Museum van Egmond

mei 2009

Openingstijden Museum van Egmond, Zuiderstraat 7
Egmond aan Zee, www.museumvanegmond.nl
Museum open 2/6 t/m 31/10/2009 en op afspraak met mevrouw
C. Bronner, tel. 072 - 5064108
juni, juli en augustus
di, woe, do (Di, Mi, Do) 14.00 – 16.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur
vrij, za, zo (Fr, Sa, So) 14.00 - 16.00 uur
september/oktober
di t/m zo (Di – So) 14.00 - 16.00 uur
Entree Є 2,-, kind Є 1,-. Museumkaart en donateurs gratis.
Zoektocht voor kinderen met een stickervel.
Bijzondere openingstijden 2009 (einzelne Öffnungszeiten):
ma. 1 juni

14.00 Uhr Führung in Deutsch, anmelden ab
13.45 Uhr, Є 5,-, Kind Є 2,50.
15.00 uur Nederlandse rondleiding, aanmelden
vanaf 14.45 uur, Є 5,-, kind Є 2,50.
ma. 6 juli
Führung/Rondleiding als 1 juni
ma. 3 augustus Führung/Rondleiding als 1 juni
ma. 7 september Führung/Rondleiding als 1 juni
za. 20 juni
Visserijdag, open 11.00 – 17.00 uur
za. 12 september Open monumentendagen, open 11.00 – 17.00 uur
zo. 13 september Open monumentendagen, open 11.00 – 17.00
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Rondleidingen in het museum: elke eerste maandag van
de maand
Belangstellenden kunnen zich elke eerste maandag van de maand
vanaf 13.45 uur bij het museum melden voor de Duitse rondleiding
om 14.00 uur, en vanaf 14.45 uur voor de Nederlandse rondleiding
om 15.00 uur.
Voor donateurs is het gratis, maar in dit geval geldt de gastenkaart
voor het zomerhuis niet. Het museum is (alleen) op deze maandagen
open van 13.45 uur tot 16.00 uur. Het afgelopen jaar waren de
deelnemers heel enthousiast. Wellicht kunt u uw gasten hier op
wijzen, of dit boekje doorgeven aan bekenden die verhuren. Maar het
is natuurlijk ook een mooie gelegenheid om zelf eens een rondleiding
mee te maken.

Vaste tentoonstelling over de drie Egmonden: beleef Egmond van
binnenuit.
Zomertentoonstelling 2009: De wondere wereld van schelpen.
De officiële opening is op zaterdag 6 juni 2009, maar de
tentoonstelling is al te bezoeken vanaf 1 juni (rondleiding).
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Voorwoord
Wat een succes is de tentoonstelling “Macht en Mystiek”
geweest.Ofschoon het museum deze winter alleen op zondag
opengesteld was waren er zondagen dat er meer dan honderd
bezoekers waren.
Voor ons museum een prima opsteker en met dank aan onze
vrijwilligers.
Inmiddels is ons depot opnieuw ingericht en klaar voor de toekomst
en staan de museumstukken er overzichtelijk en onder goede
omstandigheden bij. Ook hier met dank aan Henk Bosman en Ed Zijp
die dit toch maar weer voor elkaar gemaakt hebben.
Inmiddels beschikken wij ook over een depotruimte onder de Prins
Hendrik Stichting. Hier kunnen wij nu eindelijk de stukken kwijt
die nu nog op diverse plaatsen opgeslagen zijn. Het wippertoestel van
de KNRM is als eerste hier opgeslagen. Als wij deze ruimte
niet tot onze beschikking hadden gehad was het voor ons niet
mogelijk geweest dit toestel in ons depot op te bergen.
Dankzij een bijdrage van de Gemeente Bergen kan het dak van het
Museum hersteld worden. Tevens kent de Gemeente ons weer een
exploitatiesubsidie toe. Mede hierdoor heeft ons Museum een
gezonde financiële basis gekregen om datgene te doen wat van een
Museumbestuur verwacht mag worden. Ook de Gemeente ziet
kennelijk het belang van ons Museum in Egmond in. Wij hopen en
werken aan een continue goede relatie met het gemeentebestuur .
Overigens zijn uw bijdragen aan het herstel van het dak meer dan
welkom, want de gemeentelijke bijdrage dekt niet alle te maken
kosten.
Op dit moment wordt de tentoonstelling “De wondere wereld van
schelpen” van Piet van Pel ingericht.
Ik heb even een kijkje mogen nemen en het ziet er fantastisch uit. Een
onvermoede exotische en wonderlijke wereld van schelpen wordt
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voor u tentoongesteld en is zeker de moeite waard om te bezoeken.
Wij zien uw bezoek met vertrouwen tegemoet, u zult niet
teleurgesteld zijn.
Tot ziens in ons Museum van Egmond.
Jan Apeldoorn
voorzitter

