Fotograaf Gerrit van Egmond, Katwijk aan Zee
Gerrit van Egmond is geboren te Katwijk op 19 april 1877. Hij is gehuwd te Rijnsburg met Adriana
Star op 21 november 1912. Zijn beroep is dan photograaf. In 1937 verhuist hij van Katwijk naar
Geldrop en in 1938 naar Eindhoven. Zijn beroep in deze twee plaatsen is bloemist. Een tweede
huwelijk is met Linda Beschorn op 15 januari 1953. G. van Egmond is overleden op 17 oktober 1953
te Eindhoven.

Strand Boulevard – Katwijk aan Zee.

L.R.V. Uitg. G. van Egmond Fotograaf. Nadruk verboden.

Gerrit van Egmond gaf ook zelf prentbriefkaarten uit. Hij is een regionale uitgever, want er zijn veel
kaarten bekend van plaatsten in de omgeving van Katwijk. Als uitgever is hij bekend van de volgende
plaatsen: Katwijk aan Zee, Katwijk a.d. Rijn, Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten, Valkenburg (Z.H.),
Rijnsburg, Noordwijk-Binnen, Noordwijk aan Zee, Leidschendam (Veur) en Sassenheim.
De afgebeelde kaart is uitgegeven in samenwerking met La Rivière & Voorhoeve (logo L.R.V. in
cirkel). Er zijn geen andere kaarten van Van Egmond bekend, waarop een tweede uitgever vermeld
staat.
Er zijn zowel kaarten met een ongedeelde als met een gedeelde adreszijde. De oudst bekende kaart
is afgestempeld in 1903.

Boven: Huwelijksactie Gerrit van Egmond en Adriana Star.
Rechts: Gerrit van Egmond.

Auteusrwet

Op 24 juni 1919 verschijnt in de krant Het Vaderland het volgende bericht:
Overtreding Auteurswet.
De boekhandelaar P. S., te Rijnsburg, had in Januari jl. het portret van wijlen ds. Renkema, door den
fotograaf v. Egmond, laten overdrukken, zonder daartoe door den vervaardiger van het portret den
fotograaf Bongenaar te Leiden gerechtigd te zijn, en dit inden handel gebracht. De heer Bongenaar
vorderde een schadevergoeding van f 100, terwijl de officier bij de behandeling der zaak voor de
Rechtbank alhier voor deze overtreding f 25 boete of 10 dagen hechtenis requireerde. De fotograaf
G. v. E., te Katwijk, die de portretten zonder toestemming had overgedrukt, hoorde f 50 boete subs.
25 dagen hechtenis tegen zich eischen. Ook in deze zaak stelde de heer Bongenaar zich civiele partij
voor een vordering van f 100.
Het gaat hier om het portret van Ds. Willem Berends Renkema , geboren op 30 november 1860 in
Sebaldeburen en overleden te Duisburg op 2 januari 1919. Hij was dominee van de Gereformeerde
kerk in Rijnsburg, vertrok vandaar naar Renkum om vervolgens in 1912 dominee van de Geref. Kerk
in Duisburg te worden. De boekhandelaar zal P. Schipperus Jr. (1887-1935) te Rijnsburg zijn, van de
Rijnsburgsche Boekhandel. P. Schipperus heeft enkele kaarten uitgegeven van Rijnsburg. De
fotograaf Bongenaar te Leiden is waarschijnlijk Willem Nicolaas Bongenaar (1870-1936).
Op de adreszijde van de kaart met het Strand Boulevard in Katwijk aan Zee, staat “Uitg. G. van
Egmond – Fotograaf – Katwijk aan Zee. Nadruk verboden.”. Het is dus wel bijzonder gezien het
“Nadruk verboden”, dat hij later zelf veroordeeld zal worden voor overtreding van de auteurswet.

Gezicht op het strand te Katwijk aan Zee
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Leiderdorp, Hooge Doesbrug.
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