Museum van Egmond Zuiderstraat 7 Egmond aan Zee
www.museumvanegmond.nl
Het museum is open van 1 juni t/m 31 oktober 2013
juni/juli/augustus
di., woe., do. : 14.00 – 16.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur
vrij., za., zo. : 14.00 - 16.00 uur
september/oktober
di. t/m zo. : 14.00 - 16.00 uur
bijzondere openingstijden 2013 (van 11.00 – 17.00 uur)
za. 15 juni (Visserijdag)
za. 14 + zo. 15 september (Open Monumentendagen).
Entree Є 2,50,-, kind Є 1,-. Museumkaart en donateurs gratis.
Voor de oudere kinderen ligt een zoekspel klaar.Een goede oplossing
geeft kans op een prijs.
Rondleidingen in het museum van juni t/m oktober:
elke eerste maandag van de maand om 15.00 u (aanmelden vanaf
14.45 u), volwassenen Є 5,-, kinderen Є 2,50.
Na afspraak met mevr. M. Edel (072 – 5070000) is voor groepen
(ook met een rondleiding) het hele jaar door bezoek mogelijk. Een
rondleiding kost Є 30,- extra. Maximale groepsgrootte: 15 personen.
Vanaf 1 januari 2008 is het mogelijk in het Museum van Egmond te
trouwen. Voor inlichtingen kunt u bellen met mevr. L. de Vries,
tel. 072 – 5061318.
De permanente tentoonstelling is gericht op het verleden van de
drie Egmonden, vanaf de prehistorie tot aan de jongste geschiedenis.
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Voorwoord
Aan de buitentemperatuur zou je het niet verwachten, maar er komt
weer een nieuw museumseizoen.
Met een nieuwe tentoonstelling over de Prins Hendrik Stichting. Het
museum Prins Hendrik de Zeevaarder is door onze vrijwilligers
opgeknapt, heringericht en alles is geïnventariseerd en perfect op
papier gezet. Hulde hiervoor.
Tevens is er een depot ruimte voor ons museum in de PHS
gerealiseerd. Wij zaten hier dringend om verlegen en onze
voorwerpen worden hier onder prima condities bewaard.
Helaas heeft ons bestuurslid Ger Zwart om persoonlijke redenen
afscheid van ons bestuur genomen.Wij zijn Ger zeer erkentelijk voor
zijn inbreng en inzet voor ons museum. Wij hopen spoedig een goede
opvolger te kunnen presenteren. Mocht u interesse hebben meld u
gerust aan.
Ook deze winter hebben onze vrijwilligers niet stil gezeten. De
voormalige kerkzaal is opnieuw ingericht en voorzien van een
nieuwe lambrisering waarbij de tentoonstellingsmogelijkheden veel
groter en makkelijker zijn dan ze in het verleden waren. En niet te
vergeten: alles is opnieuw geverfd.
Prikkel uw nieuwsgierigheid en kom gerust een kijkje nemen.
Tot ziens in ons museum.
Jan Apeldoorn, bestuursvoorzitter.

ANBI
De belastingdienst heeft de Stichting Museum van Egmond erkend
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan
voor u is dat uw donatie(s) aan de Stichting kunnen meetellen bij een
giftenaftrek op uw belastbaar inkomen.
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Natuurlijk kunnen wij nieuwe artikelen voor de volgende
Museumbode gebruiken. Heeft u wetenswaardigheden, anekdotes
of (zelf meegemaakte) verhalen over Egmonds verleden,
bijvoorbeeld over de visserij, scheepvaart of de oorlog, schrijf,
mail of bel dan a.u.b. naar de redactie:
Annie Zwaan
Wilhelminastraat 70
1931 BS EGMOND AAN ZEE
tel. 072-5065591
E-mail: koning.zwaan@quicknet.nl
De Museumbode is nu ook (in kleur) te lezen op onze website
www.museumvanegmond.nl onder het kopje “donateurs”.
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Donateurkaart
Bij deze museumbode treft u tevens uw donateurkaart 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 donateurkaart u zo spoedig mogelijk
toegestuurd.