Lintje
Op 29 april 2009 kreeg ons bestuurslid mevrouw C. BronnerHazenberg een koninklijke onderscheiding voor haar verdiensten op
het gebied van emancipatie en cultuur. Van harte gefeliciteerd!
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Van de redactie:
In deze museumbode treft u o.a. de volgende onderwerpen aan:
- Openingstijden
- Rondleidingen
- Voorwoord
- Lintje
- Van de redactie
- Tentoonstelling: de wondere wereld van schelpen
- Schenkingen
- Vrijwilligers
- Nieuwe kaarten
- Tabaksdoos Teunis Plantijt
- Donateuravond
- Activiteiten met/door Stichting Historisch Egmond
- Restauratie drie schilderijen
- Museumbezoekers
- Het flonkert in Egmond
- De Pinck
- Bestuur
- Donateur worden
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Pag. 11
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Pag. 14
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Pag. 17
Pag. 19
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Pag. 26
Pag. 27

Natuurlijk kunnen wij nieuwe artikelen voor de volgende
Museumbode gebruiken. Heeft u wetenswaardigheden, anekdotes
of (zelf meegemaakte) verhalen over Egmonds verleden,
bijvoorbeeld over de visserij, scheepvaart of de oorlog, schrijf,
mail of bel dan a.u.b. naar de redactie:
Annie Zwaan
Wilhelminastraat 70
1931 BS EGMOND AAN ZEE
tel. 072-5065591
E-mail: koning.zwaan@quicknet.nl
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De wondere wereld van Schelpen
Piet van Pel exposeert in het Museum
Piet van Pel (1931) is een echte Derper en hij woont met zijn vrouw
Jans vlak bij de zee, onder de vuurtoren in een huis dat Gloriamaris
heet: leve de zee. Zijn leven lijkt op een avontuurlijk jongensboek.
Als jochie struinde hij altijd in de
duinen en op het strand naar alles wat
daar leeft. Op zijn 17e ging hij in
opleiding bij de Koninklijke Marine
en in 1952 vertrok matroos van Pel
voor 22 maanden naar Nieuw Guinea.
Hij kan er nog van wakker liggen dat
hij daar toen geen schelpen heeft
verzameld. Pas in 1960 vroeg hij zich
af of de schelpen op het strand ook
een naam zouden hebben. Hij kocht
zijn eerste schelpenboekje en werd gegrepen door de ‘malacologie’
ofwel de kennis van weekdieren. Want immers een schelp is altijd het
huisje van een weekdiertje en wát voor een huisje. Dat bleek een
wonderlijke wereld van vormen, kleuren en bijzondere
eigenschappen.
Schelpen aan boord.
Vanaf die tijd verzamelde Piet schelpen, overal waar de
marineschepen hem brachten: de Middellandse Zee, Indonesië, de
Nederlandse Antillen. Piet kocht vele boeken en wist steeds beter
waarnaar hij zocht. Aan boord kreeg hij medewerking van kapitein en
bemanning. Soms werd met een sloep koers gezet naar een
onbewoond eiland en de gevonden schelpen mochten worden
opgeslagen waar er maar plaats was op het schip. Een keer kwam hij
met 50 kisten vol aan land. Geen schelp was nog veilig voor Piet,
maar in die tijd mocht het nog. Zo vond hij soms heel zeldzame
schelpen en exemplaren die nog geen naam hadden. Hij was dan ook
vereerd toen hij naderhand merkte dat sommige van die vondsten
door wetenschappers naar hem waren genoemd zoals de Conus peli.
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Medewerker bij de universiteit
In 1981 zwaaide hij als Luitenant ter Zee af bij de marine. Vanaf die
tijd werd Piet een dag per week medewerker bij het Zoölogisch
Museum van de Universiteit van Amsterdam. Dat doet hij nog steeds
en zijn schelpenverzameling, die nu al uit 7000 verschillende soorten
bestaat, heeft hij ook aan dat museum ter beschikking gesteld. Niet zo
maar hoor: schelp voor schelp beschreven met de vindplaats erbij
zoals de wetenschap het wenst. Ook heeft Piet meegewerkt aan
tijdschriften en boeken over schelpen, en samen met Jans verzorgde
hij exposities en lezingen. Piet kan met humor vertellen over al zijn
belevenissen. In 2006 kreeg Piet een legpenning van verdienste van
de Universiteit. Op 29 april 2009 ontving Piet een ridderorde voor
zijn vele verdiensten. Piet is namelijk ook nog eens een duizendpoot
die voor de O.K. Kerk zoveel doet dat het hier niet valt op te noemen.
De tentoonstelling.
Gelukkig staan de mooiste schelpen nog bij Piet en Jans thuis in hun
volgestouwde huisje. Daarvan worden er deze zomer de meest
bijzondere in het museum tentoongesteld zoals de exotische kauries
die ook bij Egmond op het strand worden gevonden. Dat heeft te
maken met een VOC-schip dat hier is vergaan. Ook kunnen we de
doopvontschelp bewonderen, die zo groot is dat er een peuter in past
en natuurlijk de Gloriamaris, lange tijd de Rembrandt onder de
schelpen omdat hij zo zeldzaam was. En zo zijn er nog meer aparte
exemplaren en bijpassende verhalen, die Piet prachtig kan vertellen.
Elke woensdagmiddag in juni zal hij in het museum aanwezig zijn.
Bovendien wordt aandacht besteed aan de kalkovens, de
schelpenvisserij en aan 175 jaar vuurtoren Van Speijk. Enfin, u moet
zelf maar komen kijken en neem vooral de kinderen mee. Zij krijgen
een mooie brochure over schelpen die hier op het strand worden
gevonden. De expositie gaat het hele seizoen mee, maar in juni is het
altijd nogal rustig dus dan is het des te fijner om u weer eens zien.
Carla Kager
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Uitnodiging voor de donateurs van het Museum van
Egmond
U bent van harte welkom bij de opening van de
zomertentoonstelling 2009 met het thema “De wondere wereld
van schelpen”.
Datum
Aanvang

