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Lees over ons in deze
splinternieuwe Museumbode.
In het Museum van Egmond zijn 
exemplaren los verkrijgbaar.

Wilt u ons bezoeken, donateur of 
vrijwilliger worden - als u het nog 
niet bent - van harte welkom!
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Museum van Egmond
Zuiderstraat 7, Egmond aan Zee
www.museumvanegmond.nl
De contactgegevens vindt u op de
laatste pagina

Entree € 4,-
Kind tot 12 jaar € 2,-
inclusief een sticker-speurtocht
MJK-houders/donateurs
met (klein) kinderen gratis toegang

Rondleiding of ontvangst
De kosten zijn tot 15 personen € 30,-
+ de toegangsprijs of museumjaarkaart/
donateurskaart.
Dit kan ook buiten de openingstijden.

Trouwen in het museum
Het museum is een prachtige trouw-
locatie. De reddingsboot als huwelijks-
boot voor een behouden vaart.

Openingstijden
27 april t/m 3 november     14.00 - 17.00 uur behalve maandag
Visserijdag zaterdag 15 juni     11.00 - 17.00 uur
Monumentendagen 14/15 sept.     11.00 - 17.00 uur
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Het gaat wel eens anders dan gedacht.
In de laatste Museumbode schreef ik dat de volgende tentoonstelling foto’s 
van oude Egmondse beroepen zouden tonen. Dit project is helaas nog niet 
voltooid en dus geen tentoonstelling hierover.

Nu is het museumbestuur niet voor een gat te vangen en een uitstekend 
alternatief diende zich aan; een tentoonstelling van het werk van Marjan 
de Glopper. Zij woonde en werkte sinds 1973 in Egmond-Binnen en doet dat 
sinds enkele jaren in Egmond aan Zee. Veel van haar werken gaan dan ook 
over de omgeving van Egmond-Binnen, enkele over de andere Egmonden.
Ook hier speelt Carla Kager een belangrijke en onmisbare rol in het orga-
niseren van de expositie. Een expositie waarin veel Egmonders beelden uit 
hun jeugd zullen herkennen.
Inmiddels wordt ons museum door enthousiaste vrijwilligers weer klaarge-
maakt voor het volgende seizoen. Hulde aan onze vrijwilligers die dat toch 
maar voor ons museum verrichten.
Bovendien ligt er een compleet vernieuwde uitgave van de Museumbode 
voor u. Een ander formaat en in een fraaiere uitvoering. Besloten is de 
Museumbode eenmaal per jaar uit te geven, maar dan in kleur en met 
meer artikelen en dus een dikkere uitgave dan wat u van ons gewend was.

Ik wens u heel veel leesplezier en tot ziens op onze mooie expositie van 
Marjan de Glopper.

Jan Apeldoorn

Voorwoord

“Een landschap kan je vriend worden en je kunt er
  steeds weer blij om zijn dat het er, als je buiten
  komt, nog steeds ligt.” Marjan de Glopper

Buiten & Binnen
een kleurige tentoonstelling
Dit seizoen hebben we in het museum een schilderijententoonstelling van de in 
Egmond wonende kunstenaar Marjan de Glopper. De nieuw aangebouwde ruimte 
komt vol te hangen met haar landschappen, stillevens en portretten. Het meeste 
is in olieverf, maar er zijn ook prachtige aquarellen.

De keus voor Marjan de Glopper had er-
mee te maken dat Cootje Bronner samen 
met Simon Blok (adviseur van het mu-
seum) op haar uitnodiging twee werken 
mocht uitzoeken voor het museum. Zo is 
het contact ontstaan.
Marjan houdt meer van het oude dan van 
het nieuwe. De stillevens die ze schil-
dert, zijn voorwerpen die vaak al 
museumwaardig zijn. O.a. bij de land-
schappen, die ze dicht bij huis ver-
vaardigde, hebben we gezocht naar 
wat leuke achtergrondinformatie. Op 
twee standaards kan de bezoeker deze 

wetenswaardigheden vinden. Er is een 
Nederlandse en een Duitse versie.
Bij het inrichten kregen we hulp van 
Suzanne de Zwart en Bert Kuys die vele 
jaren ervaring hebben met het inrichten 
van tentoonstellingen in de Kapberg. 
Frits van Eck maakte de foto’s van o.a. 
de schilderijen voor deze Museumbode.

Kom genieten van dit kleurrijke werk, 
dat deels ook te koop is. Een deel van 
de opbrengst komt ten goede aan het 
museum.

Olieverf
Marjan de Glopper 1991. 
62 x 92 cm. 
Onderaan staat: ‘Naar 
de Egmonderstraatweg 
gezien vanaf de boerde-
rij ‘Het oude huis’ aan 
de Heerenweg, voor het 
bestaan van de Rand-
weg’. Particulier bezit, 
uitgeleend aan het 
Museum van Egmond. 
Foto Simon Blok
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Tochtje door de Vennewaterspolder
‘Hogeweg’, olieverf Marjan de Glopper najaar 1996. Het Vennewater gezien 
richting Heiloo. Ze herinnert zich dat er drie dagen lang een bijzondere 
paars-grijze band in de lucht zat, die ook een weerschijn gaf op de met mest 
bedekte grond.

Toen ze dit schilderij maakte, stond Marjan de Glopper op de Hogeweg, tegen-
over het bloemen– en plantenbedrijf van Baltus aan de Herenweg bij Egmond- 
Binnen. De voorzitter van het museum, Jan Apeldoorn, woont daar vlakbij en hij 
is graag bereid om wat over het polderland te vertellen. Tenslotte is hij er gebo-
ren en getogen.

