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Museum van Egmond
Zuiderstraat 7, Egmond aan Zee
www.museumvanegmond.nl
Contactgegevens zie pagina 41

Entree € 4,-
Kind 4 tot 12 jaar € 2,- inclusief een
stickerspeurtocht door het museum
Donateurs met (klein-) kinderen gratis
Museumkaart: gratis toegang

Rondleiding of ontvangst
Rondleiding tot 15 personen € 30,-
+ de toegangsprijs of een museumkaart of 
donateurskaart
Ontvangst van grote groepen in overleg en 
afhankelijk van beperkende maatregelen

Trouwen in het museum
Het museum is een prachtige trouw-
locatie. De reddingboot als huwelijksboot 
voor een behouden vaart.

Openingstijden onder normale omstandigheden:
25 april t/m 30 november 2021: dagelijks    
Juni, juli en augustus: ook op woensdag    
Monumentendagen: 11 en 12 september    

14.00 - 17.00
19.00 - 21.00 alléén indien er braderie is
11.00 - 17.00

Inhoud Wanneer het museum open kan, hangt af van de maatregelen. Zie 
het lokale nieuws en www.museumvanegmond.nl

Trouwerij Yvonne Groen en Co Buys in 2016 Fotostudio Ab Baart
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Het afgelopen jaar is voor ons museum 
een rampjaar geweest. Vanwege corona 
moesten we dicht, ging de tentoonstelling 
over Egmond in de Tweede Wereldoorlog niet 
door en de jaarlijkse donateursavond in de 
Prins Hendrik evenmin. We gaan echter stug 
door en hopen u de expositie alsnog te laten 
zien. Misschien niet op 1 mei, maar afhan-
kelijk van het vaccinatieprogramma later in 
het seizoen.

Onze vrijwilligers staan te popelen om weer 
aan de gang te gaan en in deze Museumbode 
staat een mooi artikel over Henk Bosman en 
zijn zeer waardevolle bijdrage aan het muse-
um. Laten we wel zijn, zonder onze vrijwilli-
gers en donateurs kan ons museum niet goed 
functioneren.

Toch heeft het bestuur in de afgelopen tijd 
niet stil gezeten en we zijn reeds bezig met 
een tentoonstelling in 2022 over het stropen 
in Egmond. Dit belooft heel mooi te worden 
en mocht u foto’s, materiaal of verhalen 
hebben, neem dan contact met ons op.

Kom als het weer mogelijk is naar de ten-
toonstelling waarin ook enkele Egmonders 
de aandacht krijgen die zij ten volle ver-
dienen zoals Jacob Schol, die zijn leven gaf 
voor zijn hoogstaande overtuiging en verzet 
tegen de nazi’s. Ook is er aandacht voor Teun 
Schol die omkwam met de torpedojager Isaac 
Sweers en voor verzetsman Huib Wijker. 
Mensen zoals zij deden gewoon wat ze moes-
ten doen, ondanks de zware repressie van de 
bezetter. Wij mogen nooit vergeten dat wij 
onze vrijheid te danken hebben aan mensen 
zoals zij.

                                             Jan Apeldoorn

Het afgelopen jaar is voor ons museum 
een rampjaar geweest. Vanwege corona 
moesten we dicht, ging de tentoonstelling 
over Egmond in de Tweede Wereldoorlog niet 
door en de jaarlijkse donateursavond in de 
Prins Hendrik evenmin. We gaan echter stug 
door en hopen u de expositie alsnog te laten 
zien. Misschien niet op 1 mei, maar afhan-
kelijk van het vaccinatieprogramma later in 
het seizoen.

Voorwoord

Exposities over oorlog en bevrijding in de Abdij, Bunkermuseum Jansje Schong, 
Huys Egmont, Museum van Egmond en Museum Prins Hendrik de Zeevaarder: 
zie de dorpskranten en de site www.egmondindetweedewereldoorlog.nl

Gesloopt Westeinde 1945, foto J.A.C. Klok
V.l.n.r.: Jacob Schol, Teun Schol en Huib Wijker
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Luchtfoto Egmond aan Zee 1933
Noordhollands Archief, KLM Aerocarto

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de Westkant gesloopt
De rode lijn geeft dit zo goed mogelijk aan4 5



Harde werker
De werkgroep die alle museumstukken 
inventariseert, fotografeert en scant, 
kon niet aan de slag. Ons bestuurslid 
Gerard Wijker is heel vaak in zijn eentje 
bezig geweest om alle materialen in het 
zogenaamde Adlib systeem te zetten, op 
thema en op nummer; een heel precies 
werkje op de computer. Bij elk stuk moet 
een omschrijving, dus er is veel onder-
zoek aan verbonden. Een hele klus en dat 
niet alleen: ook controleert hij elke dag 
de luchtvochtigheid en temperatuur. Hij 
vervangt lampen, lost computerstoringen 
op, neemt schenkingen in ontvangst, 
regelt de bedankbrieven en houdt de 

mail van het museum in de gaten. De 
afgelopen winter heeft Gerard de grote 
vitrine in de schuitenschuur schoon-
gemaakt en opnieuw ingericht. Verder 
controleert hij de buitenboel en haalt hij 
het onkruid weg. Voor Gerard dus geen 
‘thuiswerken’ maar een complete baan 
in het museum.

Het bestuur heeft in deze periode toch 
geprobeerd om elke maand te vergade-
ren. Eerst nog op een locatie waar we 
wat ruimer zaten en later werd het video 
vergaderen dat na enige strubbelingen is 
gelukt.

Het reilen en zeilen van ons museum
Wat een apart jaar hebben we achter de rug in het Museum van Egmond en we 
zijn er helaas nog niet mee klaar! We waren een mooie tentoonstelling aan het 
voorbereiden in samenwerking met Stichting Historisch Egmond, bunkermuseum, 
abdijmuseum en museum Prins Hendrik de Zeevaarder. Ieder ging wat laten zien 
over de oorlog en bevrijding in de drie Egmonden. Welnu, we gaan het dit jaar 
allemaal opnieuw proberen, zie www.egmondindetweedewereldoorlog.nl.

‘Bomschuit’
Gerrit Halenbeek, een van 
de nieuw aan-
gekochte schilderijen
Foto Gerard Wijker

Vrijwilligers
Het jaarlijkse vrijwilligersuitje en de avond 
om het seizoen af te sluiten gingen helaas 
niet door. Dit is heel jammer, want we wer-
ken met een heel fi jne groep mensen samen 
en dan is het wel belangrijk dat je elkaar 
ontmoet.
Het museum heeft dit jaar afscheid moeten 
nemen van Tjitske Hogendoorn. In oktober is 
zij plotseling overleden. Tjitske was nog niet 
heel lang vrijwilligster, maar ze was zeer ge-
interesseerd en door haar enthousiasme heel 
snel ingewerkt. We zullen haar als persoon 
maar ook om haar inzet missen.

Trouwen in het museum
Voor niet al te grote gezelschappen is het 
museum een intieme en fotogenieke trouw-
locatie. De reddingboot verandert in een hu-
welijksboot en voor de gasten zijn er stoelen 
en een lange tafel aanwezig. De vrijwilligers 
zien ernaar uit dat dit weer mogelijk is. Lia 
de Vries vertelt graag wat de mogelijkheden 
zijn: tel. 072 5061318.