: zaterdag 6 juni a.s.
: 11.00 uur

De opening zal verricht worden door Piet van Pel.

Opnieuw een schenking van een beeldsnijwerk
Zondag 1 februari 2009 ontvingen we opnieuw een beeldsnijwerk
van Cor Wijker. Het heeft als titel "De twaalfjarige Jezus in de
tempel". Het beeld was aangekocht na de nieuwbouw van de
Christelijke Mavo in Noord-Scharwoude en hier opgehangen.
Door een oplettende medewerker van de Mavo kwam het niet in de
puinbak terecht, toen de Mavo een dependance werd van de
Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz. De medewerker
bracht het naar de oud-directeur, die het in de kerk van Oudkarspel
liet plaatsen.
De heer Leijen vond dat het beeldsnijwerk in het museum van
Egmond thuishoorde en bracht het ons. Wij zijn hem zeer erkentelijk
voor dit prachtige gebaar.

Lutine
De familie Hali heeft het museum krantenknipsels en een certificaat
waarin je deelnemer was in de winstopbrengst van de opgedoken
schatten van de Lutine geschonken. Het materiaal was door de vader
van mevrouw Hali verzameld.
Hartelijk dank voor deze schenking.
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Donateurskaart
Bij deze museumbode treft u tevens uw donateurskaart aan. Mocht
dit niet zo zijn dan is uw donatie waarschijnlijk nog niet door ons
ontvangen, of heeft één en ander elkaar gekruist. Na ontvangst van
uw donatie wordt de donateurskaart u zo spoedig mogelijk
toegestuurd.

Vrijwilligers: de steunpilaren van het museum
Het museum heeft een vaste groep vrijwilligers en de laatste jaren
zijn er weer enkele enthousiaste medewerkers bijgekomen. Toch zijn
er nog altijd nieuwe mensen welkom. Als beheerder ben je gastvrouw
of gastheer van het museum. Je ontmoet allerlei mensen in een
positieve sfeer en verkoopt wat aan de balie. Een dienst duurt nooit
veel langer dan twee uur. Wie interesse heeft zou eens samen met
iemand kunnen ‘meelopen’ om te ervaren hoe leuk het is. Sommige
vrijwilligers doen ook andere klusjes voor het museum zoals
onderhoudswerk, timmerklussen of het poetsen van de vitrines. Wat
het ook is, het geeft voldoening en je hoort er bij.
Lia de Vries-van Pel zorgt er voor dat we een paar keer per jaar bij
elkaar komen voor overleg en vooral voor de gezelligheid. Spreekt
dit u aan? Bel dan meteen met Lia: 072 - 506 1318.

