk 9 juni 1915 Het mijnengevaar.
Het schijnt dat een aantal IJmuider trawlers, die dezer dagen dicht bij
de Engelse kust visten zich in een zeer gevaarlijke zone hebben
bevonden. Zoals reeds gemeld werd moet de trawler "Rijnland" als
verloren worden beschouwd en zijn er tekenen dat het schip op een
mijn is gelopen. Thans maakt men zich te IJmuiden ongerust over het
lot van de "Texel I " en "Irene". De "Texel I " werd zondag, uiterlijk
maandagmorgen verwacht. Ook de "Irene" is over tijd. Enz.
Algemeen dagblad 11 juni 1915 De vermiste IJmuider Trawlers.
De ongerustheid over de vermiste trawlers wordt steeds groter. De
stoomtrawlers "Rijnland", "Texel I " en "Irene" zijn respectievelijk
15, 14 en 13 dagen onderweg en niet met voldoende proviand en
steenkool om zolang weg te blijven. Enz.

De Sumatra Post 8 juni 1915 Nederland en de Oorlog.
Te IJmuiden maakt men zich ernstig ongerust over de Nederlandse
trawler "Rijnland", welk schip in het begin der vorige week vissende
gezien werd in de nabijheid van een Engelse trawler. De volgende
dag was geen spoor meer van beide vaartuigen te zien. De "Rijnland"
was met 11 koppen bemand.

Algemeen dagblad 24 juni 1915 Raad voor de Scheepvaart.
De raad voor de scheepvaart houdt zitting op zaterdag 26 juni 13.30
uur met onderzoek betreffende o.a.
A. Het aan de grond lopen van de IJM 72 op 9 juni.
B. Het vermoedelijk met man en muis vergaan de stoomtrawler
"Texel I" IJM 186 schipper P. Roobol van visserijmaatschappij Texel
en de Rijnland IJM 193 schipper G. Krab van visserijmaatschappij
Rijnland te IJmuiden. Enz.
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Rotterdams Nieuwsblad 7 juli 1915 Raad van de Scheepvaart.
Vergaan van de "Texel I" IJM 186 schipper P. Roobol en "Rijnland"
IJM 193 schipper G. Krab.
De heer Klein, directeur van visserijmaatschappij Rijnland, zei er was
10 man aan boord, ze zijn het laatst waargenomen bij de
Doggersbank. Ten zuiden hier van zijn later 2 lijken gevonden van
C. Bakker en matroos van der Plas. Bij vertrek was de trawler
volkomen zeewaardig. Enz.
Sinds kort heb ik een aantal nummers, dankzij suppoost Klaas
Wijker, van het tijdschrift "De Zee" gewijd aan de belangen der
Nederlandse Stoom en Zeilvaart, daar vond ik het onderstaande in.
Uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart gepubliceerd in het
blad "De Zee"' september 1915.
Het vermoedelijk verongelukt zijn van stoomkorder „Rijnland" Y M
193.
Uittreksel
De stoomkorder „Rijnland" YM 193 is op 27 Mei 1915 uit Ymuiden
ter vischvangst vertrokken en sedert niet teruggekeerd, hoewel dit
reeds sedert lang het geval moest zijn.
Het vaartuig, dat 60 ton kolen en 10 ton briquetten aan boord had en
ongeveer 6 ton per dag verbruikte, werd op 4 Juni terugverwacht.
Getuige Klein had het schip vlak voor het vertrek nagegaan en alles
in orde bevonden.Van 29 Maart tot 6 April 1915 had het schip
gedokt, was het schoongemaakt en hadden de noodige herstellingen
aan schip, machine en ketel plaats gehad onder toezicht der
Scheepvaartinspectie; de ketel was door het Stoomwezen op 26 Mei
1915 onderzocht. Er was een flinke reddingboot aan boord, voorzien
van al wat noodig is en de vereischte hoeveelheid zwemvesten.
De schipper, 37 jaar oud, voer reeds 10 jaar als schipper, waarvan 15
maanden als schipper op de „Rijnland''; de stuurman en de machinist