Onderhoud
Groot onderhoud is er dit jaar niet uitge-
voerd. Wel is er gebouwd aan een mooi 
verlichte stelling in de nieuwe tentoonstel-
lingsruimte.
Beeldend kunstenaar Ewoud de Groot heeft 
de steen boven de ingang van het museum 
heel mooi gerestaureerd.
Voor de klimaatbeheersing zijn drie nieuwe 
luchtontvochtigers aangeschaft.

Nieuwe schilderijen
De gemeente Bergen heeft een werk van de 
schilder Smorenberg in bruikleen gegeven. 
Hij schonk dit schilderij aan de toenmalige 
gemeente Egmond-Binnen als dank voor de 
opvang van de geëvacueerde bewoners van 
Loosdrecht. Het hing in het gemeentehuis en 
staat op menige trouwfoto.
We hebben twee schilderijen van Gerrit 
Halenbeek kunnen aanschaff en en twee van 
Paulus Adriaan Gildemeester. Ook konden 

we een prachtig werk van Roeland Koning 
verwerven: ‘Wachtend op het getij’. Alles 
voor een schappelijke prijs en deels ge-
sponsord. Eerder, in seizoen 2019, zijn aan 
de nu al unieke Roeland Koning collectie 
toegevoegd: ‘Musschenbuurt’, ’Kerkgang’ 
en ’Aardappelrooien’. Ze hebben het 
museum verrijkt. Komt het zien zodra het 
kan!

Kleine expositie Gari Melchers
De lage vitrine van de schuitenschuur is 
speciaal aangepast voor een nieuwe, klei-
ne expositie over het Egmondse werk van 
Gari Melchers. Daardoor is er nu ruimte 
om zijn originele schilderkistje met een 
Egmonds tafereeltje (te leen van Gari 
Melchers Home and Studio in Virginia USA) 
te laten zien. Ook zijn er prachtige afdruk-
ken van schilderijen, waarop Egmonders 
zijn afgebeeld. Carla Kager en Marga Rezel 
hebben dit samen verzorgd.

Sponsors en Rabo Club-Actie
Wat een verrassing dat we werden ge-
steund door de leden van de Rabobank 
die op ons museum hebben gestemd. Wij 
mochten deze keer een cheque in ont-
vangst nemen van € 579,40. Mocht u een 
van deze leden zijn, dan hierbij onze 
hartelijke dank! Dat geldt uiteraard ook 
voor onze trouwe donateurs en sponsors, 
zonder wie wij niet kunnen bestaan.

Ella van der Zeijden, secretaris
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Uit de schatkist van Gari Melchers

Gari Melchers (1860 - 1932) kwam in 
1884 naar Egmond. Hij was een echt 
‘mensenmens’ en vroeg Egmonders om 
voor hem te poseren. Met schilderijen 
zoals ‘De loodsen’ en ‘De preek’ won hij 
al snel grote internationale prijzen.

Het laatste Avondmaal
Rond 1903 werkte Melchers in de studio 
op de zeereep aan een reusachtig werk: 
‘Het Laatste Avondmaal’, waarvoor 
menig Egmonder poseerde. Hij maakte er 
meerdere versies van. De mooiste staat 
diep opgeborgen in een Amerikaans mu-
seum. Onze vraag om een goede digitale 
foto werd afgewezen. 

Een jaar later hebben we het nog eens 
geprobeerd met het verhaal dat de 
Egmonders nog nooit een mooie kleuren-
afbeelding hadden gezien. Uiteindelijk 
kwam er een contract van vier pagina’s 
en kregen we toestemming om het be-
stand uitsluitend voor de vitrine te ge-
bruiken. Toen dit was ondertekend, kon 
Marga Rezel een prachtige foto afdruk-
ken op A3 formaat en die is nu alleen 
in het museum te bewonderen, samen 
met afbeeldingen van schilderijen die 
misschien wel nooit in Nederland te zien 
zullen zijn. Ze zijn in bezit van grote 
Amerikaanse musea en van Gari Melchers 
Home and Studio in Virginia USA.

De echte schilderijen van Gari Melchers - en dan ook nog betaalbaar - zijn helaas 
nog niet op ons pad gekomen. Wel laten we met hulp van Marga Rezel een aantal 
prachtige afdrukken zien van taferelen met geschilderde Egmonders. Soms weten 
we ook wie het zijn en hopelijk kunnen we met hulp van museumbezoekers nog 
enkele ‘modellen’ thuisbrengen met behulp van oude familiefoto’s en verhalen.

Het gouden vingerhoedje van Kierie Blok
Kierie Blok (Kniertje 1882 - 1964) was 
een van de Derper meisjes die op 
Schuylenburg te Wimmenum werkten 
voor George en Henriette Hitchcock. 
Ze poseerde dikwijls en volgde na het 
vertrek van Hitchcock haar bazin naar 
Engeland en Amerika. Wel bijzonder voor 
een Egmonds meisje. Met Gari Melchers 
en zijn vrouw Corinne hield ze levens-
lang contact. Van Corinne kreeg ze een 
gouden vingerhoedje met haar naam 
erin gegraveerd voor vele jaren trouwe 
vriendschap. Kierie gaf het later aan haar 

nichtje Elly Ranzijn cadeau voor haar 
zevende verjaardag. Die schonk het op 
haar beurt aan het Museum van Egmond 
en nu prijkt het in de nieuwe Melchers-
vitrine. Het onderzoek naar personen op 
schilderijen en de bijbehorende verhalen 
en foto’s heeft al nieuw materiaal opgele-
verd.

Heeft u informatie: bel 072 5065692 of mail 
c.kager.egmond@gmail.com

< ‘De Preek’ Gari Melchers 1886 olieverf 159 x 220 cm
Smithsonian American Art Museum Washington DC USA (foto)
Locatie: de protestantse kerk in Egmond-Binnen naast de abdij

^ ‘De schaatsers’, Gari Melchers circa 1892 olieverf 109.7 x 69.7 cm.
Pennsylvania Academy of the Fine Arts Philadelphia USA (foto)
met Andries Duinmeijer en Dirkje Dekker (Dirkie Daai 1878 -1945) in Egmond aan den Hoef.
Dirkje was een nichtje van Kierie en dat kan de gelijkenis verklaren.

^^ fragment van ‘De porceleinkast’, Gari Melchers circa 1902 met Kierie Blok
Gari Melchers Home and Studio, Virginia USA, foto Carla Kager
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Henk komt elk jaar wel met een voorstel 
om het museum mooier te maken. Vaak 
geholpen door Jan Basjes, heeft hij onder 
andere lambrisering, vitrines en deurpar-
tijen vernieuwd. Alles met hout dat het 
voormalige kerkje een warme sfeer geeft. 
Ook bij de uitbreiding van het museum 
was Henk betrokken en hij bouwde samen 
met Jaap Groen een fraaie opengewerkte 
expositiewand.

Ambachtsschool
Henk werd bij toeval timmerman. Zijn 
vader was kapper en thuis in het schuur-
tje was geen hamer te bekennen. Toen 

Henk als jochie een zeepkist wilde maken, 
deed hij dat met de achterkant van een 
bijl. Daardoor leek het zijn vader wel wat 
als hij naar de ambachtsschool ging. Henk 
leerde er “’n beetje timmeren”. Hij was 
15 toen hij van school kwam, en dacht 
lekker vakantie te hebben. Zo niet vader 
Bosman. Toen Cees Apeldoorn in de winkel 
kwam, vroeg hij of er in het bouwbedrijf 
misschien een baantje was voor zijn zoon. 
Cees had het niet erg druk en was er niet 
zo happig op. “Maar hij hoeft niks te ver-
díenen, hij moet van de straat”, zei pa 
Bosman.