Fotokaartjes
Vorig jaar zijn we begonnen met fotokaartjes in het Duits en het
Nederlands met informatie over het museum. Ze lijken duur maar
zijn juist erg goedkoop in aanschaf en staan o.a. in alle hotels. Ze
vallen mooi op tussen de dikke pakken folders die overal aanwezig
zijn. Deze kaartjes zijn gratis in het museum of bij de VVV af te
halen voor u zelf of voor uw gasten. Er zijn beperkt nog folders van
het museum.
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Nieuwe kaarten

De kaartenmolen van het museum ziet er ineens heel anders uit. Er
zijn namelijk nieuwe kaarten gemaakt van de glas-in-loodramen met
de vuurtoren en met de roeireddingboot. Er zijn gewone
ansichtkaarten van, maar ook dubbele kaarten met enveloppe. Op de
donateuravond was er al veel belangstelling voor, want ze zijn echt
prachtig en voor veel gelegenheden te gebruiken. Bij de opening is er
nog een voorraadje kaarten dat met flinke korting wordt verkocht:
5 voor € 5,- . De opbrengst is voor het dak van het museum.
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Tabaksdoos Teunis Plantijt
We kregen de volgende tip.
Aangeboden: Antieke geel koperen tabaksdoos met inscriptie.
Aan de voorzijde : „Teunis Plantijt, te Egmond aan See”,
aan de achterkant ; ”Gezegend zij, De Visscherij”;
maat: 16 x 11,5 cm en 2,5 cm dik.
We hebben de doos gekocht.

In 1851 volgde Teunis Planteydt zijn vader C. Planteydt op, als
Plaatselijk Bestuurder van de Noord- en Zuid- Hollandse
Reddingsmaatschappij, afdeling Egmond aan Zee.
Misschien was het zijn doos. We weten het niet. Kan één van u ons
meer duidelijkheid verschaffen?
Cootje Bronner.
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Donateuravond
De jaarlijkse donateuravond van het Museum van Egmond
vond plaats op donderdag 2 april 2009 in de grote zaal van de
Prins Hendrikstichting.
Onderwerp: presentatie van het boek Monnikenwerk door Peter
Lassooy.

Peter Lassooy is grafisch kunstenaar, opgeleid aan de Gerrit
Rietveldacademie. Naast grafisch en ruimtelijk vormgeven houdt hij
zich bezig met natuurfotografie, natuur- en milieu-educatie,
landschap en cultuurhistorie, natuurbeheer en -ontwikkeling en is hij
beheerder van heemtuin De Wielenmaker in Egmond-Binnen. Het
project Monnikenwerk is een initiatief van de stichting De
Wielenmaker die met dit initiatief de Landschapsprijs 2007 van de
Provincie Noord-Holland wist te winnen. De stichting De
Wielenmaker wil cultuur en landschappelijke waarden in het
landschap rond Egmond- Binnen behouden, ontwikkelen en
versterken.
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Monnikenwerk is een studie van de ontwikkeling van het landschap
en de invloed daarop van de monniken van de abdij van Egmond.
Aan de hand van een audiovisuele presentatie toonde de heer Lassooy
het door de eeuwen heen veranderende landschap van NoordKennemerland.
Sinds de stichting van de Egmondse abdij omstreeks het jaar 950
speelden monniken eeuwen lang een belangrijke rol bij de strijd tegen
het water en de vorming van het landschap zoals het nu is, niet alleen
in het gebied rondom de abdij. Hun invloed reikte veel verder dan de
Egmonden, zelfs tot ver over de provinciegrenzen.
In deze studie, die in kort bestek vele eeuwen omvat van de strijd
tegen het water, wordt ingegaan op de samenhang tussen een aantal
factoren die tegelijkertijd aanwezig waren. Stormvloeden en
kustafslag, het ontstaan van jonge duinen en een dalende bodem door
ontginning van de veengebieden, het waren ingrijpende processen die
in betrekkelijk korte tijd het landschap veranderden. Daarbij was ook
al sprake van een stijgende zeespiegel.
Aan de hand van oude kaarten en een aantal legendes rond Sint
Adelbert, de monnik waarmee de geschiedenis van Egmond rond het
jaar 700 is begonnen, is getracht het landschap van destijds te
reconstrueren.
Ook vertelde de heer Lassooy over het Monnikenpad, een netwerk
van wandelroutes die de vele interessante plekken in en rond Egmond
met elkaar verbindt. Deze plekken kunnen om uiteenlopende redenen
interessant zijn: vanwege cultuurhistorie, landschap en/of natuur. Het
Monnikenpad vertelt een boeiend verhaal. Het voert over jaagpaden,
langs oude vaarten en over oude dijken, ondermeer langs de
Adelbertusakker, de Abdij van Egmond-Binnen, het oorspronkelijke
haventje of de Stet van Egmond, en het historische centrum van
Egmond-Binnen. Het biedt vergezichten, doorkruist het gevarieerde
kustlandschap en er valt veel natuur te genieten. De cultuurhistorie is
overal voelbaar.
Het was een interessante avond die bezocht werd door ca. 50
belangstellenden.
13