Boerderij blijkt molenhuisje
We willen vooral uitvinden waar dat 
mooie boerderijtje staat met het rode 
pannendak dat op meerdere schilderijen 
voorkomt. We rijden de Hogeweg op, die 
overgaat in een hobbelig karrespoor: de 
Helmweg. Vandaar zien we het landschap 
dat Marjan meermalen heeft geschilderd. 
Via het Groenelaantje en de Limmerweg 
rijden we erheen. Jan heeft dan al lang 
gezien dat het geen boerderijtje is, maar 
het ‘molenhuisje’ aan de Vennewaters-
weg. Hier stond sinds 1612 de molen die 
het Vennewater bemaalde. Die prachtige 
molen is in 1930 door harde wind op hol 
geslagen en ‘verongelukt’ zoals dat heet. 
Het polderbestuur besloot om de molen 
te vervangen door een elektrisch gemaal 
waarvoor dit molenhuis werd gebouwd. 
(Nu begin ik iets te vermoeden en dat ga 

ik straks thuis opzoeken.) In 1968 kwam 
er volgens Jan een nieuw gemaal en 
werd het molenhuis een woning. De oude 
grenspaal is er vlakbij en de  
Egmondervaart die de abdij verbond 
met de Hoever Vaart. Noem het niet de 
Egmonder Binnenvaart of zoiets. Volgens 
Jan is dat een keer verkeerd op een 
kaart gekomen. Hij kan het weten want 
hij is zes jaar ‘hoogheemraad’ geweest 
bij het Waterschap.

Droge voeten
Het Waterschap (vroeger ‘Uitwaterende 
Sluizen’) moet o.a. zorgen voor droge 
voeten. Die had je hier vroeger lang niet 
altijd, want de polder ligt net onder zee-
niveau. Daar hebben de monniken van de 
abdij destijds al hun best voor gedaan. 
Het oudste dijkje, de Zanddijk en kortste 
verbinding tussen twee strandwallen, is 
hier vlakbij en ook het Zeerijdsdijkje. 
Jan herinnert zich als kind dat het land 
in de winter vaak onder water stond 
want er kon alleen bij laag tij worden 
bemalen. Met de komst van het gemaal 
‘de Helsdeur’ in Den Helder was het 
euvel verholpen.

Madeweg
We vervolgen onze tocht over karrespo-
ren en weggetjes die ooit lage dijkjes 
waren. We kruisen de Madeweg.  
Jan vertelt dat aan weggetjes die  
Madeweg of Medeweg heten, eeuwen 
lang gemeenschappelijke gronden lagen. 
Ze werden als zomerweiden gebruikt en 
in de winter stonden ze onder water. 
Ergens onderweg wijst Jan de boerde-
rij aan van de familie Kraakman. Het 
waren echte grootgrondbezitters. Via het 
groene Noord-Bakkum, keren we weer 
huiswaarts na een prachtige tocht door 
oeroud polderland.

Het molenhuisje in 1931 bij oplevering aan 
het polderbestuur door Jan Apeldoorn die 
geheel rechts staat. Beide foto’s: Beeldbank 
St Historisch Egmond, collectie G.P. Groot

Vennewatersmolen, met de ruïnes van de in 
1573 verwoeste abdij op de achtergrond. De 
molen is gebouwd in 1612 of iets later en 
rond 1655 geschilderd door Jacob van  
Ruysdael. Foto: molendatabase.org 

Jan de timmerman
Thuisgekomen zoek ik het boek op over 
bouwbedrijf Apeldoorn. Toevallig heette 
mijn opa ook Jan Apeldoorn (verre fami-
lie van) ofwel ‘Jan de timmerman’ met 
een timmerwerkplaats aan de Heren-
weg. Rond de Egmonden woonden veel 
keuterboertjes die soms wel eens een 
timmerklusje lieten doen. Opa ving lang 
niet altijd zijn geld en liet het dan maar 
zo. Maar in 1931 deed hij met zijn zoons 
(mijn ooms) een klus die het bedrijf 
maar liefst f 8580,- opleverde.  
Jan mocht van het polderbestuur het 
nieuwe molenhuisje bouwen aan het 
Vennewater. Daarin werd een elektrisch 
gemaal geplaatst. Ze sloopten ook de 
molen en brachten de balken naar het 
Lioba klooster, waar de zusters er beel-
den van hakten. En zo komen het land-
schap, de geschiedenis en de kunst op 
verschillende manieren weer eens mooi 
bij elkaar. Precies datgene wat de histo-
rie van Egmond zo boeiend maakt.
 
                            Carla Kager
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Diverse Engelse regimen-
ten hebben de ‘slag bij 
Egmond’ nog steeds in hun 
vaandels vermeld. Deze 
foto is gemaakt bij de 
herdenking van de slag bij 
Bergen op 24 september 
2017

Expositie over de slag bij Egmond in 1799
In samenwerking met Cor Prins heeft het Museum van Egmond dit jaar een 
deelexpositie van ‘de slag bij Egmond’ op 2 oktober 1799.

Vijand in het zand
Cor doet al jaren onderzoek naar die 
strijd hier in de buurt en heeft de expo-
sitie ‘Vijand in het Zand’ in het Huis van 
Hilde mee helpen organiseren. Hij was 
ook betrokken bij opgravingen van omge-
komen soldaten uit die tijd.
De expeditie door Britse en Russische 
troepen naar Noord-Holland werd ook 
wel de ‘Den Helder-expeditie’ genoemd. 
Deze was van 27 augustus tot 19 novem-
ber 1799, tijdens de Tweede Coalitie-
oorlog tegen revolutionair Frankrijk. De 
geallieerde Britten en Russen vielen het 
schiereiland Noord-Holland binnen. Dit 
lag destijds in de Bataafse Republiek, 
een vazalstaat van Frankrijk, in het hui-
dige Nederland.