Henk Bosman is al vele jaren een betrokken vrijwilliger van het museum.
In de winter doet hij timmerklussen en in de zomer ontvangt hij bezoekers en mag 
hij graag wat vertellen. We hebben hem wel moeten overhalen om dit stukje in de 
Museumbode te mogen plaatsen, want Henk is niet van de voorgrond.

Henk Bosman
de timmerman
van het museum

Henk Bosman en Jan Basjes aan de klus

‘Knechie’ bij Apeldoorn
Zo kwam Henk als ‘broekie’ bij een ploegje 
mannen zoals Piet Dekker (Pietel) en Cor 
Wijker (Absalon) en werd hij meegenomen 
op de klus. Hij werd ’s morgens vroeg van 
huis opgehaald met een oude Ford. Achter-
in was aan iedere kant een bank waarop 
het werkvolk zat en met slaapdronken 
koppen hobbelden ze voort. Henk kan het 
mooi voordoen. Theo Apeldoorn (Theo van 
Gert) zat aan het stuur en zo gingen ze te 
werk in Heemskerk. Aan het eind van die 
week kwam de uitvoerder Bertus Kerssens 
met de loonzakjes. Henk stond een beetje 
verlegen apart van de mannen. Bertus zag, 
dat er niets was voor dat ‘knechie’. 
Hij viste een rijksdaalder uit zijn broekzak 
en dat waren de eerst verdiende centen 
van Henk Bosman.
Henk is in de avonduren gaan leren voor 
gezel en opzichter en werkte bij verschil-
lende bedrijven. Het laatst bij houthandel 
Eecen, waar aannemer Cees Blaauboer 
altijd zijn hout haalde.

Zoldering van juttershout
Ook Cees heeft enorm veel uren aan het 
museum besteed. Henk wijst naar de zol-
dering van de schuitenschuur. Het hout is 
afkomstig van een deklast op het strand, 
die in de jaren tachtig aanspoelde. Heel 
Egmond was aan het jutten. Blaauboer 
vond het wel wat voor het museum. Het 
hout was volgens hem min of meer uit het 
water gevist; er zat weinig zand aan. Via 
Henk mocht het juttershout bij de Firma 
Eecen door de machines om er messing en 
groef aan te maken. Wel op een moment 
dat de beitels bijna aan vervanging toe 
waren, vanwege toch dat beetje zand. 
Cees maakte het plafond met Piet Ver-
schuur. Ook die had grote verdiensten 
voor het museum. Cees en Piet zijn er 
helaas niet meer. Maar we hopen dat Henk 
Bosman en zijn helpers nog lang kunnen 
doorgaan.

De schuitenschuur heeft een zoldering van juttershout
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Rondje reuzenrad in klederdracht
Voor de Klederdrachtgroep van Egmond was het een stille periode. Geen Visserijdag 
en geen evenementen in Schagen, Urk of in de rest van Nederland. Om weer eens 
voor de dag te komen én om elkaar te zien, ontstond het idee om in september met 
z’n allen een paar rondjes met het reuzenrad mee te draaien.

We hebben de kleding en attributen uit de kast gehaald en ons aan het eind van de 
dag naar de werf begeven. Dit tot groot vermaak en goed voor het moreel. Daarna 
verpoosden we nog even aan het water en op een terrasje. Zoveel mogelijk hebben 
we de anderhalve meter in acht genomen, maar onder ons zijn ook familieleden.  
Hopelijk is er in 2021 meer mogelijk. Zie foto’s en filmpjes op Fritsvaneck.nl of op 
onze facebookpagina ‘Genootschap van de Zijde’.

Edith Schol,
Yara Biesboer
en Lotte Kriele

Foto’s Frits van Eck

Ter herinnering aan Kniertje de Waard-de Graaff 1950 - 2020

Wilt u of wil jij af en
toe eens meedoen met 
de klederdracht- 
groep, of 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 facebookpagina
Klederdrachtgroep

Netten breien met diploma
In het badseizoen 2019 hebben we al een paar keer 
voor het museum zitten netten breien en vooral jeug-
dige badgasten wilden wel een paar steekjes leren. 
Dit bracht ons op het idee om op woensdagavonden 
in juni, juli en augustus (tegelijk met de Braderie) de 
‘Egmondse Visserijschool’ nieuw leven 
in te blazen, compleet met een diploma.
Op die woensdagavonden is ook het museum open. 
Dit alles staat nu nog met potlood geschreven. Wij 
hopen er voorzichtig mee te beginnen, zodra de situ-
atie dit weer toelaat en er ook een braderie kan zijn. 
Verder denken we na over een leerzaam programma 
voor de jeugd.

Bob Kos

Bob met een leerling aan het netten breien
Foto Ella van der Zeijden

‘De laatste mode’
Dit is een boek met 37 unieke streekdrachten uit alle Nederlandse provincies met 
tekst en foto’s van Pim Smit. Egmond is goed vertegenwoordigd met 10 bladzijden 
prachtige foto’s. Dit is een van de 400 pagina’s met Ada Zwaan en Mandy Blok.
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Edith Blok, Bob Kos, Cor Schol, Edith Schol, Ada Schol-Zwaan,
Lotte Kriele, Nera Kriele en Yara Biesboer, foto Frits van Eck
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Glijn de Jong in de werkruimte in de kelder van de Prins Hendrik, foto Margareth Edel

De Fram is weer tiptop
Tijdens de stille periode is Glijn de Jong, onze geweldige restaurateur van de 
modelschepen, heel druk bezig geweest. Hij heeft wonderen gedaan met de Fram, 
het schip waarop Roald Amundsen voer. Amundsen wilde als eerste de Noordpool 
ontdekken, maar anderen waren hem voor.

Fram museum in Oslo
Hierop besloot hij dan maar als eerste 
de Zuidpool te ontdekken en dat is hem 
wél gelukt. Glijn heeft nauwkeurig alle 
gegevens over de Fram opgezocht, onder 
andere bij het Fram museum in Oslo. Hij 
heeft er bijna 100 uur over gedaan om 
de Fram weer helemaal tiptop in orde te 
maken. De gage voor Glijn was dan ook 
welverdiend (grapje). Glijn, hartelijk be-
dankt! Iemand in de werkgroep die niet 
met name genoemd wil worden, heeft 
bovendien nieuwe zeilen gemaakt.

Leuke vondst
William Wijker en ik zijn op verzoek van 
de directie van de Prins Hendrik bezig 
geweest om de gangen van de Bark en de 
Brik weer opnieuw te decoreren en we 
hebben opgeruimd. Daarbij vonden we 
een fotoboek met interessante foto’s van 
oud-bewoners. Op één daarvan stond een 
bewoner met een modelboot. William 
herkende dit scheepje onmiddellijk als 
de ‘Nederland’, die bij ons in de vitrine 
staat. We hadden geen idee wie de bou-
wer was, zoals bij veel van de schepen.