Activiteiten door/met Stichting Historisch Egmond
Stichting Historisch Egmond beijvert zich voor het vastleggen en
verspreiden van de Egmondse historie van de prehistorie tot nu.
Meer informatie over de geschiedenis van de drie Egmonden en het
blad Geestgronden zie www.historischegmond.nl
Hieronder een aantal activiteiten die voor ieder toegankelijk zijn.
Deze rondleidingen zijn in het Nederlands.
Elke zondagmiddag t/m 31 mei van 14.00 – 17.00 uur expositie “Op
den Hoef” van Jos Hof in het Historisch Informatie Centrum,
Slotweg 46, Egmond a/d Hoef. Toegang gratis.
Zondag 26 april: Wandelrondleiding in Egmond a/d Hoef om 14.00
uur. Start en inschrijving Historisch Informatie Centrum, Slotweg
46. € 3,50 p.p., kinderen t/m 12 jaar gratis. Duur ca. 1,5 uur.
Zondag 31 mei: Wandelrondleiding Egmond aan Zee om 14.00 uur.
Start en inschrijving Hotel Golfzang, Boulevard Ir. de Vassy 19-21.
€ 3,50 p.p. kinderen t/m 12 jaar gratis. Duur ca. 1,5 uur.
* Zaterdag 13 juni 14.00-19.00 uur. Kunstmarkt in het Historische
Slotkwartier te Egmond aan den Hoef. Tevens verschillende
exposities in de Kapberg, Hoeve Overslot en in het Historisch
Centrum tegenover de Slotfundamenten. In de Slotkapel en omgeving
zijn culturele activiteiten voor kinderen. www.kunstmarktegmond.nl
* Zondag 14 juni: 10.00-17.00 uur. Hoever Dorpsfeest te Egmond
aan den Hoef in het oude centrum. Tevens verschillende exposities
en activiteiten in de Slotkapel, de Kapberg, Hoeve Overslot en in het
Historisch Centrum tegenover de Slotfundamenten.
www.kunstmarktegmond.nl
Woensdag 17 juni: 13.30- ca. 16.30 uur. Fietstocht door de
Egmonden onder leiding van onze gidsen.
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Kosten € 6,00 p.p., kinderen t/m 12 jaar gratis. Start en inschrijving
Historisch Centrum, Slotweg 46, Egmond a/d Hoef.
Zondag 28 juni: Wandelrondleiding Egmond aan Zee (zie 31 mei).
Zondag 26 juli: Wandelrondleiding Egmond aan Zee (zie 31 mei).
* Vrijdag 31 juli: 10.00-15.00 uur. Grijze Markt Egmond-Binnen in
het kader van de feestdagen “Egmond op z’n kop” (31 juli t/m 2
augustus).
Zondag 30 augustus: Wandelrondleiding Egmond aan Zee (zie 31
mei).
Zondag 27 september: Wandelrondleiding Egmond aan Zee (zie 31
mei).
Zondag 25 oktober: Wandelrondleiding Egmond-Binnen of Egmond
a/d Hoef, duur ca. 1,5 uur. Meer info zie www.historischegmond.nl .
(* hier is SHE en soms ook het museum, geen organisator maar
deelnemer)