The battle of Egmont op Zee
2 Oktober 1799: ruim 2200 doden, ge-
wonden en vermisten vielen er te be-
treuren. Op deze dag stonden in en rond 
Egmond aan Zee twee legers tegenover 
elkaar: een Engels-Russische troepen-
macht versus Frans-Bataafse militairen. 
De strijd is de geschiedenis ingegaan als 
‘The Battle of Egmont op Zee’ met het 
Engels-Russische leger als overwinnaar. 
De expositie bestaat uit diverse prenten 
en voorwerpen uit die tijd, zoals: een 
musket, een sleepsabel, kanonskogels, 
uniformstukken en diverse andere 
bodemvondsten.
Tot ziens in het museum!

                        Gerard Wijker

In memoriam Henk Hansler
Terwijl ik bezig was het stukje over de pinck te schrijven kwam het ontstel-
lende bericht dat ons ploeg- en bestuurslid Henk Hansler op 20 februari is 
overleden. Henk, een echt mensenmens, kwam in 2012 de ploeg versterken en 
drukte vanaf het begin een positief stempel op alles en zat al vrij snel in het 
bestuur. Een hele grote verdienste is geweest, naast het gewone werk, 
het rond krijgen van de fi nanciering voor de nieuwe loods.

Helaas werd hij kort voor de opening ernstig ziek en heeft de kers op de taart, 
de opening van de loods, niet meer mee mogen maken.

Rust zacht, namens de bemanning van de pinck

Jan Sander

De bemanning van de pinck moet alweer een dierbaar bemanningslid missen. Bij de opening 
van het Maritiem Centrum kon Henk Hansler er al niet bij zijn
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Egmonder pinck ‘Claes Teunisz’
Boulevard Zuid 3, 1931DB Egmond aan Zee
Open woensdag en zaterdag 9.00 - 12.00 uur
(behalve op feestdagen)
Rondleidingen/info tel. 072 5064498/0641496373
Mail: informatie@pinck.nl
Website: www.pinck.nl

De pinck onder dak
Zoals in het novembernummer vermeld, werd ons gedeelte van de nieuwe loods 
voor de bouwvakvakantie opgeleverd. We konden gaan beginnen aan het in-
timmeren van de loods.

Er was een eenvoudig basisontwerp zon-
der vaste maten. Met een aantal latten 
werd een plattegrond gemaakt, en hier 
en daar nog gewijzigd. Onder aanvoering 
van het zeer ervaren bouwvakkersduo on-
der ons gingen we aan de slag. Al vrij snel 
konden we de pinck weghalen van het 
parkeerterrein in het dorp om haar in de 
nieuwe loods te plaatsen. Met behulp van 
een lier die we achter in het pand 
hebben geplaatst, kwam de pinck 
voor het eerst in de nieuwe loods. 
De lier was terdege nodig omdat 
de bestrating nog niet in orde was 
en er nogal niveauverschillen wa-
ren. Eenmaal in de loods hebben 
we vooral onder de waterlijn alles goed 
nagekeken, hier en daar gekit en in de 
bottemcoat gezet, om zo na al die droog-
te te proberen zo min mogelijk lekkage 
te hebben.

We misten Klaas Wijker
Ondanks deze voorzorgsmaatregelen was 
er, onderweg naar Spakenburg, behoorlijk 
lekkage. De bemanning wist dit onderweg 
te verhelpen. Hier in Spakenburg misten 
we de helaas overleden Klaas Wijker. Als 
de pinck ergens naar toe gaat, wordt er 
ook voor de inwendige mens gezorgd, dit 
werd altijd door Klaas gedaan en hij wist 
altijd alles te liggen in de boot.  

Eenmaal in Spakenburg wilden we 
’s morgens een kop thee zetten, nergens 
een fl uitketel, dan maar ter plaatse één 
gekocht. Op het eind van de middag von-
den we toch onze eigen ketel.
Gaandeweg kreeg alles vorm, kantine, 
toilet en een ruimte om de administra-
tie in op te bergen. Bij de administratie 
wordt ook een historische boekenkast ge-

realiseerd. De laminaatvloer werd 
gesponsord door NN, de keuken 
kwam voor nop van marktplaats, 
de ledverlichting werd gespon-
sord. De balklaag van het plafond 
in de kantine is tevens de bal-
klaag van de zoldervloer, waar 

veel extra bergruimte is gecreëerd. De 
trappen zijn in eigen beheer door Gerard 
gemaakt en al het installatiewerk nam 
Siem voor zijn rekening. Tijdens deze 
werkzaamheden gingen we begin sep-
tember met de pinck naar Spakenburg en 
een week later naar Elburg. Hierna kwam 
de pinck weer naar Egmond en werd 
weer in de nieuwe loods geplaatst. We 
waren met z’n allen druk in de weer, pla-
fonds en wanden werden gewit, deuren 
geschilderd enz. Maar regelmatig klonk 
door Ed de kreet “er is koffi  e!” waar we 
dankbaar van genoten. Zo naderde de 
dag van de opening van het gehele Ma-
ritiem Centrum Egmond op 10 november 

2018. De pinck werd naar buiten gereden 
en voor de loods opgesteld. Het grote 
parkeerterrein was autovrij en aange-
veegd.