De Prins Hendrik Stichting van 1874 tot heden

Het eerste gebouw van de Prins Hendrik Stichting (1874)

In de loop van honderdnegenendertig jaar veranderde het beeld van
de behoeftige bejaarde oud-zeeman (de verpleegde) tot een
rechthebbende bejaarde (de cliënt).
Voor de Nederlandse patriciër aan het eind van de negentiende eeuw
speelde het begrip liefdadigheid een prominente rol. Leden en
donateurs van de "Vereeniging Prins Hendrik Stichting" gaven
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royaal aan dit nationaal symbool."Vader en Moeder" van de stichting
zorgden voor de verpleegden.
Na 1915 richtten de Regenten, die voorheen betaald werden, een
onbetaald College van Gedelegeerden op en bezochten bijna
wekelijks de stichting.
Toch werd het moeilijker voldoende bezetting van het huis te krijgen.
Dat in 1919 de leeftijd voor de Ouderdomsrente van 70 naar 65 jaar
werd verlaagd en voor niet-loonarbeiders de Vrijwillige
Ouderdomsverzekering werd ingesteld, was zeker van invloed, want
zowel van het pensioen als van de uitgekeerde ouderdomsrente moest
de verpleegde drie kwart aan de stichting geven. De Regenten
begrepen, wilden ze in vergelijking met andere bejaardenhuizen
kwalitatief hetzelfde leveren, dat ze meer aandacht aan de wensen
van de bewoners moesten gaan besteden. In deze periode werd vaak
en veel verbouwd tot in 1937 een heel nieuw gebouw werd neergezet.
De bewoners werden in 1942 gedwongen te evacueren, een NSBbestuur trok de macht naar zich toe, en bij terugkomst in Egmond
moesten gebouwen en inventaris vernieuwd worden.
In 1965 verplichtte de gemeente de Regenten ook invalide
dorpsbewoners op te nemen en vulde in 1979 via bijstandssteun de
tekorten van de stichting aan.
De bewoners werden mondiger; een bewonerscommissie behandelde
zelfstandig klachten van bewoners. Hoewel het concept "een
nationaal huis voor oud-zeelieden" minder streng werd toegepast,
erkenden de Gedeputeerde Staten tenslotte het nationale karakter van
de stichting en mocht het gebouw tot 160 kamers verbouwd worden.
De Prins Hendrik Stichting werd belast met de exploitatie van het
huis, nadat de stichting afgescheiden werd van de Vereeniging ten
behoeve van de Prins Hendrik Stichting.
In1986 nam de rechtstreekse invloed van de Vereeniging af. Het huis
kwam onder dagelijks toezicht van een gekozen bestuur met
vertegenwoordigers van het personeel, bewoners en één Regent. De
Vereeniging verhuurde het gebouw en verruimde in 1989 haar
doelstelling zodanig dat naast de Prins Hendrik Stichting ook geld
aan andere maritieme projecten geschonken kon worden.
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Het Verwey-Jonker instituut concludeerde in1996 dat er wel behoefte
was aan dit specifiek verzorgingshuis voor oud-zeevarenden, maar
dat het aantal verzorgingsplaatsen in de Prins Hendrik Stichting te
groot was om alleen dit type personen op te nemen.
Bij de renovatie in 2004 werden de kamers aan de wettelijke norm
aangepast.
De besturen van de Prins Hendrik Stichting en huize Agnes
fuseerden.
Op het moment dat de stichting Eckmunde de zorg van de bewoners
uit de Prins Hendrik Stichting op zich nam, werden wensen,
mogelijkheden en behoeften van de bewoners omgezet tot passende
afgestemde zorg en diensten voor cliënten.
In het hoofdgebouw kwamen 110 verzorgingshuisappartementen,
waarbij de meeste zowel geschikt voor echtparen als voor
alleenstaanden waren. Ze bestonden uit een woon- en eetgedeelte,
badkamer en keuken.
Heden wonen 30 cliënten met een psychogeriatrisch ziektebeeld in
een “gesloten” verpleegafdeling. Hoewel iedere cliënt een eigen
kamer heeft, brengen de bewoners de dag door in een gezamenlijke
huiskamer en kunnen zij de afdeling alleen onder begeleiding
verlaten.
Achter het verzorgingshuis staat een appartementencomplex, waar de
bewoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen uit het
verzorgingshuis. De praktijk van de huisartsen en die van de
fysiotherapie kunnen binnendoor bereikt worden.
Maart 2013 werd de Prins Hendrik Stichting onderdeel van de
"Zorgcirkel."