Museum Prins Hendrik de Zeevaarder
Voorstraat 41, Egmond aan Zee
Open dagelijks 10.00 - 17.00
Toegang vrij of een vrijwillige bijdrage
Rondleidingen: tel. 072 - 5070000
Mail: mak.edel@gmail.com

Zuster Münze
Zuster Münze, die hier destijds als 
verpleegkundige werkte, heeft een 
fotoalbum met allerlei pasfotootjes van 
bewoners verzameld en daar (hoera) de 
namen bij geschreven. Dus wij aan het 
zoeken en jazeker, de bouwer zat erbij: 
J.W. Pesch, bootsman. Er bleek in het 
archief een map van deze man te zijn 
met monsterboekjes en nog wat andere 
zaken. We zijn hem heel dankbaar voor 
dit mooie model. Dhr. Pesch is geboren 
31-01-1873 en overleden op 2-03-1945 te 
Baarn, vlak voor het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. Hij was bewoner 
van de Stichting sinds 1-12-1931.

Tentoonstelling
We hopen dat we snel weer open kunnen 
voor iedereen en dat we onze tentoon-
stelling over de bevrijding en de weder-
waardigheden van de bewoners en perso-
neel van de Stichting in de Tweede 
Wereldoorlog eindelijk kunnen laten 
zien. Blijf gezond!

Margareth Edel

Zr. Münze                                          Dhr. J.W. Pesch met de ‘Nederland’
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Pak van jachtopziener
Eerder hebben we al een oproep gedaan 
vanwege de stroperstentoonstelling, die 
nu is doorgeschoven naar 2022. Daar zijn 
al enige reacties op gekomen. Zo hebben 
we twee stroperslampen gekregen en 
heeft Tillie Ooms, dochter van jachtop-
ziener Hans Ooms, een compleet PWN-
pak van haar oom Cor Mooij geschonken. 
Oud-jachtopziener Jan Verwaald heeft 
het aangevuld met overhemd en  
stropdas.
Arjen Zwart heeft aangeboden om met 
de tentoonstelling te helpen. Hij is druk 
bezig met het schrijven van eigen en 
andermans belevenissen.

Toon de Wimmege
Arjen heeft in 2002 verhalen van Toon 
Zwart (de Wimmege) opgenomen. Toon 
kon prachtig en heel bedaard vertellen. 
Deze man was een geliefd Egmonder: 
strandwacht, jutter én stroper met hart 
en ziel. Maar, er waren er meer die het 
deden dan die het niet deden en die zoe-
ken we. Deze zomer verblijft Arjen weer 
enige tijd in Egmond en dan wil hij foto’s 
thuis ophalen om er scans van te maken. 
De bedoeling is om een wand vol foto’s 
van Derper stropers te maken. Met of 
zonder naam erbij. Laat je vader, broer 
of opa niet ontbreken. Aarzel niet en laat 
het weten.

Derpers hebben de reputatie dat ze het jutten en stropen in hun bloed hebben  
zitten. Officieel bij wet verboden, maar zelf hebben ze altijd gevonden dat het 
hun goed recht was. Bovendien hielp het stropen tegen de honger. Later was het 
meer het avontuur en de bijverdienste. Het museum wil jutten en stropen niet 
verheerlijken, maar ze horen bij de cultuur en dus zijn we op zoek naar foto’s en
verhalen.

Jutters
en
stropers
gezocht!

Toon Zwart (de Wimmege) 
in zijn ‘achtertuin’
met gejutte spullen
Foto collectie Leo Dekker 
(de Peper)

Juttersverhalen
Een ander mooi onderwerp voor een 
tentoonstelling is natuurlijk de jutterij. 
Er is nog geen jaar voor vastgesteld, 
want we hebben nauwelijks nog foto’s 
en verhalen, terwijl die er toch zeker 
moeten zijn. Zoals onderstaande foto 
van een fervent jutter: Jos van Duin (en 
absoluut geen stroper!) Wat kon hij mooi 
vertellen over zijn vondsten. Het deed 
hem pijn dat zijn gezondheid het al jaren 
niet meer toeliet om over het strand te 
sjouwen.

Juttersfiets
Jos had zijn hart ook verpand aan het 
oude Egmond, was muzikant bij de 
Zâalnêelden en is jarenlang vrijwilli-
ger van het museum geweest. Hij is 23 
oktober 2020 op tachtigjarige leeftijd 
overleden. Omdat ‘zijn’ kerkje in de 
Wilhelminastraat was opgeheven, was 
de begrafenisdienst (iedereen op ander-
halve meter) in de oudkatholieke kerk. 
Bij het altaar stond zijn juttersfiets met 
lange planken, natuurlijk nog door Jos 
zelf gejut en onder zijn huis verstopt.

Mail voor foto’s en verhalen over de jutterij en stroperij naar Arjen Zwart:

arjenzwart57@gmail.com of laat het een van de contactpersonen (zie  

blz. 41) weten. Dan komt het ook verder.

Jos van Duin met de hond Turk, november 1986
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Deze vissersvrouwen horen thuis in Egmond!   Wie helpt ons?

‘Vissersvrouwen’
1924 - 1927
Roeland Koning 1898 - 1985
olieverf 91 x 112 cm
particulier bezit,
voorheen Simonis & Buunk Ede

Antje de Groot-Wijker, Jannetje Krab-de 
Groot en een onbekende vrouw.
Op de achtergrond Egmond aan Zee met 
de eerste hotels.

“Dit is een apart wereldje,
ze zijn volkomen één met 
hun dorp waar niet 
licht een vreemdeling 
geheel thuis raakt.”

              P.J. RISSEEUW
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Keren deze vissersvrouwen terug
naar Egmond aan Zee?
Een leven vol werk, zorg en narigheid maar ook berusting staat te lezen op de ge-
zichten van deze drie vissersvrouwen. Antje de Groot-Wijker en Jannetje Krab-de 
Groot verloren meerdere kinderen én een zoon op zee. Het was het lot dat vrijwel 
elke Derper familie trof en heel veel Egmonders zijn verwant aan deze vrouwen.
Dit bijzondere schilderij hoort thuis op Egmond maar tot nu toe leek dat onhaalbaar. 
Tóch gaan we het proberen en we vertrouwen op steun van Egmond-liefhebbers!

Monument voor vissersvrouwen
Geen Egmonds werk van de schilder 
Roeland Koning is zo verfi jnd als dit. Het 
lijkt of hij een monument heeft willen 
oprichten voor alle vissersvrouwen die er 
dikwijls alleen voor stonden, maar wel 
steun vonden bij elkaar. Hun mannen 
hebben nog op de zeilschepen gevaren. 
De schilder heeft veel werk gemaakt van 
het ragfi jne kantkloswerk van de 
mutsjes en de sterke werkhanden van 
deze vrouwen.

Zuiderzeemuseum
Het schilderij is geliefd. In seizoen 2018 
hing het in ons museum en daarna ook 
in Katwijk. Nu is het gevraagd voor een 
grote (uitgestelde) tentoonstelling over 
kunstdorpen in het Zuiderzeemuseum. 
Eerder is het door kunsthandel Simonis 
& Buunk teruggehaald uit de Amerika en 
aan een particulier elders in Nederland 
verkocht.

Het schilderij is te koop
De vraagprijs is € 25.000, het bedrag dat 
de eigenaar zelf heeft betaald, inclusief 
een aquarel die in bezit van koningin 
Juliana is geweest. Een hoog bedrag waar-
voor we proberen subsidie te krijgen. Als 
dat (hopelijk) lukt, zullen we zelf toch nog 
de helft of meer moeten opbrengen. Nu 
zijn er een paar enthousiaste Egmonders 
die al een mooie toezegging hebben ge-
daan. We hopen op een paar grotere spon-
sors en op vele giften. Doet u ook mee?