De opening was spectaculair
Om 10.30 uur verscheen een SAR heli-
kopter laag boven het parkeerterrein en 
liet een mannetje zakken die een grote 
oranje geschilderde sleutel bij zich had. 
Deze werd overhandigd aan jeugdleden 
van de ERB, twee man van de KNRM en 
aan het oudste teamlid van de pinck. 
(De jeugdleden van de ERB waren op 
zoek naar onze oudste man en vroegen 
aan Berry Dekker, meneer wij zoeken een 
man van 81 maar we zien hem niet. 
“Nou dat ben ik”, antwoordde Berry. 
Je geeft hem inderdaad zijn leeftijd 
niet.) De sleutel werd naar de drie 
voorzitters van de organisaties gebracht, 
aldaar in het slot gestoken en omge-
draaid, het pand was geopend, de drie 
roldeuren gingen gelijktijdig omhoog. 
Uiteraard volgden een aantal toespraken 
en was er daarna gelegenheid het gehele 
pand te bekijken. In de middag waren 
er optredens van de Zâalnêelden in de 

_________
Regelmatig
klonk door
Ed de kreet:
“Er is koffi  e”

pinckloods. Tegen vijven stond alles weer 
in de loods en we dronken een biertje 
op de goeie afl oop. Hierna gingen we 
gewoon door met de inrichting en, héél 
belangrijk, onderhoud van de pinck. 
Uitruimen en uitzuigen, mast eraf enz. 
de huidgangen kaal gehaald om, als het 
warmer is, weer in de harpuis te zetten. 
Kortom ruim voldoende werk.
                          
                                 Jan Sander
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Klederdrachtgroep Egmond
‘Genootschap van de Zijde’
De klederdrachtgroep heeft zich de 
afgelopen tijd vooral bezig gehouden 
met een project voor een fotoboek en 
tentoonstelling van de fotograaf Jesse 
Reij.

Thematisch worden een aantal zaken 
voor de lens vastgelegd in prachtige 
foto’s, zoals: het bramen plukken, ruigte 
harken, garnalen kruien, de strandjut-
ters etc. Het heeft tot dusver prachtige 
foto’s opgeleverd en behalve gebundeld 
in een boek, zullen de foto’s de komende 
visserijdag in de O.K. kerk voor een ieder 
te bewonderen zijn.

Eibertjesdag
Voor het komende seizoen staan er al 
een paar activiteiten op de agenda 
waaronder eind mei de ‘eibertjesdag’ in 
Nunspeet en in September het nationale 
klederdrachtenfestival op Urk. Van de 
Westfriese folklore is nog geen uitnodi-
ging ontvangen, maar dit staat wel al 

reeds met potlood ingevuld. Vanzelf mag 
spreken dat onze eigen visserijdag op 15 
juni a.s. een niet onbelangrijk agenda-
punt is. Zo begeeft de klederdrachtgroep 
zich ook op het educatieve pad en heeft 
de dit jaar 100-jarige Bergense Bosschool 
gevraagd een en ander aan de kinderen 
te laten zien op het gebied van kleding. 
We gaan o.a. kleding wassen met een 
kuip en wasbord, strijken met een strijk-
bout en alles zonder stroom.
Fantastisch om te zien dat mensen 
Egmondse truien of hooskousen gaan 
breien en anderen een cursus kappen 
naaien volgen. Dit prikkelt de behoefte 
om in de museumcollectie het licht op-
nieuw weer eens te laten schijnen over 
de bescheiden collectie textiel. In het 
verlengde van de klederdrachtgroep is 
er ook belangstelling gebleken voor een 
boetsterskring. Ooit waren er in iedere 
visserijgemeenschap een grote schare 
boetsters. Helaas echter is dit ambacht 
in Egmond goeddeels verdwenen.

Twee jutters ‘mit een skotse blees in d’r lôôis dréég-manght’: 
Bob Kos en Jacob Zwart (Epifo). Foto Jesse Reij

Wilt u of wil jij mee-
doen met de groep, 
of met het netten 
boeten? Heeft u au-
thentieke spullen van 
vóór 1940, die passen 
bij het leven aan de 
kust? Meld u dan bij 
Lia de Vries
tel. 072 5061318.
Zie ook facebook.

Gegadigden kunnen zich via het museum 
melden zodat we kunnen kijken wanneer 
we ermee kunnen beginnen Het breien en 
boeten is niet persé een klederdracht-
activiteit maar een leuke en sociale be-
zigheid op manifestaties in eigen dorp of 
daarbuiten.

Gewone mensen
Gewapend met een draagmand, een 
garnalenkroe of een bramenslof mani-
festeert het ‘Genootschap van de Zijde’ 
zich nu aan het publiek en overstijgt 
het louter het begrip klederdracht. Het 
accent ligt ook duidelijk bij het leven van 
de gewone mensen begin 20e eeuw, iets 
wat een sterk punt is van de Egmondse 
klederdrachtgroep. Misschien zijn we wel 
hoe langer hoe meer een cultuurhisto-
risch genootschap.