Donateuravond
De jaarlijkse donateuravond van het Museum van Egmond vond
plaats op donderdag 4 april 2013 in de grote zaal van de Prins
Hendrik Stichting te Egmond aan Zee.
Onderwerp: De Prins Hendrik Stichting: verleden, heden en
toekomst.
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De lezing werd gegeven door Bettine Polak en Margareth Edel,
allebei vrijwilligers van het Museum van Egmond.
Bettine Polak nam ons mee door de historie van de Prins Hendrik
Stichting, vanaf dat de eerste steen gelegd werd door Prins Hendrik
de Zeevaarder (een broer van koning Willem III) op 24 maart 1874
tot aan het heden. Tevens was een groot aantal oude foto’s te zien.

Het tweede gebouw van de Prins Hendrik Stichting

Margareth Edel vertelde over de samenwerking tussen het Museum
van Egmond en het Museum Prins Hendrik de Zeevaarder dat
weliswaar in 1994 geopend werd door Prins Willem Alexander, maar
dat al veel langer bestaat. Zij toonde een filmpje uit 1937 over het
dagelijks leven in de Prins Hendrik Stichting, waarop te zien is dat er
ook toen al een museum was. De werkgroep Prins Hendrik Stichting
heeft veel werk verricht om de collectie te inventariseren en het
museum op orde te maken.
Bij het inventariseren van de collectie in de Prins Hendrik Stichting is
een aantal foto-albums gevonden. Er is hulp nodig om namen te
vinden bij al die personen die op de foto’s te zien zijn. Als u hierbij
wilt helpen: iedere vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur zijn er in de
Prins Hendrik Stichting vrijwilligers van het museum aanwezig.
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Het was een interessante lezing, die door ca. 60 personen werd
bijgewoond.

Iets onverwachts
Er lag een poëziealbum op de balie van het museum. Mijn eerste
gedachte was: "is dit echt iets voor ons Museum?"
Het meisje Betsie had wel een bekende Egmondse achternaam, maar
alle blaadjes lagen los en op veel hiervan was door een kind met
potlood gekrast. Al doorbladerend kwam ik toch twee interessante
bladzijden tegen.
Een gedichtje, geschreven op11 mei 1885 door Jacob Willem
Gruyter. Van deze schilder uit de Egmondse Summerschool, hangen
twee schilderijen in ons museum.