15

waren ieder 25 jaar, de eerste voer ongeveer 13 maanden, de laatste 7
maanden op de „Rijnland"; zij waren voor hun taak berekend.
De bovenkant van de brug was rood, wit en blauw geverfd, nieuwe
nationale vlaggen waren bevestigd aan den mast en aan een
vlaggestok op den achtersteven.
Aan getuige Klein is medegedeeld, dat op 31 Mei 1915 de
„Rijnland" het laatst visschende is gezien door den stoomtrawler
„Thor" YM 164, dat op 2 Juni 1915 4 uur v.m. op ongeveer 55° 10'
N B en 3° 57' O L door den stoomkorder „Clivia" YM 125 het lijk is
opgehaald van Cornelis Bakker, den 2den machinist, en vervolgens
naar Ymuiden overgebracht, en dat op denzelfden dag ongeveer ter
zelfder hoogte door den stoomkorder „J.T. Cremer" YM 120 het lijk
is opgevischt van Jan van der Plas, den stuurman.
Op 4 Juni 1915 kwam het schip niet terug en ook sedert is het niet
teruggekeerd, hoewel de voorraad steenkolen reeds sedert lang
verbruikt moet zijn. Een bericht, dat het vaartuig door een
oorlogvoerende mogendheid is aangehouden en opgebracht, is niet
binnengekomen, evenmin heeft de bemanning iets van zich laten
hooren.
Nog drie andere stoomkorders uit Ymuiden, welke mede waren uitgegaan ter vischvangst bij de Doggersbank en deze daar in den
zelfden tijd zouden uitoefenen, zijn niet teruggekeerd, alhoewel ook
zij reeds te Ymuiden moesten zjjn aangekomen.Volgens het rapport
van den arts van der Horst, die het te Ymuiden aangebrachte lijk van
Cornelis Bakker heeft geschouwd, toonde dit geen duidelijke sporen
van uitwendig geweld, sporen van verbranding waren niet aanwezig
en volgens genoemden arts kon de doodsoorzaak niet worden
vastgesteld.
Uit „Mededeelingen" aan den Commandant van de Positie Ymuiden,
blijkt:
1. dat aan boord van het visschersvaartuig „Thor" YM 164 op 27
Mei 1915 op 55° 10' Noord en 4° Oost een ontploffing bij den
achtersteven is waargenomen;
2. dat aan boord van het visschersvaartuig „Dolfijn" YM 112 op 3
Juni 1915 des morgens om 11 uur op 53° W Noord en h° 10' Oost
drijvende mijnen zijn gezien;
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3. dat op 4 Juni 1915 'het visschersvaartuig „Jacqueline Clasine"
YM 10 op 55° 12' Noord en 4° Oost des avonds visschende was in
gezelschap van de visschersvaartuigen " J T. Cremer", "Pelikaan" en
nog een Nederlandsch visschersvaartuig, waarvan men den naam
niet wist, dat des nachts aan boord van de „Jacqueline Clasine" een
hevige knal werd gehoord uit de richting van het onbekende
vaartuig, dat dit vaartuig later niet meer gezien is, dat noch
oorlogsschepen noch vliegmachines werden gezien; dat op 5 Juni
1915 op 55° IS' Noord en 4° Oost een mijn in het net van de
„Jacqueline Clasine" werd opgehaald;
4. dat op 1 Juni 1915 op 55° 15' Noord en 4° Oost 's avonds om 10
uur een mijn in het net van de „Holland 1" YM 73 werd opgehaald
en dit vaartuig eenige uren later op een wrak stootte; dat men van de
„Holland I" op het zelfde ogenblik zag, dat aan boord van de
„Clivia", welke in de nabijheid vischte, in het net een lijk werd
opgehaald, dat naar men later vernam, het lijk was van Cornelis
Bakker voornoemd; dat 1ater op den dag nog een ontploffing van
een mijn, welke na met het net in aanraking was gekomen, aan boord
van de „Holland 1" waargenomen werd;
5. dat op 2 Juni 1915 des nachts op 55° Noord en 4° Oost aan
boord van de „Clivia" YM 125, terwijl dit vaartuig visschende was
in de nabijheid van de „Holland I", een lijk is opgehaald, hetgeen
later gebleken is het lijk te .zijn geweest van Cornelis Bakker
voornoemd;
6. dat op 4 Juni 1915 de „Pelikaan" YM 192 des avonds op 55° 12'
Noord en 3° 58' Oost visschende was in de nabijheid van de
„Jacqueline Clasine". de „J.T. Cremer" en de „Letty"; dat 's nachts
een klein rukje door het schip heen gevoeld werd; dat later de
„Letty" door de bemanning van de „Pelikaan" niet meer gezien
werd;
7. dat op 4 Juni 1915 de „J. T. Cremer" YM 120 des avonds
visschende was op 55° 18' Noord en 4°30' oost in de nabijheid van
de „Jacqueline Clasine", de „Pelikaan" en de „Letty"; dat later bij het
dag worden de „Letty" door de bemanning van de „J.T. Cremer" niet
meer gezien werd.
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De Raad neemt op grond van het bovenstaande aan, dat de
„Rijnland" met alle opvarenden in de Noordzee is vergaan; hoewel
de oorzaak niet met volstrekte zekerheid is aan te geven, acht de
Raad het zoo goed als zeker dat de „Rijnland" op een mijn is
gestooten. Er is niet gebleken, dat er iets ontbrak aan de uitrusting
van het vaartuig.
Aldus uitgesproken door den plaatsvervangende Voorzitter ter
openbare zitting van 31 Juli 1915.