                                 Bob Kos
Klederdracht is ook stoer voor jongelui, zoals 
Job Hopman laat zien. Foto Patricia de Waard

Ruigteharkers en bramenplukkers, 
foto’s Jesse Reij
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Marjan de Glopper
houdt van het authentieke
Marjan de Glopper komt in 1973 in Eg-
mond-Binnen te wonen. Ze is dan al een 
gewaardeerd kunstschilder. Marjan, die 
in grote steden heeft gewoond, is erg 
gecharmeerd van het landschap achter 
de duinen dat ze ervaart als een troost. 
‘Alles van waarde is weerloos.’ Het zijn 
woorden van Lucebert die haar aanspre-
ken, want het verontrust de kunstenaar 
dat er steeds weer stukjes van het land-
schap afgehaald worden. Ook daarom 
legt ze alles vast met pen en penseel. 
Tegen Ron Ranzijn van de Alkmaarsche 
Courant zegt ze in 1991 als ze protes-

teert tegen de Oostelijke Randweg:  
“Egmond ziet z’n eigen schoonheid niet. 
Het is eigenlijk nog een oud boerendorp 
waar je nog kunt ervaren welk seizoen 
het is: lente, zomer, herfst of winter. 
Het is hier authentiek, rauwer en ouder-
wetser en minder intellectueel dan in 
Bergen”.

Olieverf rond 1990, kort voordat de randweg 
een hap uit het landschap zou nemen. Marjan 
schilderde op de plek waar nu het winkel-
centrum is. Schenking aan het Museum van 
Egmond
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Marjan de 
Glopper onlangs 
in haar huis-
kamer-atelier, 
maart 2019, foto 
Evert Visser

Portretten
Marjan de Glopper (Utrecht 1936) 
heeft een artistieke moeder die 
een uitgeverij runt. Dichters zoals 
Roland Holst (Jany) komen er over 
de vloer. Al heel jong weet Marjan 
dat ze beroepsmatig wil tekenen en 
schilderen, al wordt dat thuis gezien 
als een hachelijke onderneming. Ze 
krijgt haar eerste tekenlessen in 1953 
als ze au pair is in Parijs en daarna 
volgt de Kunstnijverheidsschool (nu 
de Rietveld Academie). Een van haar 
klasgenoten is Peter van Straaten.  
In 1991 schildert ze zijn portret dat 
zich nu bevindt in het Literatuurmu-
seum in Den Haag. Daar hangt ook 
het portret dat ze maakte van de 
Bergense dichter Neeltje Maria Min. 
Marjan heeft veel lof gekregen voor 
haar portretten van zowel volwas-
senen als kinderen en is lid van het 
Nederlands Portretschap.

Zo herinnerde Peter van Straaten zich zijn 
medestudente Marjan de Glopper.  
‘Voor Spink’ staat erbij, want dat is haar 
bijnaam in de vriendenkring

Goede leermeesters
Na een avondstudie aan de Rijksacade-
mie belandt Marjan met een beurs in 
Antwerpen en vervolgens weer in Parijs. 
Later heeft ze een klein atelier in  
Antwerpen en in Amsterdam, waar ze in 
de cafés volkstypes kan schilderen, iets 
wat haar enorm aanspreekt.
Overal heeft ze heel goede leermeesters 
en ze bewondert Breitner en Kamerling 
Onnes. In 1966 wordt ze uitverkoren voor 
de Titia Buning prijs.

Egmond-Binnen
Ze trouwt in 1967 en als het huwelijk 
voorbij is komt ze in 1973 met haar twee 
kinderen Flossie en Bruno naar  
Egmond-Binnen. Ze wonen in een klein 
wit huisje met de achterkant aan het 
kerkplein. In die jaren is er een goed 
klimaat voor kunstenaars en er zijn 
subsidies. Ook lukt het haar vrij goed om 
haar werk te verkopen in o.a. Galerie 
Balans en later Galerie Petit in Amster-
dam. In de jaren zestig en zeventig en in 

1993 exposeert ze met andere schilders 
van Schildersvereniging ‘De Keerkring’ 
meermalen in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam.

Liever zoals vroeger
Marjan noemt het schilderen een worste-
ling: het gaat haar niet gemakkelijk af. 
Ze schildert langzaam maar eenmaal op 
dreef, kan ze zich erin verliezen.  
Eigenzinnig als ze is, vindt ze haar geheel 
eigen stijl en een van de kenmerken is 
dat ze niets opheeft met de moderne tijd 
maar des te meer met het authentieke: 
“zoals vroeger, toen de mensen vreselijk 
met hun handen moesten werken, zo 
wou ik dat de mensen nog zouden zijn, 
zo bezig met dieren, en met bollen, met 
hun handen in de grond”. Ze schildert 
met veel liefde het huisje van Lou v.d. 
Berg aan de Herenweg in Egmond-Binnen 
met de Elzenhaag en het groentetuintje 
en het oude postkantoor van Mooij. Een 
mooi aandenken, want het is vervangen 
door nieuwbouw.

Huisje Lou v.d. Berg. Fragment van een schilderij waarop ook het oude postkantoor van de 
familie Mooij staat
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Bloemen van Oeke
Een andere Egmond-Binner die ze noemt 
is Jacob van der Molen (Oeke). Hij bracht 
haar vaak de mooiste bloemen, zoals 
narcisjes van een oud ras en ze was altijd 
benieuwd wat hij nu weer meebracht om 
te kunnen schilderen. Ze portretteerde 
Oeke, maar wil zijn portret niet op de 
tentoonstelling.  
Marjan vindt bloemen “fijn om te doen”.
Een keer stond ze een tentoonstelling in 
te richten met groot ongeduld, want ze 
had thuis klaprozen staan en ze wist niet 
of die de volgende dag nog goed zouden 
zijn. Op een van haar werken schrijft ze 
versregels van Guido Gezelle: “Ik ben 
een blomme.” Ook dat is te zien in de 
tentoonstelling.