Restauratie van drie schilderijen.
Januari 2009 brachten we de drie aquarellen van G. Halenbeek naar
atelier Nieuwpoort uit Alkmaar, om ze te laten restaureren.
De twee aquarellen met de portretten van echtpaar De Graaff,
eigenaars van het in de oorlog gesloopte café-restaurant
"Welgelegen", waren aangetast door zilvervisjes.
Bij alle drie was het strokarton waarop de aquarellen lagen, ernstig
verzuurd. Vooral het portret van de oude vrouw was er slecht aan toe.
Hier moest het karton heel voorzichtig met de hand afgestript
worden. Daarna werden alle drie met een vloeistof ontzuurd. Tot slot
werd zuurvrij waterbestendig aandruk- en achterkarton aangebracht
Het antieke glas, de aquarel en het achterkarton werden met tape
ingesloten, om vuil en insecten buiten te sluiten.
11 februari waren ze alle drie weer in ons museum terug. Het
eindresultaat ziet er schitterend uit.
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Wij weten niet wie de vrouw van het derde portret is. Herkent u haar
op de foto, dan horen wij dat graag van u.
Cootje Bronner.
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Museumbezoekers
Het is weer druk geweest in het museumweekend. Vooral weer veel
mensen uit de omgeving, zoals de hele winter, vanwege de tentoonstelling Macht en Mystiek in Alkmaar.
Alleen al op de laatste zondag als we de hele dag open zijn, komen er
zo’n tachtig man en dan is er niet veel tijd om lang te praten. Maar
met een paar bezoekers lukt het zoals met een oud-Derper. “Dirk van
Cor van Arie van Dien ofwel Dirk van Cor Absalon”. Zo stelt hij zich
voor met een brede grijns op het gezicht. Cor Wijker is op de laatste
dag dat het kan naar de tentoonstelling van naamgenoot Cor Wijker
gekomen. Hij woont al heel lang in Alkmaar, maar komt natuurlijk
wel op Egmond bij moeder Trijnie die graag mag vertellen over
vroeger. Laatst was ze voor revalidatie opgenomen in Lauwershof.
Voor haar vertrek naar huis heeft ze daar in klederdracht een
voordracht gehouden in het Derps: ‘het Skeppingsverhaal’. Leuk om
te horen en moeder krijgt een mooie kaart van het museum, dat
beloof ik.
Dan moeten de beide deuren opengemaakt voor Cees Deijle. Cees
kan alleen op wielen vooruit, maar is altijd in een stralend humeur en
met zijn vrouw Ria komt hij ook maar eens naar het museum toe.
Zoals je dan vaak hoort, zijn ze of nog nooit of in een eeuwigheid
niet in het museum geweest. Zo zijn er veel Egmonders want het
museum loopt niet weg en daar kan je altijd nog naar toe. Maar dan
mis je wel veel. Dus neem eens iemand mee die er anders niet toe
komt.
Deze keer een kort stukje maar volgende keer weer meer over onze
zo heel verschillende museumbezoekers.
Carla Kager
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Het flonkert in Egmond
In het archief van het museum vond ik een krantenbericht over een
diamantslijperij in Egmond. Er stond een tekening bij van Leo van
Duin. Van hem kreeg ik informatie en foto's.
In 1948 startte de Amsterdamse diamantfirma Slijper een
diamantslijperij in Egmond aan Zee. Daar zouden vooral
middensortering diamanten geslepen gaan worden, omdat hiervan
verwacht werd dat dit type diamant een blijvende markt garandeerde.
Bijna twintig jaar later (1966) werd de slijperij opgeheven.
Diamantfirma de Beers uit Zuid-Afrika hield de prijzen van de ruwe
diamanten kunstmatig hoog en Antwerpen was, in plaats van
Amsterdam, het centrum van de diamantindustrie geworden.

(uitstapje diamantslijpers naar Amsterdam in 1948)
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De slijperij begon met 7 leerlingen in een kleine werkloods achter de
Zuiderstraat, in 1951 werkten in een grote loods aan het Oostend
vijftig jongens aan de draaischijven.
Als je veertien was geworden, kon je als leerling beginnen. .Je
verdiende drie gulden vijftig per week, waar een kwartje vanaf ging
voor de Bond (de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond
was in 1894 de eerste vakbond in Nederland). Na zes maanden werd
het loon verhoogd tot vijf gulden, na negen maanden was dit negen
gulden per week. Daarna werkte je op stukloon. Keihard werken,
weinig pauzes en ook "het in je vingers hebben" bepaalde de
verdienste. Hoewel men elkaar leerde de bewegingen zo economisch
mogelijk te gebruiken, lukte dat niet iedereen.
De baas had snel door wie in staat was zelf leerlingen te begeleiden.
Deze slijper kreeg dan een vast loon. Als je heel goed was, kreeg je
soms wel eens een bijzondere opdracht.
Van de achtenvijftig vlakken die geslepen moesten worden, maakte
een ervaren slijper, onder andere Leo, de vijf hoofdvlakken,
waaronder de zogenaamde tafel. Het resultaat werd op het kantoor
gekeurd. Was dit in orde, dan bracht iemand anders alle andere
facetten aan. Deze moesten zodanig geslepen worden, dat het licht
optimaal van het ene naar het andere facet werd weerkaatst. Dit
zorgde voor de schittering.
Het slijpen gebeurde op een diamantschijf; een gietijzeren schijf die
met een snelheid van 3000 toeren per minuut ronddraaide. Op de
schijf werd diamantpoeder (boord) aangebracht. De diamant werd in
een dop geklemd, die door middel van een koperen steel aan de tang
verbonden was. Doordat koper buigzaam is, kon de slijper de hoek
bepalen waaronder het facet geslepen werd.
Baas Slijper was Joods. Omdat op sabbat niet gewerkt mocht worden,
kregen de werknemers zaterdags vrij.
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(Leo van Duin aan het werk in de diamantslijperij)