Als tweede vond ik een kleine aquarel van een Engelse schilder(es),
wiens naam ik tot nu nog niet heb kunnen ontcijferen. Het werd op 6
september1887 geschilderd.
Zo kwam uit een onverwachte hoek toch iets waardevols
tevoorschijn.
Cootje Bronner
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Een impressie van de activiteiten van het Museum over
het jaar 2012
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in 2012 tien keer vergaderd met als vaste
agendapunten:
- Verslag vorige vergadering
- Binnengekomen en uitgaande post
- Bruiklenen, schenkingen en aankopen
- Public Relations
- Stand van zaken financiën.
- Mededelingen en de rondvraag.
Tentoonstelling 2012
De thematentoonstelling 2012, Bodemvondsten in de Egmonden,
trok veel belangstelling. Veel mensen hebben het museum bezocht
om de tentoonstelling te bekijken. Speciale aandacht voor een
muntencollectie (strandvondsten), in tijdelijke bruikleen van een
bekende Egmonder. De tentoonstelling is mede tot stand gekomen
door samenwerking met de provincie Noord-Holland en de abdij. De
Abt van de Abdij heeft de tentoonstelling geopend.
Monumentenweekend
Tijdens het monumentenweekend was het museum geopend. Het
museum trok veel belangstelling. In verband met een interne
verbouwing was het museum tijdens het museumweekend gesloten.
De website van het museum
Het museum heeft een mooie actuele website, dankzij de
inspanningen van Cootje Bronner en Margareth Edel. Een blik op
museumvanegmond.nl wordt van harte aanbevolen.
Public relations museum
De taak public relations was in 2012 in de vertrouwde handen van
Margareth Edel. Het inrichten van de etalage van Dekker en Dekker,
het verzorgen van diverse persberichten, verspreiding van foto PR
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kaarten en affiches werden door Margareth, naast andere taken,
voortvarend opgepakt.
Donateursavond
Deze succesvolle avond vond plaats op 29 maart 2012 in de zaal van
de Prins Hendrik Stichting. Ger Zwart hield een boeiende lezing over
de berging van de onderzeeër Seehund. Met een mooie fotocollectie
en een film.
Trouwen in het museum
Diverse trouwerijen hebben in het museum plaatsgevonden. Het is
soms een beetje improviseren maar telkens blijkt dat het museum een
sfeervolle plaats is om te trouwen. Een extra belasting voor de
vrijwilligers, maar heel leuk om te doen.
Heeft u belangstelling om ons de helpen bij de organisatie, neem dan
gerust contact met ons op.
De museumbode
De redactie van de museumbode wordt op een prima manier
opgepakt door Annie Zwaan en daar zijn we zeer blij mee. Het
resultaat ligt voor u.
Aanvraag subsidie vervangen goten /waterafvoer zuidzijde
museum
De gemeente heeft een bedrag ter beschikking gesteld uit de
monumentenpot voor de vervanging van de goten/ waterafvoer aan
de achterzijde van het oude gedeelte van het museum. De goten
waren rot. We beschikken over een mooi pand maar de
onderhoudspost is aan de hoge kant. Mede dankzij de gemeente en
onze trouwe donateurs was het mogelijk om dit werk te realiseren.
Begin 2012 heeft het bedrijf C en S de werkzaamheden uitgevoerd.
Werkgroep Prins Hendrik Stichting.
In de Prins Hendrik Stichting bevindt zich een uniek museum over de
geschiedenis van het gebouw en haar bewoners. Het bestuur van het
Museum van Egmond werd gevraagd om het beheer van het museum
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over te nemen. Samen met de interim directeur van de Prins Hendrik
Stichting is gewerkt aan een concept samenwerkingsovereenkomst.
Mede door diverse reorganisaties in de Zorg is het belangrijk om dit
museum met haar unieke geschiedenis inclusief de mooie
scheepsmodellen voor Egmond te behouden en te exposeren. De
werkgroep heeft in 2012 hard gewerkt om de expositiezaal schoon te
maken, vitrines te schilderen en het depot op orde te maken. Tevens
is de collectie geïnventariseerd. Het museum is op 28 september
officieel geopend.
Enquête openingstijden.
Het bestuur heeft een enquête gehouden onder de
beheerders/suppoosten over de openingstijden van het museum. Zijn
er aanpassingen nodig om meer bezoekers naar het museum te
lokken? Naar aanleiding van de uitslag van de enquête is besloten de
openingstijden niet te wijzigen. Daarbij is rekening gehouden met de
mogelijkheden van de vrijwilligers.
Renovatie vitrines en vloer/ verlichting.
De vitrine naast de ingang en de grote vitrine en scheidingswand in
het kerkgedeelte zijn compleet gerenoveerd en de vloer is weer onder
handen genomen. De oude roodbruine kleur is weer aangebracht.
Tevens is de verlichting in het museum nagekeken en zo nodig
aangepast.
Schenkingen.
In 2012 zijn diverse voorwerpen aan het Museum geschonken. Het is
verheugend dat steeds meer mensen op deze wijze willen helpen met
het aanvullen van onze collectie. Zij kunnen ervan overtuigd zijn dat
wij de nieuwe aanwinsten met zorg behandelen. De voorwerpen
worden stuk voor stuk geregistreerd en op verantwoorde wijze
bewaard. In de meeste gevallen komen ze in aanmerking om permanent of af en toe - te worden tentoongesteld.
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Dank aan de vrijwilligers.
Dit verslag is niet volledig zonder de vrijwilligers te bedanken. Veel
vrijwilligers en activiteiten zijn nog niet genoemd. Het bestuur wil
daarom alle vrijwilligers van harte bedanken voor hun inzet. Uw
werk is voor Egmond en de Egmonders van de toekomst van groot
belang. De geschiedenis wordt bewaard en tentoongesteld en
daardoor levend en boeiend gehouden.
Voor de vrijwilligers werd een gezellige ochtend georganiseerd aan
het einde van het seizoen.
Sponsoren.
Het bestuur wil langs deze weg alle sponsoren bedanken. Dit jaar
willen wij bij naam noemen Bakker Bril voor het sponseren van het
museumraadspel en drankenhandel Meijer. Al jaren verzorgt
drankenhandel Meijer de vloeibare consumpties tijdens de opening
van het museum voor het nieuwe seizoen.
Foto Jonker.
Eind 2012 is de winkel van Jonker gesloten. In de pers is ruim
aandacht besteed aan deze gebeurtenis. Het museum heeft veel te
danken aan de familie Jonker. Er hangen in het museum veel foto’s
gemaakt door de diverse generaties Jonker en regelmatig was er
advies en ondersteuning bij de organisatie van diverse
tentoonstellingen. Voor al dit werk langs deze weg onze hartelijke
dank en waardering.
Willem Wijker, secretaris.