De eenvoud der dingen
“De dingen krijgen onder haar hand 
een ziel”, vertelt Constantijn Kelk bij 
de opening van een tentoonstelling in 
De Kapberg in 2016. De hang naar het 
authentieke, het versletene en doorleef-

de is ook terug te zien in de stillevens 
van Marjan. Kenners hebben het over 
de schoonheid van het alledaagse en de 
losse toets waarmee ze juist die bepaal-
de voorwerpen schildert. Lang niet zo 
simpel als het lijkt.

Bij haar thuis staan die spulletjes nog 
in de keuken. Ze woont nu al weer vier 
jaar in een flat in Egmond aan Zee waar 
haar huiskamer tegelijk het atelier is. 
Hier kan je zien dat ze niet van opsmuk 
houdt en in haar manier van vertellen is 
ze al even bescheiden. Wie over haar wil 
schrijven, krijgt een paar tijdschriften 
mee zoals de Avenue, Tirade en Kunst-
beeld. In 17 ringbanden bewaart ze haar 
carrière: affiches, artikelen en toespra-
ken bij openingen van tentoonstellingen 
in o. a. ook het Stedelijk Museum en de 
Kapberg. Lovende woorden over haar 
geraffineerde kleurgebruik, over het 
mooie ‘De Gloppergrijs’ en de kunst van 
het weglaten.

‘Het trechtertje’
olieverf
Marjan de Glopper

Heiïg weer
De belangrijkste reden om deze expositie 
in het museum te houden zijn toch de 
landschappen rond de Egmonden (hoe-
wel de portretten en de stillevens er 
een kostelijk geheel van maken). Daar 
ligt een stuk geschiedenis. Marjan zette 
haar schildersezel het liefst buiten als 
het niet te helder was, maar een beetje 
heiïg zodat de duinen wat vaag worden, 
dat de vormen in elkaar overlopen. 
Maar de hele dag achter elkaar buiten 
schilderen lukt ook niet volgens Marjan: 
“Het licht verandert. Schaduwen vallen 
anders. De dieren die je schildert, koeien 
of schapen lopen weg”.
Ze heeft wel eens een jaar moeten 
wachten voor het licht weer zo was dat 
ze het schilderij af kon maken. Het zegt 
iets over de hoge eisen die ze stelt en 
de intensiteit waarmee ze werkt. Is dat 
waardoor het menigeen zo raakt?

Marjan de Glopper zegt van zichzelf dat 
ze zwaar op de hand is. Maar haar werk 
is juist om heel blij van te worden. Laat 
deze tentoonstelling niet aan u voorbij 
gaan.

                                Carla Kager

Aquarellen: boven ‘Boerderij op Rinnegom 
tegenover het kerkhof’,  

onder ‘Van Oldenborghweg bij de Bleek’
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Museum Prins Hendrik de Zeevaarder
Voorstraat 41, Egmond aan Zee
Open dagelijks 10.00 - 17.00 uur
Toegang vrij of een vrijwillige bijdrage
Rondleidingen: tel. 072 - 5070000
Mail: mak.edel@gmail.com
Website: www.museumvanegmond.nl

Drie nieuwe scheepsmodellen
Het museum in de Prins Hendrik Stichting is heel blij met drie mooie nieuwe scheeps-
modellen. Allereerst kwam de Nina bij ons binnen. De Nina is een van de schepen 
waarmee Columbus naar Amerika voer. Dit scheepsmodel is klein, maar fi jn. Let als u 
in het museumgedeelte komt eens op dit model; het heeft zeiltjes, die gemaakt zijn 
van leer. Heel bijzonder! Het leuke is voor de werkgroep, dat als je zo’n scheepje 
krijgt, je gelijk op Google gaat zoeken naar meer details over zo’n schip. De Nina 
blijkt meerdere keren de oversteek naar Amerika gemaakt te hebben.

Lutine
Nog niet te bewonderen, 
maar wel al gerestaureerd 
is de Lutine. Een schit-
terend model en toeval 
of niet we vonden in een 
scheepsjournaal een heel 
stuk over de bouwer van 
de Lutine. De Lutine is bij 
Egmonders vooral bekend 
om het goud dat uit de 
Lutine is gedoken. Ver-
schillende huizen in 
Egmond zijn gebouwd met 
dit goud en er heet zelfs 
nog een huis ‘Lutine’. 
Zodra we genoeg geld 
hebben voor een nieuwe 
vitrine krijgt dit model 
een mooi plaatsje in ons 
museum.

Mattenschuit
Maar eerder dan de Lutine kwam de 
mattenschuit binnen. Op bijgaande 
foto’s zie je wat er gebeurt na de 
vakkundige restauratie door Glijn de 
Jong. Een wereld van verschil. Het 
leuke is dat er dan door meerdere 
mensen aan wordt gewerkt. Ik mocht 
de zeiltjes naaien, Bob Kos zorgde 
dat de zeiltjes werden getaand, 
ik mocht ze weer strijken en Glijn 
zorgde ervoor dat ze weer werden 
bevestigd. De mattenschuit is ook te 
bewonderen in het museumgedeelte 
in een nieuwe vitrine.

Blokzijler mattenschuit, gerestau-
reerd door Glijn de Jong met hulp 
van andere vrijwilligers die elke 
vrijdagochtend bijeen komen in de 
ruimte beneden in de Prins Hendrik 
Stichting. Foto’s aangeleverd

Schilderijen opgeknapt
Verder zijn een aantal schilderijen 
schoongemaakt. De vier schilderijen van 
Jacob Spin hangen in het museumge-
deelte weer bij elkaar na een grondige 
restauratiebeurt door Cor Nieuwpoort. 
Binnenkort zijn ook de zeekaarten 
weer te bewonderen. Ze waren eerst 
bruinachtig (er werd vroeger in de Prins 

Hendrik veel gerookt), nu zijn de kleuren 
weer zichtbaar en hebben ze een mooie 
lijst gekregen.
Kom eens bij ons kijken, we zijn elke 
dag open en de toegang is gratis. Schrijf 
s.v.p. wat in het gastenboek, dat waar-
deren wij zeer.