Pinck zomer 2012
In het vorige nummer werd al aangekondigd waar we zoal naar toe
gingen.
De eerste tocht ging naar Katwijk aan Zee om daar op 30 april
Koninginnedag mee te vieren. De dag zelf schitterend voorjaarsweer,
maar de dagen ervoor erg slecht weer. Vrijdag was het vertrek
gepland, pas op het eind van de middag was de wind dusdanig
afgezwakt dat de pinck veilig te water kon. Om 17.30 uur gleed de
"Claes Teunisz" van de wagen af en ging met gestreken mast richting
IJmuiden. Zaterdag werd koers gezet via het Noordzeekanaal,
zijkanaal C, Haarlem enz. richting binnenhaven Katwijk aan Zee.
Wat een regen kwam er uit de lucht tijdens de eerste 3 uren van deze
tocht. Later werd het wat beter en wat warmer. Te Katwijk de mast
opgezet en het schip getuigd. De dag zelf zoals gezegd prachtig
voorjaarsweer, we lagen in de zgn. zwaaikom in het centrum van het
feestgebeuren. De organisatie was voor ons prima geregeld.
Al doende leert men: dinsdagmorgen bij vertrek bleek al rap dat er
vuiligheid in de koelwaterinlaat zat. Dit hadden we al eens eerder
opgelopen te Scheveningen. Door deze ervaring wijzer geworden
hebben we er nu een tweede inlaat bijgemaakt.
Vlaggetjesdag viel op zaterdag 9 juni. In verband met de
weersverwachting werd (terecht) een dag eerder, op donderdag,
vertrokken. Vrijdag ZW 5/6, op zaterdag werd zelfs de vlootshow
afgelast vanwege de harde tot stormachtig ZW wind. Toch was het
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weer genieten voor de bemanning met enorme dank voor de
gastvrijheid bij de KNRM.

De Jan van Claes (foto Cor Blok)