Met uw bijdrage brengt u de Egmondse 
vissersvrouwen dichter bij huis.
Rekeningnr. NL84 RABO 0315770112 
t.n.v. Stichting Museum van Egmond
o.v.v. ‘Vissersvrouwen’

Voor meer informatie kunt u bellen met 
Jan Apeldoorn tel. 072 – 5063411.
mail: info@museumvanegmond.nl 
web: www.museumvanegmond.nl

Roeland Koning en de Derpers
Roeland Koning kwam als jonge, pas 
afgestudeerde schilder naar Egmond 
aan Zee. Met zijn vrouw Dien Bloemen 
woonde hij van 1924 - 1927 aan Julia-
nastraat 66. Tot de oorlog keerden ze 
nog regelmatig terug in de zomerva-
kantie. De Egmondse periode was de 
belangrijkste in de schildercarrière van 
Roeland. Levenslang bleef hij verknocht 
aan Egmond en aan de Derpers die hij 
schilderde. Dat waren niet zelden Aris en 
Jannetje Krab die vlakbij woonden in de 

Van Speijkstraat en die met poseren een 
centje verdienden. Andere Egmonders 
die poseerden waren o.a.: Gerrit Krab 
(de Krôin) Jacob Groen, Antje de Groot-
Wijker en Albert Wijker (de Straal). Het 
Museum van Egmond heeft de laatste 
jaren een unieke collectie van ‘Roeland 
Konings’ opgebouwd. Ook bij kunstken-
ners geniet deze schilder een hoge
waardering. Het boek ‘Roeland Koning en 
de Derpers’ is uitverkocht, maar mogelijk
tweedehands nog verkrijgbaar.

‘Gezicht op Egmond’rond 1925
Roeland Koning Aquarel 20 x 28 cm
Particulier bezit

Koninklijk bezit
Dit aquarel is afkomstig uit de 
nalatenschap van koningin Juliana. 
Waarschijnlijk had ze dit gekregen 
van haar moeder Wilhelmina die 
meerdere Egmondse werken van 
Roeland Koning bezat. Ook dit hoort 
bij de koop van ‘Vissersvrouwen’.

“Ik hou van dat ruwe volk, 
die karakteristieke koppen en 
handen. Die harde werkers. 
Daarom ben ik natuurlijk ook 
zo vaak teruggegaan naar 
Egmond aan Zee.”

“Ik kon deze mensen begrij-
pen. Ik kon vriendschap, op-
rechte vriendschap voor ze 
voelen.”

ROELAND KONING (1898 - 1985)
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Ôit’èpottereteerd’
Een oproep in het Contact leverde helaas 
geen foto op. Die kwam pas tevoorschijn 
na het verschijnen van het boek. Toen 
was meteen duidelijk dat de man rechts 
op het schilderij ‘Egmonders’ niet Jan 
Krab is. Van deze broer van Aris en Gerrit 
was wel bekend dat hij er niet van hield 
om ‘ôit’èpottereteerd’ te worden, maar 
het idee was, dat zijn broers hem had-
den overgehaald.  

In dit geval dus niet, het is de Straal. 
Mogelijk staat Jan nog wel op een ander 
werk dat in het Museum hangt.
Albert Stam (de Straal 1861 – 1942) was 
een zoon van Leendert Stam en Aagje 
Blok. Hij trouwde in 1887 met Cornelia 
Prins (Keetje de Straal) heeft 35 jaar ge-
varen en was van 1922 tot 1935 ‘wachts-
man’ (nachtwaker) bij Maatschappij 
Noordzeebad.

De eerste Egmonder die in 1924 voor Roeland Koning poseerde, was ‘de Straal’.  
Dat had de schilder zelf verteld maar… wie wás de Straal? Bij het onderzoek voor 
mijn boek ‘Roeland Koning en de Derpers’ kwam ik via Fietje Zwart terecht bij 
Leen Zwart die iets meer wist: “De vader van de moeder van mijn moeder was de 
Straal. Hij werd zo genoemd omdat hij nooit vloekte en “straal” zei als hij don- 
derstraal bedoelde.” De bijnaam ging over op zijn vrouw Keetje de Straal en ande- 
re familie zoals Agie de Straal en Corrie de Straal. Met hulp van de vrijwilligers van 
het museum Prins Hendrik de Zeevaarder vonden we zijn echte naam: Albert Stam.

Het raadsel van ‘de Straal’

‘Egmonders’ 1933 Roeland Koning, olieverf 130 x 170 cm, te zien in het Museum van Egmond.  
Aris Krab, Gerrit Krab, Jannetje Krab-de Groot en Albert Stam, foto Frits van Eck

Hij was dus net gestopt met varen 
toen hij zich in 1924 liet overhalen 
om te poseren voor de jonge schilder 
die in Egmond was komen wonen.  
De koffie gaf de doorslag vertelde 
Koning later. Ook kreeg Albert twee 
gulden voor een dag poseren.  
Natuurlijk werd hij erop aangekeken 
door de Derpers en niet zo heel veel 
deden het hem na.

‘Keetje de Straal’
Cornelia Prins (1861 - 1953) was een 
dochter van Dirk Prins en Leentje 
Dekker. Zij en Albert kregen negen 
kinderen, waarvan ze er bij leven 
vier verloren. Daarbij was hun zoon 
Leen die in 1918 op zee is gebleven 
met de Celebes. Het droeve noodlot 
van zoveel Derpers uit die tijd. Ze 
verloren jonge en minder jonge kin-
deren en heel dikwijls later ook nog 
een zoon op zee. Het overkwam ook 
bijna alle personen die zijn geschil-
derd door Roeland Koning.

Albert Stam en de broers Krab 
hebben nog op zeilschepen gevaren. 
Zo vertegenwoordigen deze Derpers 
het keiharde leven in het vissersdorp 
zoals het eeuwenlang is geweest. 
Alleen al daarom is het prachtig dat 
het museum zoveel werk van  
Roeland Koning heeft en het is  
bovendien fantastisch geschilderd.

Heeft u informatie over schilderijen 
van Roeland Koning of andere schil-
ders van vóór 1940, mail dan naar 
c.kager.egmond@gmail.com of bel 
072 5065692

‘Keetje de Straal’ die prachtig kon hand- 
werken, getekend door Piet Zwaan

Albert Stam en Cornelia Prins-Stam bij de Prins Hendrik St.

24 25



Inspirerende plek
Het museum is een beeldschone en inspi-
rerende omgeving waar iets valt te bele-
ven en te leren. Een gastvrije houding en 
een luisterend oor zijn de belangrijkste 
eigenschappen van de vrijwilliger die de 
bezoekers ontvangt. De fijnste reacties 
en de mooiste verhalen krijg je als je 
een paar uurtjes achter de balie zit.

Paar keer per maand
Het aantal keren dat vrijwilligers dienst 
doen is helemaal vrij en gaat in goed 
overleg. Een of twee middagen per 
maand (mei t/m oktober/november) is al 
prima. Kom vrijblijvend een paar midda-
gen meelopen.
Het museum is ook een plek waar ver-
schillende talenten tot hun recht komen.
Ben je vooral gastvrij, meer informatief 
of juist creatief en handig ingesteld?