               Margareth Edel-Blankenstijn
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Kinderen vermaken zich in het museum
Kinderen zijn van harte welkom in het Museum van Egmond. Ze hebben soms 
een heel eigen kijk op de spullen van vroeger. Het is leuk en leerzaam om ze te 
vragen uit te vinden wat ze het mooist vinden of wat ze het meest aanspreekt en 
ze daarover te laten vertellen. 

Voor de iets grotere kinderen of met een beetje hulp is er de speurtocht door het 
museum. Gewapend met een stickervel doorzoeken de kinderen het museum en kun-
nen ze zo op het juiste woord het goede plaatje plakken. Elk jaar is er een nieuwe 
speurtocht en er is een prijsje mee te winnen.

Het Slotkwartier heet u welkom
In het hart van Egmond aan den Hoef ligt het historisch Slotkwartier, een 
pareltje om te bezoeken. Het meeste is er te beleven ’s middags in het week-
end, Maar ook door de week hangt de Egmondvlag dikwijls uit bij Huys Egmont 
of Museumhoeve Overslot. De toegang is overal vrij. Ook aan te bevelen is een 
kleine rondwandeling om de Slotgracht. Hier stond de schoonste burcht van 
Holland. Het uitzicht is een ode aan de schoonheid.

Huys Egmont
Vrij t/m zo 14.00 - 17.00 uur
Historische exposities/info
Rondje Egmond: bezoekersinfo
Leestafel/fi lmpjes
huysegmont.nl
historischegmond.nl

Museumhoeve Overslot
za en zo 14.00 - 18.00 uur
(april t/m december)
Schelpenkabinet
Exotica en kunst
Wekelijks live muziek
museumhoeveoverslot.nl

Galerie de Kapberg
Vrij t/m zo 13.00 - 17.00 uur
Hedendaagse kunst
8 Tentoonstellingen per jaar
galeriedekapberg.nl

Slotkapel
Open dagen, concerten
en activiteiten
zie agenda
slotkapel.nl

Atelier Bas van Nieuwburg
Open dagen en activiteiten zie
basvannieuwburg.nl

De eeuwige drift van de stropers

Engel Prins (de Striel) en Jan Visser (Jan Dop) bezig met de karbietlamp, 
foto ‘Het Leeven’, collectie familie Visser

“Er waren er meer die het deden dan 
die het niet deden”, vertelde ooit 
jachtopziener Jaap de Waard (Joet). 
We hoeven het niet te verheerlijken, 
maar stropen hoorde bij de kustbewo-
ners, en ook de Derpers, Hoevers en 
Egmond-Binners konden er wat van.

Vaak was het bittere noodzaak om wat 
bij te verdienen en om de karige maal-
tijd aan te vullen. Natuurlijk mocht het 
niet, maar juist dat leverde vaak span-
nende verhalen op.

Het drama van Krijn de Kneet
In 1932 publiceerde het tijdschrift ‘Het 
Leeven’ vier sappige artikelen: ‘Onder 
vrijbuiters: drie nachten met stroopers 
op pad’. Engel Prins (de Striel) en Jan 
Visser (Dop) lieten zien hoe ze het de-
den. Een ander verhaal dat oude Derpers 
nog hebben horen vertellen, gaat over 

Krijn Dekker (de Kneet). Met hem liep 
het slecht af. Hij was 25 toen hij samen 
met zijn broer Kees in duin werd ge-
snapt. Krijn overleefde het niet. Deze 
en andere verhalen komen aan bod in 
een tentoonstelling die het museum in 
principe in 2021 wil organiseren. Daar-
voor is echter nog wel veel meer materi-
aal nodig: klemmen, strikken en andere 
attributen, kleding, tassen, lichtbak-
ken, foto’s, tekeningen, schilderijen en 
verhalen, opgezette dieren etc. Dit alles 
zowel van de stropers als van de jachtop-
zieners.

Wie heeft nog iets?
Wie iets heeft dat het museum mag ge-
bruiken of foto’s om te kopiëren, wordt 
verzocht om contact op te nemen met 
Bob Kos tel. 06-12174197 of via mail: b.
kosmindef@gmail.com of Carla Kager tel. 
072 5065692 c.kager.egmond@gmail.com
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Sponsors van het Museum

Museum van Egmond:
'leven bij de duinen en de zee'

Boek- en Kantoorboekhandel
Dekker & Dekker

Donateurs en belastingaftrek
369 Donateurs
Gezamenlijk zorgen (op dit moment) 369 
donateurs voor vaste inkomsten van het 
museum. De meeste donateurs en spon-
sors steunen ons al vele jaren. Het zijn 
met recht de vrienden van het museum. 
Om het natuurlijk verloop op te vangen, 
blijven we echter op zoek naar nieuwe 
vrienden. Kent u ook iemand die dit mis-
schien wil worden, geeft u dan eens dit 
boekje door.

