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Agenda Voorjaar 2020

Vrijdag 28 februari en
Zaterdag 29 februari Verspreiding Nieuwsblad

Donderdag 2 april Algemene Ledenvergadering: 19.30 – 20.00 uur
 Aansluitend: lezing door Frits David Zeiler over het Oer-IJ 

Zaterdag 18 april Excursie: Van Rust-Wat tot Extase

Zaterdag 25 april Bijeenkomst Steunpilaren op het Sint Willibrordus terrein in Heiloo vanaf 13.45 uur 

Vrijdag 24 april en  Verspreiding voorjaarskroniek
Zaterdag 25 april 

Maandag 27 april HVB met promotiekraam op Koningsdag 

Zaterdag 2 mei Excursie: 75 jaar bevrijding in Bergen aan Zee

Dinsdag 5 mei 75 jaar bevrijding: VRIJHEID een groot goed!  
Bevrijdingsfeest en vrijheidsmaaltijd rond Ruïnekerk. Tevens “DROPPING” op het 
terrein van de  Ruïnekerk en op het terrein van het Vredeskerkje in Bergen aan Zee

Zaterdag 20 juni Excursie: Zuidergeest Oud en Nieuw

Zondag  9 augustus HVB met promotiekraam op de boekenmarkt op het Plein

Vrijdag 21 augustus en
Zaterdag 22 augustus Verspreiding Nieuwsblad

Nieuwe Rubriek

De dichter Ad Blomsteel heeft op ons verzoek eens nagedacht over slogans en slagzinnen voor de HVB. 
Dat heeft geresulteerd in een creatieve lange lijst. De komende jaren zult u in iedere uitgave van het Nieuwsblad  
een slogan van Ad Blomsteel tegenkomen in deze nieuwe rubriek.

Slagzin:
De Historische Vereniging Bergen NH:

HET VERLEDEN IS DICHTERBIJ DAN JE DENKT!

Verlies- en winstrekening per 31 december 2019
Begroting 2019 Resultaat 2019 Begroting 2020

Opbrengsten
contributies € 33,000 € 33,808 € 33,200
meer mag ook 3,800 3,856 3,800
Contributies 36,800  37,664 37,000
boek Canon van Bergen 500 362 500
boek Feest- en Vermaak 800 30 350
vlaggen en wimpels 800 1,351 500
themanummers het Hof voor een Heer 100 24 50
fiets/wandelboekjes 1799 150 279 150
kaart van Blaeu 600 219 500
t.l.v. de voorraad -2,650 -2,265 -1,450
Boeken en vlaggen 300 0 600
donaties/giften 150 360 150
rondleidingen voor derden 200 600 200
kronieken/themanummers 700 266 300
webwinkel 700 639 650
overb. t.g.v desbetreffende verkopen 0 -399 0
verkopen overige 300 110 200
Verkopen overige 2,050 1,576 1,500
Totaal opbrengsten en contributies € 39,150 € 39,240 € 39,100
Kosten
kroniek vormgeving/drukkosten € 11,400 € 11,408 € 11,500
kroniek redactiekosten 900 1,086 1,100
kroniek verzendkosten 1,000 960 900
Kronieken 13,300 13,454 13,500
reservering themanummer 5,500 4,000 3,000
themanummer verzend/overige kosten 450 85 0
Themanummer 5,950 4,085 3,000
nieuwsblad drukwerk 2,100 2,014 2,200
nieuwsblad verzendkosten 750 566 600
Nieuwsbladen 2,850 2,580 2,800
excursies 1,600 1,672 1,600
histon 350 220 350
ledenbijeenkomsten 4,000 4,167 4,000
beeld en geluid 350 465 350
historisch kadaster 100 0 50
jeugd 0 165 700
promoteam 1,000 1,174 1,000
steunpilaren 1,350 1,294 1,400
verspreiding 100 73 100
Activiteiten 8,850 9,230 9,550
huur opslag 360 351 360
webwinkel/porto kosten 0 92 300
leden administratie 750 839 750
WA /bestuursaanspr.verzekering 800 918 900
websitebeheer 500 0 500
internetkosten 250 268 300
vergaderkosten bestuur 250 346 300
postbus 250 254 250
reservering jubilea en evenementen 4,000 4,000 3,500
reservering tentoonstelling 0 1,000 1,000
75 jaar bevrijding 0 0 1,000
rente en kosten bank 375 563 500
antwoordnummer 400 330 350
algemene kosten 150 857 140
lief- en leed 115 20 100
Algemene kosten 8,200 9,838 10,250
totaal kosten € 39,150 € 39,187 € 39,100
RESULTAAT 53
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Voorjaarslezing over het Oer-IJ door historicus Frits David Zeiler
Datum en tijd: 2 april in de Ruïnekerk, aanvang 19.30 uur