Film en fotografie
Heb je belangstelling voor film, fotogra-
fie of het maken van geluidsopnames? We 
zijn immers ook bezig met het vastleggen 
van verhalen en het ontwikkelen van ten-
toonstellingen. Vaak is het wel het beste 
om eerst achter de balie dienst te doen 
om het museum goed te leren kennen.

P.r.-medewerker gezocht
Voor een p.r.-medewerker zijn er mooie 
en creatieve taken. Ben je handig met 
de computer, vind je het leuk om stukjes 
te schrijven, een poster of uitnodiging te 
maken, neem dan eens contact op.

Voel je er voor om vrijwilliger te worden, 
bel Lia de Vries of Ella van der Zeijden 
om eens af te spreken. (Zie pagina 41)
Kijk ook op museumvanegmond.nl

Het Museum van Egmond wordt gerund door een gezellige en enthousiaste groep 
vrijwilligers. Die zorgen ervoor dat het museum zes maanden per jaar elke middag 
open is en dat de bezoekers gastvrij worden ontvangen en er is meer dan dat!
Wij zoeken nieuwe medewerkers om ons te komen versterken.

Welkom bij ons

Kinderen en het museum
Het Museum van Egmond is een leuke plek om kinderen of kleinkinderen mee naar 
toe te nemen. Het is voor Egmonders dé manier om ze iets van de liefde voor onze 
dorpen mee te geven. We hopen in het museum ook weer familiegroepen te ont-
vangen of schoolklassen en denken graag mee om er een leuk uitje van te maken.

Werkstuk of spreekbeurt
Voor kinderen die een werkstuk of een 
spreekbeurt voor school moeten maken,
is oud-Egmond natuurlijk een prachtig 
onderwerp. In het museum mogen ze 
zelf foto’s maken en de vrijwilliger wil 
vast een handje helpen met ideeën. 
Bijvoorbeeld: hoe vermaakten kinderen 
zich vroeger toen er geen t.v. was, geen 
telefoon of I-pad en ze als speelgoed niet 
veel meer hadden dan een tol, wat knik-
kers en een zelfgemaakte lappen bal?

Vroeg naar zee
Voor de jeugd van nu is het bijzonder om 
te horen hoe het vroeger ging. Toen moes-
ten kinderen al heel jong aan de bak. De 
meisjes in het huishouden en de jongens 
gingen met twaalf of dertien jaar al met 
vader of met een oom mee naar zee of 
helm planten langs de zeereep. Verder wa-
ren er altijd klusjes op het aardappelland-
je. Toch hebben Egmonders mooie herinne-
ringen aan hun jeugd waarin ze avonturen 
beleefden op het strand en in de duinen.

^ Spelende kinderen op het erf van de familie de Groot (de Bels), hoek Julianastraat/Emmastraat, jaren 
vijftig. Aan de waslijn hangt rechts het maandverband.

< Deze onbekende mensen poseren voor de fotograaf in de Zilverstraat, ook wel Geldstraat genoemd. 
Deze was Zuidelijk van de Zuiderstraat. Foto Jonker

Beide foto’s met dank aan het Derper Beeldarchief op Facebook.
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Schenking: graag in overleg!
Natuurlijk zijn we dankbaar voor elke voorgenomen schenking maar toch zijn we – 
zoals alle musea - genoodzaakt een voorbehoud te maken. We hebben namelijk te 
maken met de beschikbare opslagruimte. Daarom is het van belang dat u niet zomaar 
iets afgeeft. Informeer eerst even of het museum het nog in de collectie kan gebrui-
ken. Van sommige voorwerpen is immers al genoeg aanwezig.

Is het geschikt voor de collectie?
Een museum kan nooit alles tonen wat het 
heeft gekregen, maar sommige voorwerpen
zijn gewoon van groot belang voor de 
Egmondse geschiedenis en verdienen het 
om bewaard te blijven. Bij tentoonstellin-
gen wordt geput uit de voorraad. Daarom 
blijven we uitzien naar spullen, foto’s en 
drukwerkjes die iets vertellen over dingen 
die voorbij zijn; lang- of kortgeleden!  

Herkenbaar Egmonds, doordat er bijvoor-
beeld de naam van een winkel, muziekver-
eniging of sportclub op staat. Denkt u iets 
voor het museum te hebben, wendt u dan 
tot Gerard Wijker telefoon 072-5063480 of 
mail info@museumvanegmond.nl . Hij zal 
dan samen met de conservator nagaan of 
hetgeen u wilt schenken, geschikt is voor 
de collectie.

Muntenverzameling
Het museum heeft ook dit jaar weer mooie schenkingen ontvangen met soms weer 
prachtige verhalen erbij. Juist die verhalen zijn heel belangrijk want daar draait het 
om in het museum. Waar komt het vandaan en wie heeft het gebruikt? Valt er nog 
iets meer over te vertellen?

Willem Visser van de Vissuper voldoet aan 
al het bovenstaande. Hij heeft zijn col-
lectie bij Egmond gevonden munten aan 
het museum aangeboden. Willem heeft 
de vindplaatsen genoteerd en weet er ook 
veel over te vertellen. Ze dateren van 
de Romeinse tijd tot de 19e eeuw, onder 
andere van graaf Floris, Willem I en  

Bisschop George. Er horen ook interes-
sante voorwerpjes bij zoals een Romeins 
pincetje, een lei-pennetje, een zegel, 
gespen en andere versierselen. Deze gift is 
van grote waarde voor het museum en er 
wordt, zodra alle gegevens zijn verwerkt, 
een mooie plek voor gevonden.

Andere schenkingen:
Een portret van Jaap Stam, schipper van de Liza die in 1918 op zee is gebleven
Fotoboek en stamboom Phil Buis, map visserijleven
Map Tweede Wereldoorlog en spullen van echtpaar Albertus Heere
Diverse ansichtkaarten van Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef
Foto’s en knipsels stranding Kerkplein en Drente en 5 powerpoints KNRM
Bescheiden van Arie Prins
Wandborden afkomstig van St. Historisch Egmond
Diploma stuurman, oorkonde NZHRM A. Wijker, diverse boeken en foto’s
Doos met archeologische vondsten van St. Baduhenna
Archief Egmondse verzetsman Huib Wijker
Boek over het boeten van trawlernetten en kistje met garen
Schilderij met bomschuit van de schilder Van Abcoude Voor– en achterzijde van het uithangbord, foto Gerard Wijker

Van St. Historisch Egmond kregen we een uithangbord van de Vergulde Valk en 
van een andere gever delen van het servies. De Vergulde Valk had een grote zaal 
met toneel en was een belangrijke plek voor de Egmonders.

Gymnastiekvereniging Achilles hield er vroeger de uitvoeringen, en de toneelstukken, 
opgevoerd door de Flierefluiters of het onderwijsteam van de Egmondse lagere scho-
len, trokken volle zalen. Het café van Piet de Wit was een begrip en in later jaren 
maakte zijn zoon Ad de Wit er een bioscoop van, die ook nog altijd wordt gemist.
Richard Aelbers verbouwde het pand tot supermarkt Super. Dat werd Super de Boer, 
toen C1000 en nu is het al weer jaren de Jumbo. Het lege terrasje op deze foto doet 
ons wel ergens aan denken...