De Pinck
Sinds het novembernummer, waarin de belevenissen met de “Claes
Teunisz” van de zomer 2008 werden beschreven, staat de Pinck in de
loods en is er zo te zien weinig veranderd. Toch is er wel veel
gebeurd.
Op 20 september werd er voor het laatst gezeild met de “Claes
Teunisz” op de Noordzee. Helaas alweer met weinig wind.
Op een uitnodiging van het bestuur van het erfgoedpark “De Hoop”
in Uitgeest, om eens op het Uitgeester/Alkmaardermeer te komen
zeilen gingen we in. We konden bij het erfgoedpark aan de steiger
liggen.
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Op 12 oktober vertrok de Pinck, met gestreken mast i.v.m. bruggen,
omstreeks 10 uur ’s morgens richting IJmuiden, via de kleine sluis en
het Noordzeekanaal richting Zaandam. Vandaar over de Zaan
richting Uitgeestermeer, waar we omstreeks 4 uur ’s middags
aankwamen. Na een kopje heerlijke koffie hebben we daar de mast
opgezet. Omstreeks 7 uur ‘s avonds weer thuis op Egmond.
Daarna hebben we een aantal keren met een flinke wind
- zuidwest 5 - gezeild. Op de ruime koersen ging dit prima. Maar aan
de wind was niet goed mogelijk vanwege de ondiepte en het te diep
steken van de zwaarden. Deze liepen regelmatig vast. Toch hebben
we veel extra ervaring opgedaan. Op 31 oktober was de “Claes
Teunisz” terug op het strand en werd weer in de loods gezet.
Er was ook een uitnodiging om in november naar de beurs voor
klassieke schepen in Enkhuizen te komen. Dit had mooi gekund
vanuit Uitgeest, maar uit veiligheidsoverwegingen hebben we dit niet
gedaan. Dit was voor ons wel erg laat in het seizoen, met kans op
slecht weer.
Op zaterdag 8 november stond de Pinck opgetuigd te pronken voor
de loods. Dit vanwege het feit dat één van de sponsors, “Borgh
Bevestigingsmaterialen” 30 jaar bestond en dit vierde in hotel
“Zuiderduin” .Velen van hen kwamen een kijkje nemen.
De trekker
De visveiling op de visserijdag 2008 bracht ruim 2400 euro op. Dit
bedrag is voor een groot deel besteed aan hoogst noodzakelijk
onderhoud van onze trekker . Met medewerking van Mart Gul, die
een dieplader beschikbaar stelde, werd de trekker naar een
verwarmde loods van bloembollenbedrijf Th. Apeldoorn in EgmondBinnen gebracht. Daar was het mogelijk om de rupsbanden te
demonteren en alles weer gangbaar te maken, iets wat in de open
loods vrijwel niet mogelijk zou zijn geweest. Eind december was de
trekker weer terug. Hij ziet er weer prima uit. Ook de elektrische
installatie werd onderhanden genomen, alles functioneert weer zoals
het hoort.
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Miramare
Evenals vorig jaar werden we uitgenodigd door Italiaans restaurant
Miramare. Op 17 december werd ons een uitstekend diner
geserveerd. We zijn de eigenaar, de heer G. Alessi, erg dankbaar voor
deze geste.
Het bijbootje
Langzaam maar zeker vorderen de werkzaamheden aan het bijbootje.
Een bootwagen is in aanbouw. Alle benodigde materialen zijn tot op
heden door diverse van onze vrijwilligers geregeld. De één wist
ergens een as, de ander de juiste wielen, een derde wist uit een
sloperijtje het benodigde ijzerwerk uit de afvalcontainer te redden.
Ook een aantal rubberen rollen werden in een schuur gevonden.
Inmiddels is het scheepje van binnen geteerd, de waterlijn is er op
geschilderd.
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We kregen de uitnodiging om tijdens het smartlappenfestival op 2e
paasdag in de sporthal te Egmond het scheepje neer te zetten.Voor
deze gelegenheid werd het spriettuig geïmproviseerd opgezet, een
prachtgezicht wat veel voldoening gaf.
De Claes Teunisz.
Na twee jaar varen met de “Claes Teunisz” hebben we de
zeileigenschappen met elkaar doorgesproken. De conclusie was: op
de ruime koersen loopt de Pinck prima, tot halve wind gaat het ook
nog goed, maar aan de wind zijn de zeileigenschappen slecht. Daar
moeten we iets op vinden.
Hierbij moet worden opgemerkt dat wij meer op de
zeileigenschappen letten dan onze voorvaderen. Wij willen om 5 uur
weer voor de wal liggen, zij werkten op het getij. Deze mensen waren
zo doorkneed in hun vak, ze bepaalden al bij vertrek hun koers aan de
hand van de windrichting, en de te verwachten weersveranderingen,
in combinatie met het tij (24- uurs economie). Lukte het niet om
Egmond te bereiken, dan werd ergens anders aan de kust afgeslagen,
b.v. Petten of Wijk aan Zee.
Na discussie in de kantine over aanpassing van het zeilplan is in
eerste instantie besloten de zijzwaarden 25 cm naar voren te plaatsen.
Uiteindelijk is alles een reconstructie. Na deze zomer praten we
verder over dit onderwerp.
Onder voorbehoud van het weer en de organisatie aldaar, zijn er
plannen om weer naar vlaggetjesdag (13 juni ) in Scheveningen te
gaan. De week daarop is het de Egmondse visserijdag waar we hopen
veel bezoekers te begroeten. Weer een week later wordt herdacht dat
de vuurtoren J.C.J. van Speijk 175 jaar bestaat. Ook de Pinck wordt
hierbij betrokken. Eind augustus zijn er weer de havendagen in
IJmuiden. Voor al deze evenementen is er een bemanning nodig,
maar ook moeten er mensen heen en weer van Scheveningen en
IJmuiden. Tussen deze evenementen door willen we ook zoveel
mogelijk varen, om ervaring te krijgen en met sponsors te varen.
Uitbreiding van de ploeg om dit alles te regelen en te financieren is
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inmiddels eigenlijk noodzakelijk . We zoeken dus veel vrijwilligers!
Kom eens langs bij de Pinck of neem contact op met de organisatie.
Namens de Pinck bouwploeg,
Jan Sander
072 - 506 4498
06 - 414 96 373
email: informatie@pinck.nl
www.pinck.nl