Schilderijen van Roeland Koning
Het museum wordt af en toe bezocht door familieleden van de
schilder Roeland Koning (1898 – 1986) Van 1924 tot in 1927
woonde hij met zijn vrouw Dien en de kinderen in een houten
zomerhuisje aan de Julianastraat 66 en tot ongeveer 1936 kwamen ze
hier op vakantie. Achter het huisje had de schilder een groot atelier
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(het staat er nog) en daar portretteerde hij Egmonders, zoals de broers
Aris en Gerrit Krab: - bijnaam ‘de Kruin’ - en Jannetje Krab-de
Groot, die zittend rond de tafel zijn afgebeeld op een van de twee
schilderijen die het museum sinds 2011 heeft hangen. Broer Jan Krab
staat er op met het gezicht afgewend, want hij hield niet zo van die
poespas.
Egmonders in het paleis.
Ook van andere Derpers wist de schilder het vertrouwen te winnen,
zoals Antje de Groot-Wijker, ‘de Straal’, Jaap Groen, bijnaam ‘de
Stok’, Jaap Abie, Jan van Joost en ‘Scheleve Ka’. Roeland Koning
leefde zich helemaal in en besteedde er al zijn tijd aan. Zo zijn
prachtige schilderijen en krijttekeningen ontstaan die het harde leven
van de Egmonders treffend weergeven en waarmee de jonge schilder
in die tijd veel succes had. Hij won er prijzen mee en koningin
Wilhelmina kocht er minstens drie, zoals het portret van Aris en
Jannetje, voorouders van de familie de Groot (de Bels) en een portret
van Antje de Groot samen met Aris Krab in de kerk.
Schilderijen in het museum
Nu hangen er een twee (andere)grote schilderijen van Roeland
Koning in het museum, hetzelfde gebouwtje waar de schilder vroeger
naar de kerk ging. Eerder berichtte de Museumbode hierover al.
Geert-Jan van Meurs, onze vroegere voorzitter, had het eigenlijk nog
moeten meemaken. Zo graag wilde hij dit werk in het museum
hebben en het lukte maar niet.
Alleen heeft er in 1977 het werk ‘de aardappelrooiers’ in bruikleen
gehangen (wie heeft daarvan nog een mooie foto?). Al het andere
werk was verkocht, zelfs naar Amerika, maar sinds kort is er dan toch
werk te zien en het komt nu met nieuwe verlichting pas goed tot zijn
recht.
Verhalen over de schilder en zijn Egmondse werk
Omdat dit voor de historie van Egmond een verrijking is, ben ik op
zoek gegaan naar de Egmondse schilderijen van Roeland Koning en
naar mooie afbeeldingen ervan. Ook is het nog net op tijd om (iets)
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meer aan de weet te komen over de mensen die zijn afgebeeld. Nu we
al drie, vier generaties verder zijn, blijken heel wat Egmonders
zonder het te weten familie te zijn van de mensen op de schilderijen.
Er zijn al schilderijen opgespoord in Egmond en elders in het land.
De familie Koning heeft volop meegewerkt aan een artikel over de
schilder en zijn Egmondse werk in de Geestgronden van april, het
tijdschrift voor donateurs van St. Historisch Egmond.