De Vergulde Valk
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De Egmonder Zeevisscherij-Vereeniging
Het museum heeft een mooi stuk visserijgeschiedenis in handen gekregen; namelijk 
een bewijs van aandeel van ‘De Egmonder Zeevisscherij-Vereeniging’.
In 1886 zijn er al gesprekken om te komen tot het oprichten van ‘een Vereeniging 
tot behartiging van de belangen van de Zeevisscherij’ langs de gehele Hollandse 
kust. In 1890 is de voorlopige commissie nog niet verder gekomen met inzamelen 
dan een bedrag van Fl.18.000,- van de benodigde Fl.100.000,- voor de oprichting 
van de vereniging.

Ontredderde bomschuiten
In 1894 is de kleine ‘visschersvloot’ van 
Egmond door hevige stormen bijna geheel 
vernietigd en heeft de commissie ‘twee 
ontredderde bomschuiten alvast zeewaar-
dig gemaakt’. De vereniging wordt uitein-
delijk opgericht bij acte van 4 juli 1896 en 
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20 
juli 1896. De uitgebrachte aandelen zijn 
‘groot twee honderd vijftig gulden’. Bij 
het aandeel zit een blad met tien coupons 
‘ter bekoming van dividend’ vanaf het 
jaar 1896 t/m 1905. De coupon van 1896 
zit er niet meer bij en is dus waarschijn-
lijk ingewisseld.

Openbare verkoop in Zeezicht
In 1899 gaan nog maar drie bomschuiten 
van de ‘Vereeniging’ ter haringvangst en 
de besomming is zeer slecht: 452 kantjes 
terwijl dat in 1898 nog 2036 kantjes was 
met vier schuiten. 1905 Wordt echter 
nooit gehaald. De laatste zes bomschui-
ten van de ‘Egmonder Zeevisscherij-Ver-
eeniging’ worden openbaar verkocht op 
18 januari 1900 in Hotel Zeezicht. Dit 
alles heeft te maken met de opkomst van 
IJmuiden als visserijhaven en met het 
einde van de zeilende visserij. Informatie 
met dank aan Jan Sander.
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De pinck,‘de Halve Maen’en Willem V
De reden waarom het seizoen zo anders dan anders verliep, is u wel 
bekend. Vaste evenementen vervielen, zoals: Reddingbootdag Egmond, 
Kaeskoppenstad Alkmaar, Vlaggetjesdag Scheveningen, Visserijdag  
Egmond, Sail Amsterdam, Houtenboten festival Den Helder, Flora- en  
Visserijdagen Den Oever, Visserijdag Spakenburg en de Botterdagen  
Elburg. Toch zaten we niet helemaal stil. 

Op een mooie dag werd één keer voor de kust gezeild maar, in coronatijd 
met al die thuisblijvers, was het zo ontzettend druk op het strand, dat we 
dit niet hebben herhaald. Toen de maatregelen iets soepeler waren, gingen 
we wel op de vrijdagavonden open, al kostte het wat moeite om de mensen 
de juiste route te laten volgen.

De pinck voor anker met de koets van Willem V, foto’s Cor Mooij

Egmonder pinck ‘Claes Teunisz’
Boulevard Zuid 3, 1931DB Egmond aan Zee
Open woensdag en zaterdag 09.00 - 12.00 (behalve op feestdagen)
Rondleidingen/info Jan Sander tel. 072-5064498 / 06-41496373
Mail: informatie@pinck.nl
Website: www.pinck.nl

‘De Halve Maen’
In augustus hebben we deelgenomen aan een mini Sail. Op de dag 
dat er anders Sail-in zou zijn geweest kwam het schip ‘De Halve 
Maen’ via het Amsterdamse IJ terug uit Delfshaven om vandaar 
door te zeilen naar Volendam. Wij besloten met z’n allen dat het 
erg leuk zou zijn om ‘De Halve Maen’ op deze tocht over het IJ 
en naar Volendam te begeleiden. Dit werd door de opvarenden 
zeer gewaardeerd en sommigen bleken ook bekend met onze 
‘Claes Teunisz’ We vertrokken op een dinsdagmorgen vrij vroeg 
en voeren naar Nauerna aan het Noordzeekanaal. Op woensdag 
dus met het schip mee op het IJ en door naar Volendam. De vol-
gende dag, net toen ondergetekende daar een ploegje mannen 
naartoe had gebracht, bleek dat we in Egmond nodig waren. 

Sparringpartner bij oefening
Aldaar werd er gebeld door de KNRM of we bereid waren,  
‘s avonds deel te nemen aan een gezamenlijke oefening van de 
ERB en KNRM met de pinck als sparringpartner. Zo geschiedde.  
Na een alarmmelding van een technisch ongeluk met gewonden 
aan boord, kwamen zowel de ‘Adriaan Hendrik’ als vaartuigen 
van de ERB langszij. Veel ongeluksdisciplines werden geoefend. 
Uiteindelijk stonden we rond 21.30 uur weer aan het strand. 

Een bijzondere vraag
In de maanden erna hadden we niet veel meer te doen: een  
beetje onderhoud, veel koffiedrinken, niet in de kantine maar in 
de loods i.v.m. de anderhalve meter maatregel.
Omstreeks half november werden we via de e-mail benaderd of 
we mee wilden werken aan filmopnames rond Willem V. Na een 
bezoek van de productieassistente aan de loods, waar zij de 
pinck en het bijbootje zag, werd zij enthousiast en later waren 
de opnameleider, de regisseur en mensen van de techniek dat 
ook. Toen kwamen we rond. Aan de hand van het tij en de weers-
verwachting werd een voorlopige datum geprikt: 7 december. 
Productieassistente en ondergetekende hielden contact en scho-
ven de datum vanwege het weer op naar donderdag 10 decem-
ber. Het was een perfecte dag maar wel, vooral ’s morgens, erg 
fris. Verder verliep alles goed.
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10 December 2020
07.15 uur: een groot deel 
van de ploeg

Prins Willem V aan boord 
van het kleine pinckie

Willem V verbannen
Inmiddels waren we ook op de hoogte 
van de geschiedenis. Prins Willem V was 
de laatste erfstadhouder van ons land en 
werd, aan het begin van de Franse over-
heersing, uiteindelijk 18 januari 1795 
verbannen en zo ontstond de ‘Bataafse 
Republiek’. Hij vertrok met de Scheve-
ningse pinck ‘Johanna Hoogenraad’ naar 

Engeland. Zie Wikipedia voor de verdere 
geschiedenis. Alles zal komend najaar te 
zien zijn op een publieke zender in een 
serie over ‘Het verhaal van Nederland’. 
Een exacte datum en tijd is ons niet be-
kendgemaakt. We zullen het melden aan 
‘Dorpsgenoten’.