Trouwen in het Museum
Vanaf 1 januari 2008 is het mogelijk in het Museum van Egmond te
trouwen.
Voor inlichtingen kunt u bellen met mevr. Lia de Vries,
Tel. 072 – 5061318.
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Bestuur
J.P.Th. Apeldoorn
voorzitter
Herenweg 13 b
1935 AA Egmond Binnen
C. Bronner-Hazenberg
Pr. Margrietlaan 24
1934 EL Egmond aan den Hoef
A. Genet
penningmeester
De Ronge 62
1852 XD Heiloo
J. Sander
De Schokker 35
1931 DB Egmond aan Zee
G. Wijker
Zeeweg 39
1931 VH Egmond aan Zee
W. Wijker
secretaris
Pr. Bernhardlaan 38
1934 ES Egmond aan den Hoef
G.P. Zwart
Winkelmanplantsoen 8
1931 VV Egmond aan Zee

tel. 072 - 5061534
tel. 072 - 5064108
tel. 072 - 5335498
tel. 072 - 5064498
tel. 072 - 5063480
tel. 072 - 5065260
tel. 072 - 5062007

Ledenadministratie

:

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

Bankrekening

:

Girorekening
E-mail

:
:

Rabobank nr. 31.57. 70112 t.n.v.
St. Museum van Egmond
40087 t.n.v. St. Museum van Egmond
mve@quicknet.nl

Redactie en vormgeving:
Museumbode

A.C. Zwaan
tel. 072 -5065591
Wilhelminastraat 70
1931 BS Egmond aan Zee
koning.zwaan@quicknet.nl
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Om ook in de toekomst onze activiteiten te kunnen continueren en
nieuwe activiteiten te ontwikkelen, is uitbreiding van het aantal
donateurs noodzakelijk.
Uw jaarlijkse bijdrage kunt u zelf bepalen met een minimumbijdrage
van Є 12,50, inclusief uw badgasten Є 17,50. Als donateur kunt u het
museum met uw gezin gratis bezoeken.
Wilt u het Museum van Egmond ook steunen, dan kunt u zich als
donateur opgeven door invulling van onderstaande gegevens en:
- inlevering bij mevr. S. Sander
Zeeweg 65, 1931 VK Egmond aan Zee
- per mail naar: mw.s.sander@quicknet.nl
- verzending naar: St. Museum van Egmond, Postbus 1931 AD
Egmond aan Zee
-----------------------------------------------------------------------------------Naam ………………………………………………………...
Voorletters: …………………………………………………..
Adres ………………………………………………………..
Postcode/Woonplaats ………………………………………...
Telefoonnummer ……………………………………………..
Jaarlijkse bijdrage: Є …………………………………………
Datum

Handtekening

…………………….

…………………………
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