Jannetje Krab- de Groot in de van Speykstraat getekend door
Roeland Koning in 1926. Verblijfplaats onbekend.
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Voor het vervolgverhaal over de Derpers op de schilderijen hebben
enkele nazaten van de broers Krab en van Antje de Groot –Wijker al
informatie gegeven en soms ook een foto. Naar de anderen wordt nog
gezocht. Elk stukje informatie - hoe gering ook - is van harte welkom
via tel. 072 5065692 of per mail: c.kager.egmond@gmail.com.
Carla Kager

Munten
Het Egmonds Museum is in het bezit van groot aantal munten. Voor
het Egmonds Museum heb ik deze munten beschreven,
gefotografeerd en genummerd. De collectie bestaat uit munten en
penningen uit de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw. Ik heb een niet veel
voorkomende munt en een penning uitgekozen waar ik hieronder wat
meer over zal vertellen.
Zweedse öre
In de 17e eeuw had Zweden een gigantisch koperoverschot vanwege
de grote kopermijn Stora Kopparberg . De productie was niet te
verkopen tegen een prijs die Zweden redelijk leek. Vanwege de
kleine hoeveelheid beschikbaar zilver sloegen ze hun munten dus in
het goedkopere en in grote hoeveelheden aanwezige koper. Om
dezelfde intrinsieke metaalwaarde te verkrijgen waren deze munten
noodzakelijkerwijs veel groter, zwaarder en dikker. Ook werden er
munten geslagen op grote platen koper, het zogenaamde plaatgeld.
De Zweedse öre uit de collectie van het Egmonds Museum bevatte
oorspronkelijk 51,5 gram koper, door slijtage en corrosie nu nog
44,54 gram. De munt heeft een diameter van 47,7mm en is 3,7mm
dik. De munt is geslagen in de naam van de Zweedse koningin
Christina. Het jaartal is helaas onleesbaar.
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Voorzijde: Gekroond
wapenschild, omschrift:
CHRISTINA : D : G :
SVECO : GOTH :
VAND : DESI : REG :
ET : PR : HÆ

Keerzijde: 2 gekruiste met
in het bovenste kwadrant
een kroon, in het linker
kwadrant ‘1’, in het rechter
kwadrant ‘OR’ en in het
onderste kwadrant een
diamant, omschrift:
MONETA : NOVA :
CVPREA : DALARENSIS :
M : *jaartal in romeinse
cijfers*
Historiepenning
In de 16e eeuw was het gebruikelijk dat militaire en politieke
schermutselingen werden gedocumenteerd met herdenkingspenningen, zoals het onderstaande exemplaar van de onthoofding van
Egmont en Hoorne op 5 juni 1568. De herdenkingspenning is in 1579
geslagen te Dordrecht en is één van een serie van zeven penningen
die in dat jaar geslagen zijn.
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Voorzijde: Slagveld twee
ruiters en twee soldaten met
zwaard en schild, omschrift:
PRAESTAT PVGNARE
PRO PATRIA.

Kees Zwaan

Keerzijde: Onthoofde
lichamen van Egmont en
Hoorne, hoofden op staken,
omschrift: QVAM
SIMVLATA PACE DECIPE
1579.
Vertaling omschrift voor- en
keerzijde: Het is beter voor
het vaderland te strijden dan
door een geveinsde vrede
verstrikt te worden.
Kees Zwaan