Roeier Klaas Los en roerganger Gerard Stam
Op zee de ‘Johanna Hoogenraad’ voor anker

De prins werd gedragen
Je staat er versteld van, wat er komt kij-
ken bij zo’n professionele opname; wat 
een volk. Wij zouden zelf met circa 11 
man zijn. Tot onze verbazing kwamen zij 
met wel 45 personen: acteurs en figuran-
ten, mensen van de catering, een koets 
met koetsiers en een vierspan ervoor, 2 
lakeien te paard, opnamepersoneel enz. 
Ook Mart Gul was met zijn bekende witte 
auto en een trekker aanwezig. Even 
over achten vertrokken we uit de loods 
richting ‘het gaatje’ voor de ERB.* Daar 
werd de ‘Claes Teunisz’ opgetuigd en ter 
plekke omgedoopt in ‘Johanna Hoogen-
raad’. Ook ging er een Prinsenvlag in top. 
Het kleine roeibootje werd door Mart Gul 
naar de set bezuiden paviljoen ‘De Zil-
vermeeuw’ gebracht. Tegen tienen ging 
de pinck te water, voer zuid over en ging 
buiten de bank voor anker. Het kleine 
bootje werd bemand door 2 man van de 
pinckploeg: Klaas Los aan de riemen en 
Gerard Stam aan het roer. Ze maakten 
snel even een proeftochtje en raakten 
goed op elkaar ingespeeld. De opnames 
met de prins in de koets werden ver-

scheidene malen overgedaan. Ook werd 
de prins herhaaldelijk aan boord van het 
roeibootje gedragen en zee in geroeid.

Figurant zonder zeil
Tussen de middag was onze lege loods 
ingericht als een corona-proof eetlokaal 
en aten velen van ons een warme maal-
tijd. Op de zolder in onze loods stonden 
computers opgesteld waar de opnames 
binnen kwamen. In de middag werden 
nog veel dingen herhaald en uiteindelijk 
was men rond 15.30 uur klaar met alles 
en konden we terugkeren. Het bleek dat 
de ‘Claes Teunisz’ alleen als figurant voor 
anker heeft gelegen. Eigenlijk hadden 
we wel verwacht dat er zeil gezet had 
moeten worden; ze was er klaar voor. 
Maar ja, wie zijn wij. Toch was het bij-
zonder om zoiets van heel dichtbij mee 
te maken.

Jan Sander

*) Mui voor de strandpost van de Egmondse
Reddings Brigade
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Verhalentafel
Daar is een speciale reden voor: De 
Verhalentafel, een initiatief van biblio-
theek Kennemerwaard. De bedoeling is, 
om regelmatig een themabijeenkomst te 
houden in alle drie de dorpskernen. Na een 
korte inleiding door een ’gangmaker’ soms 
ook aan de hand van een fi lmpje of foto’s, 
worden deelnemers uitgenodigd zelf iets 
te vertellen over het thema. De eerste bij-
eenkomsten gaan over verdwenen winkels 
in de drie Egmonden. Per dorp passen we 
de thema’s aan, want er waren erg veel 
winkels vroeger en er valt veel over te 
vertellen. We hopen dan ook oud-winke-
liers en personeel van winkels te kunnen 
begroeten. Aan het Museum van Egmond, 
St. Historisch Egmond en het Regionaal 
Archief is medewerking gevraagd, omdat 
we ook gegevens willen vastleggen van 
verdwenen winkels.

^ Boekhandel, Voorstraat 79, rond 1911
^^ Kruidenierswinkel Gerrit van der Molen aan de 
Slotweg
> Groentewinkel fam. Genet, Julianaweg

Foto’s en verhalen van winkels
We vragen u om eens te gaan struinen naar 
foto’s van verdwenen winkels. Wilt u ze 
mailen naar martijn@historischegmond.nl. 
of neem ze mee naar de bijeenkomst om 
ze ter plekke te fotograferen. Ook herin-
neringen aan winkels zijn welkom! Houd de 
dorpskranten in de gaten voor datums.

Verdwenen dorpswinkeltjes roepen een glimlach op en de beste herinneringen, want 
zoveel gemoedelijk dorpsleven speelde zich daar af. Ooit had elk dorp nog meerdere 
bakkers, slagers, groente- en melkboeren, knusse textielwinkeltjes, schoenmakers 
en nerinkjes voor kruidenierswaren waar snoep werd verkocht, maar ook petroleum.
We verzamelen foto’s en verhalen over winkels uit de drie Egmonden.

Verdwenen Winkeltjes

Handje helpen?

De Verhalentafel kan niet 

zonder helpers om bijeen-

komsten te begeleiden. De 

beste verhalen willen we 

naderhand proberen vast te 

leggen d.m.v. opnames of 

via een formulier. Met wat 

hulp kunnen we daar meer 

aandacht aan besteden. 

Wilt u meehelpen met dit 

fijne initiatief? Meld u dan 

bij Amanda Wolters

tel. 06-27014991 of mail

A.Wolters@bibliotheekken-

nemerwaard.nl

Verdwenen winkels Egmond-Binnen: van boven naar beneden:
-Rijwielzaak Janus Groen, tegenwoordig Apeldoorn Electro 
(Lampie) aan de Herenweg,
-Manufacturenzaak Anne Wolf, later Gaarthuis, noordhoek 
Herenweg/Boonackersteeg
-Bakkerij de Haan, Abdijlaan (kortgeleden gesloten)
< bierstekerij, woonhuis en VVV-kantoor geweest
Foto’s Beeldbank St. Historisch Egmond /col. Fred Houtenbos
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Donateurs en belastingaftrek
Donateurs
Gezamenlijk zorgen (op dit moment) 351 
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 €17,50 per jaar. Dan kunt 
U het museum gratis bezoeken met kin-
deren en/of kleinkinderen. Ook ontvangt 
u in maart de Museumbode samen met 
een uitnodiging voor de donateursavond 
en voor de opening. Aanmelden kan bij 
het museum, telefonisch of via de mail.

Kaart voor badgasten
Voor minimaal €25,- 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 Mu-
seum van Egmond erkend als Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat geeft 
voordelen bij erven en schenken.

Uw jaarlijkse gift is aftrekbaar!
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. U kunt ook contact 
opnemen met onze secretaris Ella van 
der Zeijden.

Het museum is 

haar trouwe do-

nateurs en spon-

sors 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!

‘Het Dickens museum’, zo noemde 
fotograaf Sanne Groen het museum op 
Facebook in februari 2021
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Museum van Egmond
Zuiderstraat 7,
1931GD Egmond aan Zee
Postbus 193
1930 AD Egmond aan Zee

tel.: 072 - 5069164 (tijdens opening)
e-mail: info@museumvanegmond.nl
web: www.museumvanegmond.nl
Facebook: Museum van Egmond

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

Bestuur
Jan Apeldoorn, voorzitter
tel. 072 - 5063411

Bob Kos, conservator
tel. 06 - 12174197
e-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
Connie 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
e-mail: koning.zwaan@quicknet.nl

Carla Kager, teksten en lay-out
tel. 072 5065692
e-mail: c.kager.egmond@gmail.com

Ella van der Zeijden

Mia Oosterlaar

Beeldbewerking:
Frits van Eck, Carla Kager, Edu Schol

Voorplaat: Frits van Eck
Achterplaat: Harry Roekens

Technische realisatie: 
Martijn Mulder

Museumbode:

Sponsors van het Museum

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

Boek- en Kantoorboekhandel
Dekker & Dekker

Een van de glas-in-
loodramen in het 
museum, afkomstig 
uit het voormalige 
gemeentehuis van 
Egmond aan Zee.

19-10-1935
De sleepboot Drente 
heeft op weg naar 
het gestrande schip 
‘Kerkplein’ een tros in 
de schroef gekregen. 
De roeireddingboot
van Egmond vaart uit 
om de bemanning te 
redden.

foto Carla Kager

Tekening Bob Denneboom
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www.harryroekens.nl