Gratis bezoek met gezin
Als nieuwe donateur bepaalt u zelf uw 
bijdrage vanaf €15,- per jaar. Dan kunt u 
het museum gratis bezoeken met kinde-
ren of kleinkinderen. Ook ontvangt u in 
maart een uitnodiging voor de donateur-
avond. Voor de opening van de tentoon-
stelling krijgt u een uitnodiging samen 
met de Museumbode thuisgestuurd. Aan-
melden kan bij het museum, telefonisch 
of via de mail. Zie de Contactgegevens 
op de laatste pagina.

Kaart voor badgasten
Voor minimaal €20,- kunt u een dona-
teurskaart kopen voor een zomerhuis 
of appartement. Dan kunnen uw gasten 
gratis naar het museum.

Schenkingen
Het museum ontvangt af en toe een 
schenking of erfenis. Daardoor heeft het 
o.a. de nieuwe tentoonstellingsruimte 
kunnen aanbouwen. Ook wil het museum 
graag iets achter de hand hebben voor 
nieuwe aankopen of groot onderhoud. De 
belastingdienst heeft de Stichting 
Museum van Egmond erkend als Alge-
meen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat 
geeft voordelen bij erven en schenken.

Uw jaarlijkse gift is aftrekbaar 
van de belasting!
Als u van plan bent om tenminste vijf 
jaar een gift aan het museum te doen, 
dan kunt u dit bedrag - ongeacht de 
hoogte ervan - aftrekken van uw be-
lastbaar inkomen, mits u een speciaal 
formulier thuis bewaart waarop dit is 
vastgelegd. In het museum zijn deze for-
mulieren aanwezig of neem contact op 
met onze secretaris Ella van der Zeijden.

Ook dit jaar is het 
museum veranderd 
en mooier dan ooit. 
Kom weer eens kijken!

Het museum is haar 
trouwe donateurs en 
sponsors heel dank-
baar. Dat geldt 
natuurlijk ook voor 
schenkingen en voor 
giften in de bus die 
in het museum staat. 
Zonder uw steun kan 
het museum niet 
bestaan!
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Vrijwilligers van harte welkom!
Het Museum van Egmond beschikt over 
een hele gezellige en enthousiaste 
groep vrijwilligers. Zij zorgen ervoor 
dat het museum zes maanden per jaar 
open is en dat de bezoekers gastvrij 
worden ontvangen.

Als beheerder ben je zelfstandig en het 
is heel leuk en interessant om de bezoe-
kers te spreken. Vaak zijn ze heel geïn-
teresseerd of vertellen zij zelf verhalen. 
De fi jnste reacties krijg je als je een paar 
uurtjes achter de balie zit.

Je hoort erbij
Sommige vrijwilligers doen ook andere 
klusjes voor het museum zoals onder-
houdswerk, timmerklussen of het poet-
sen van de vitrines. Wat het ook is, het 
geeft voldoening en je hoort erbij. 

In het najaar is er een gezellig samen-
zijn en een keer per jaar hebben we een 
uitje. Het aantal keren dat vrijwilligers 
dienst doen is helemaal vrij en gaat in 
goed overleg.
Graag willen wij de groep uitbreiden met 
een paar nieuwe vrijwilligers. Je hoeft 
geen bijzondere kwaliteiten te hebben. 
Als je gastvrij bent en enthousiast voor 
het museum, dan is dat genoeg. Natuur-
lijk word je eerst goed ingewerkt. Voel 
je er wat voor om vrijwilliger te worden, 
bel Lia de Vries of Ella van der Zeijden.

P.r.-medewerker gezocht
Ook aan een p.r.-medewerker is dringend 
behoefte. Vind je het leuk om stukjes te 
schrijven, een poster of uitnodiging te 
maken etc., neem dan eens contact op.

Museum van Egmond
Zuiderstraat 7,
1931GD Egmond aan Zee
Postbus 193
1930 AD Egmond aan Zee

Telefoon
072 - 5069164 (tijdens opening)

Mail: info@museumvanegmond.nl
Web: www.museumvanegmond.nl

Rondleidingen
Cootje Bronner 072 - 5064108
Ella van der Zeijden 072 - 5064912

Bestuur
Jan Apeldoorn, voorzitter
tel. 072 - 5063411

Bob Kos, conservator
tel. 06 - 12174197
Mail: b.kosmindef@gmail.com

Ella van der Zeijden, secretaris
tel. 072 - 5064912

Cootje Bronner, bestuurslid
tel. 072 - 5064108

Arie Genet, penningmeester
tel.072 - 5335498

Gerard Wijker, bestuurslid
tel. 072 - 5063480

Ledenadministratie
Conny Swart, tel 06 - 24477984

Organisatie vrijwilligers
en trouwerijen
Lia de Vries tel. 072 - 5061318

Bankrekeningen
Rabobank: NL84RABO0315770112
t.n.v. Stichting Museum van Egmond
ING: NL32INGB0000040087
t.n.v. Stichting Museum van Egmond

Contact

Redactie
Annie Zwaan tel. 072 - 5065591
Mail: koning.zwaan@quicknet.nl

Vormgeving Museumbode 2019
Carla Kager (layout)
Martijn Mulder (technische realisatie)

Foto’s
Frits van Eck/Carla Kager
tenzij anders aangegeven

Museumbode:

Voorplaat: olieverf 
‘Het Vennewater’ 1986 
en tekening hieronder: 
Marjan de Glopper
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Marjan de Glopper

Museum van Egmond
Beleef het leven bij de duinen en de zee

museumvanegmond.nl

Deelexpositie ’De Slag bij Egmond in 1799’

Zuiderstraat 7  Egmond aan Zee   27/4 - 3/11 2019
di t/m zo 14.00 - 17.00 uur   MJK      
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