Museumbezoekers
Verdronken jochie in 1958
Een echtpaar uit Heiloo heeft een nachtje in Zuiderduin gewonnen.
Nu zijn ze opgewekt als echte toeristen Egmond aan het ontdekken
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en ook het museum. Mevrouw vertelt dat in 1958 haar elfjarige
broertje in Egmond was verdronken. Een ontroerend verhaal, maar
wel zo lang geleden dat er nu vooral sprake is van interesse. Was daar
niet net een artikel van Gerard Belleman over verschenen in de
Schakels? En was het niet de vader van Peter Groen - met zijn
tatoeages en lange haren een bekende verschijning in Egmond - die
een groepje uit zee had gered, maar dat ene jochie moest laten gaan?
Dat had Peter hier immers ook op de bank in het museum zitten
vertellen. Zelf was Peter toen nog te jong, maar hij wist wel dat zijn
vader het er erg moeilijk mee had. Welnu, het Heilooër echtpaar
verwezen naar de huisartsenpost voor een nummertje van de Schakels
en naar de Willem Dreesweg waar Peter woont. Enkele dagen later
een breed lachende Peter op de fiets: ze hadden hem gevonden, de
groeten gedaan vanuit het museum en een fijn gesprek gevoerd.
De Willem I en de Willem II
Maaike Leek-Gouda bezoekt het museum. Dochter van Jos GoudaBult en Cees Gouda, die de zoon was van Cornelis Gouda. Nu zijn
we er, want die z’n vader was Willem Gouda, ofwel volgens Maaike
‘de ouwe Willem Ien’. Hij had een cafeetje in de van Speykstraat en
twee bomschuiten: de Willem I en de Willem II. Meer wordt er die
middag niet over genoteerd. Maar toch aardig om te weten in deze
tijd van troonswisseling.
De fotogenieke vuurtoren
Een Duitse mevrouw is helemaal weg van Egmond en elk jaar maakt
ze weer nieuwe foto’s, altijd weer een paar met de vuurtoren er op.
Ze vertelt dat zij en haar man een keer een buitenlandse film zaten te
kijken en ineens een flits zagen van de Van Speyk. Hun hart sprong
op. Het klopte niet in die film, maar het was wél hun zo geliefde
Egmondse toren.
Carla Kager
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De pinck
Sinds het vorige nummer van de museumbode hebben we bij de
pinck niet stilgezeten.
Na afsluiting van het vaarseizoen is de "Claes Teunisz" opgeruimd,
uitgezogen, antivries in de motoren enz., kortom gereedgemaakt voor
de winter. Tot slot het dekzeil eroverheen en dan alleen maar koffie
drinken is dan van menig buitenstaander de gedachte. Al is dit ten
dele waar, toch werd er niet stilgezeten. Onder leiding van Ab
Bruschke werden er splitsen en knopen geleerd. Van dhr. Kees
Giessen kregen we een klein houten vletje ter restauratie onder het
motto: zie maar wat je er mee doet, opknappen en verkopen of er zelf
mee varen. Het vletje is afkomstig van de Deense coaster Metric,
gestrand op de "Razende Bol" bij Den Helder in november 1972.
Inmiddels is het vletje aan de buitenkant kaal geschraapt. Vanwege
de kou, regen, natte sneeuw en de door het pand gierende wind zijn
we hier voorlopig mee gestopt.

Halverwege de klus om de loods dicht te maken

19

Door het bestuur werd weer contact gezocht met de gemeente
omtrent de vergunning om de loods dicht te maken. Dit maal met
succes, dit vanwege de gang van zaken rondom de herinrichting van
"de Werf" en omgeving, wat nog wel enkele jaren kan duren. Er is
vergunning verleend voor het gedeeltelijk dicht maken van de loods
aan de noord en westkant. Dit werd direct voortvarend ter hand
genomen, waar bij de twee doorgewinterde bouwvakkers onder ons
de dagelijkse leiding hadden. En gewerkt werd er, een ieder zette zich
in naar zijn kunde en vermogen. Oosterstorm, ijzel en regen werden
getrotseerd maar het resultaat mag er wezen. De loods is nu een lust
voor het oog, een red ceder beschieting met veel glas er in. Als alles
gereed is kunnen we weer door met het vletje en/of andere
activiteiten. Ook het werken aan het onderhoud wordt een stuk
aangenamer.
Via een van onze vrijwilligers werd er contact met ons opgenomen,
er werd een klein ouderwets roeibootje gezocht voor filmopnames.

Victor Reinier en Floortje Mols met de Jan van Claes
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De "Jan van Claes" werd bekeken en zou uitstekend passen in haar
film "De zee en het meisje" zei filmmaakster Floortje Mols. Op
zondagmiddag 21 april waren we aanwezig op de set bij "de Kerf".
Niemand minder dan acteur Victor Reinier ging aan boord van de
"Jan van Claes".
Het was erg leuk om zoiets van dichtbij mee te maken, een scène
werd 6, 7 maal overgedaan, ieder keer weer zee in en terugkeren. In
het begin van de avond was de sloep weer terug in Egmond. Het
geheel is een afstudeerproject van de filmmaakster en studiegenoot
cameraman Jasper van Leeningen aan de "Hogeschool voor Kunsten
Utrecht".
Als u dit blad onder ogen krijgt hebben wij, als het weer meewerkt,
de eerste tocht van dit jaar er alweer opzitten. Net als vorig jaar zijn
we dan aanwezig op Koninginnedag te Katwijk aan Zee. Verder gaan
we dit jaar weer naar vlaggetjesdag te Scheveningen op 8 juni. Een
week later ligt de pinck weer op het strand tijdens de Egmondse
visserijdag. Om kort daarna te vertrekken naar Sail Den Helder op
20, 21, 22 en 23 juni, ligplaats nabij het reddingmuseum.
Eind augustus weer het havenfestival te IJmuiden, met vervolg
richting Volendam en uiteindelijk de 25e visserijdag te Spakenburg.
Komen wij u ergens tegen?
Jan Sander