(foto Peter de Graaff)
Zondagmorgen was het windstil, de pinck kwam terug richting
Egmond, later kwam er een lichte ZW wind. Onder zeil en motor
kwam de "Claes Teunisz" weer aan op het Egmondse strand.
Gelijktijdig met Scheveningen was er te Egmond aan den Hoef het
slotfestival. Hierbij werd ook het bijbootje ingezet. Roeier Gerard
Stam beeldde samen met zijn broers de "derper" vissers uit die de
tiende vis moesten aanbieden aan de Heer van Egmond.
Begin augustus hebben we voor het eerst gezeild met de "Jan van
Claes". Het was even wennen maar het viel niet tegen.
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De week erop, Egmondse visserijdag. Zoals we al jaren doen: de
pinck werd van de wagen af op het strand neer gezet en opgetuigd, dit
is altijd weer voer voor de fotografen. In de lege loods vond de
visclub onderdak en zij deden - evenals wij - goede zaken. De
visveiling ging dit jaar onder leiding van veilingmeester Ger Baltus
wat een mooi resultaat opleverde.
De paar weekenden dat het mooi weer was om te varen hebben we dit
niet kunnen doen uit veiligheidsoverwegingen: het was loeidruk op
het strand.
Een drukke week IJmuiden en Spakenburg.
Op vrijdag de 24 augustus was het weer ons wel erg gunstig gezind,
althans voor enkele van de passagiers. "De wind kwam uit de
straatstenen" zei de schipper van de Johanna Louisa, die de pinck
vorig jaar begeleidde naar Engeland. Oftewel: het was windstil. Wel
jammer voor diegenen die wilden zeilen, in een paar uurtjes over een
oliezeetje waren we in IJmuiden aan de steiger van de KNRM.
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Het weekend stond in het teken van het havenfestival, jammer
genoeg veel wind en veel regen in de ochtend, maar we stonden met
onze stand droog in de werkplaats. Vanwege de vele oude
reddingboten lagen we iets anders dan gebruikelijk. Voor een
scheepsliefhebber als uw schrijver: er lag ook een oude houten
strandreddingboot, genieten!
De zondag was het weer nog slechter en erg nat, tot 2 maal toe een
nat pak maar alles droogt wel weer. 's Middags om 17.30 uur de
pinck verhaald om maandag morgen te kunnen vertrekken richting
Volendam. De wind zat in de verkeerde hoek om op het Noordzee
kanaal te kunnen zeilen, maar eenmaal op het Markermeer konden
alle zeilen bijgezet worden. Rond 16.45 uur lag de "Claes Teunisz" in
Volendam. Naast een tweetal passagiers waren er ook enkele nieuwe
bemanningsleden aan boord. Op dinsdag werd gezeild met twee
ervaren Volendammer zeilers aan boord, die voorgaande jaren ook al
eens meevoeren. De woensdag en donderdag gezeild met enkele
relaties.
Op vrijdag was de tocht naar Spakenburg gepland, er stond een harde
tot stormachtige noorden wind. Na het verlaten van Volendam op de
motor naar het Markermeer en toen "voor het lappie", alleen op de
fok, liep de"Claes Teunisz" als een speer. "Ze lag als een plank zo
vast, slingerde niet, ging alleen op en neer" vertelde een enthousiaste
Klaas Wijker. Wel bleek het nodig een neerhaler aan de fokkera te
maken. Na een zeer voorspoedige tocht arriveerde de pinck
omstreeks 14.20 uur in Spakenburg. Op zaterdag werd daar de 24e
visserijdag gevierd. Aan boord van de "Claes Teunisz" waren een
aantal optredens van de "Zââlnéélden". En het was net als vorig jaar
een prachtige dag.
Zondagmorgen vroeg, nog voor achten, vertrok de "Claes Teunisz"
via de randmeren, Markermeer - met een uur oponthoud bij de
Schellingwouderbrug - weer richting Egmond waar zij om 17.00 uur
arriveerde. Ze werd weer afgetuigd, op de wagen gehaald en naar de
loods gereden. Na het schoonspuiten en nadat de persoonlijke spullen
van boord waren gehaald, werd onder genot van een potje bier nog
even nagepraat. De volgende dagen werd alles weer opgeruimd.
Jan Sander
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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.
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. 0725061318), Cootje Bronner (tel.072-5064108) of Margareth Edel (tel.
072-5070000).

Een aantal vrijwilligers van het Museum van Egmond
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Adressen

Donateur worden

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
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

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

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

Naam

………………………………………………………...

Voorletters: …………………………………………………..
Adres ………………………………………………………..
Postcode/Woonplaats ………………………………………...
Telefoonnummer ……………………………………………..

Girorekening
E-mail
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Jaarlijkse bijdrage: Є …………………………………………

Datum

Handtekening

…………………….

…………………………
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