Egmond
Vorig jaar kwam er wel een heel bijzondere bezoeker in het museum.
Een hele aardige Duitse man van ongeveer 30 jaar bekeek overenthousiast alles wat er in het museum stond. Zijn gedrag wekte mijn
belangstelling en we hadden tijd voor een praatje.
Uiteraard begin je wat afwachtend. Vindt u het hier leuk?. Maar veel
verder kwam ik niet want ik kreeg meteen een stortvloed van
informatie over me heen.
Weet u waarom ik hier ben? Nee natuurlijk niet. Ik heet Egmond.
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Ik was helemaal verbaasd. Maar voor ik wat kon zeggen kreeg ik het
hele verhaal.
Zijn opa was dol op Beethoven en met name op de ouverture
Egmond. Hij had zijn zoon derhalve Egmond genoemd. En die
Egmond had op zijn beurt zijn zoon dezelfde naam gegeven. Deze
Egmond was er nu achter gekomen dat er ook een plaats met deze
naam bestond en had onmiddellijk een vakantie naar Egmond
geboekt en ons museum bekeken.
Uiteraard heb ik hem zover mijn tijd reikte alles over het Slot en de
heren en graven van Egmond verteld.
Het was een verrassende middag.
Margareth Edel

Oproep voor nieuwe vrijwilligers (M/V)
Het Museum van Egmond beschikt over een hele gezellige en
enthousiaste groep vrijwilligers. Zij zorgen er de hele zomer voor dat
het museum open is en de bezoekers gastvrij worden ontvangen.
Het is heel leuk en interessant om de bezoekers te spreken en de
meeste bezoekers zijn ook heel geïnteresseerd en vertellen zelf weer
verhalen.Bijvoorbeeld over hoe ze in koloniehuizen hebben gezeten
of dat hun opa ook visser was. De meest leuke reacties krijg je als je
enkele uurtjes achter de balie zit.
Graag willen wij de groep uitbreiden met een paar nieuwe
vrijwilligers. Je hoeft geen speciale kwaliteiten te hebben, alleen wat
enthousiasme voor het museum. We werken je goed in en verder is
het heel gezellig. Het aantal uren dat je dienst wilt draaien is
helemaal vrij.We werken niet met strakke roosters.
Voel je er wat voor, neem dan contact op met Lia de Vries (tel. 0725061318), Cootje Bronner (tel.072-5064108) of Margareth Edel (tel.
072-5070000).
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Adressen
Bestuur
J.P.Th. Apeldoorn (voorzitter)
tel. 072 - 5063411
Herenweg 13 b, 1935 AA Egmond Binnen
C. Bronner-Hazenberg
tel. 072 - 5064108
Pr. Margrietlaan 24, 1934 EL Egmond aan den Hoef
A. Genet (penningmeester)
tel. 072 - 5335498
De Ronge 62, 1852 XD Heiloo
J. Sander
tel. 072 - 5064498
De Schokker 35, 1931 DB Egmond aan Zee
G. Wijker
tel. 072 - 5063480
Zeeweg 39, 1931 VH Egmond aan Zee
W. Wijker (secretaris)
tel. 072 - 5065260
Pr. Bernhardlaan 38, 1934 ES Egmond aan den Hoef
Ledenadministratie: S. Sander
tel. 072 – 5065630
Zeeweg 65, 1931 VK Egmond aan Zee
Public Relations

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

Organisatie
Vrijwilligers

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

Redactie en
vormgeving
Museumbode

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

Bankrekening

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

Girorekening
E-mail
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Donateur worden
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. Iedere nieuwe donateur
ontvangt een set van 5 dubbele kaarten met een afbeelding van de
vuurtoren.
Wilt u het Museum van Egmond ook steunen, dan kunt u zich als
donateur opgeven door invulling van onderstaande gegevens en:
- inlevering bij mevr. S. Sander
Zeeweg 65, 1931 VK Egmond aan Zee
- per mail naar: mw.s.sander@quicknet.nl
- verzending naar:
St. Museum van Egmond, Postbus 193, 1930 AD Egmond aan Zee
-----------------------------------------------------------------------------------Naam

………………………………………………………...

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

Handtekening

…………………….

…………………………
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