Enkele jaren geleden had nog bijna niemand gehoord van het meer dan 2000 jaar oude 
landschap dat onder een groot deel van Noord-Holland ligt verborgen: het Oer-IJ. 
Deze voor- en vroeg historische rivierarm liep van het huidige Amsterdam al meande-
rend westwaarts en boog bij Velsen af naar het noorden, om ter hoogte van Castricum 
in zee uit te monden. Vooral tussen Heemskerk, Uitgeest en Limmen zijn de resten 
van deze rivier nog overal in het landschap terug te vinden. 

De aanduiding ‘Oer-IJ’ is een noodnaam; de oorspronkelijke aanduiding kennen we 
niet, of we moeten een verband leggen met het Romeinse Flevo of Flevum. Door her-
nieuwd onderzoek is veel meer duidelijk geworden over het precieze verloop van deze 
riviertak in de periode rond het begin van de jaartelling. Ook over de vroege bewo-
ningsgeschiedenis hebben we, vooral dankzij de archeologie, een veel completer beeld 

gekregen. Noord-Kennemerland speelde daarin een niet onbelangrijke rol. De grens 
van het gebied waarvan het water naar de riviermond stroomde ligt precies tussen 
Bergen en Schoorl; hier ligt een direct verband met het vele duizenden jaren oudere 
‘Zeegat van Bergen’. Maar net als dit zeegat (en later de Oude Rijn) verzandde ook de 
monding van het Oer-IJ en moest het water andere richtingen uitstromen.

Waterstaatkundig wordt het dan in de late middeleeuwen een werkelijk ‘historisch’ 
gebied. De oudst gedocumenteerde dijk van Noord-Holland ligt hier: de Limmer 
Zanddijk van omstreeks 1100. Deze is snel gevolgd door andere dijken, waaronder de 
Sint Aagtendijk tussen Beverwijk en Uitgeest en de afsluitdijk tussen Bergen en Alk-
maar aan de noordflank van het gebied. Door de uitvinding van de poldermolen in de 
omgeving van Alkmaar (1407) werd de waterbeheersing verbeterd, wat in de 16de eeuw 
resulteerde in de eerste droogmakerijen, zoals de Berger- en Egmondermeer (1565). Er 
ontstond een kleinschalig geografisch netwerk, waarvan vele sporen nog in het land-
schap terug te vinden zijn.

In memoriam Truus Winder-Vrasdonk 1930-2019

Op 4 oktober overleed Truus Winder. Ze heeft enkele jaren met enthousiasme deel 
uitgemaakt van onze Fotoherkenningsgroep. Al een half uur van tevoren kwam ze 
door weer en wind bij de Brandweerkazerne aan tuffen op haar scootmobiel. Het 
maakte niet uit wat voor weer het was, ze was er altijd. Ze was een flinkerd. Tik-
kend met haar stok op de harde vloer kwam ze, licht gebogen, aan schuifelen om 
zich vervolgens moeizaam in haar stoel te laten zakken. Ze keek altijd meteen blij 
om zich heen. Haar ‘broertje’ Nico, zelf lid van de groep, zegt: ‘Ze verheugde zich 
er enorm op om bij ons aan te schuiven. Ze vond het heerlijk om de foto’s te bekij-
ken en genoot er vooral van als ze er wat over wist te vertellen’. En dat gebeurde 
vaak. Ze wist veel over ons dorp. In de fotogroep vertelt men elkaar graag (al dan 
niet historisch verantwoorde) sterke verhalen. Truus zat dan te schudden van 
het lachen. Je móést dan wel met haar mee lachen. Maar intussen was ze wel een 
van die zeldzame mensen, die met haar warme persoonlijkheid een ruimte - onze 
ruimte - geheel vulde. Haar vaste plek in onze groep is nu leeg. Erg leeg! Vanaf het 
gras van de Ruïnekerk werd ze op 10 oktober op een traditionele boerenkar uit ons 
leven weggereden. Ze was nu zelf dorpsgeschiedenis geworden. Het was de histori-
sche uitvaart van een prachtmens, een sieraad voor ons dorp en onze vereniging. 

Namens de Fotoherkenningsgroep
Allard Willemier Westra

In Memoriam Zeger de Ruiter 

Zeer verdrietig moeten wij u mededelen dat Zeger de Ruiter op 22 januari plotse-
ling is overleden.
Als zoon van de vroegere burgemeester van Bergen, Lo de Ruiter voelde Zeger 
zich zeer verbonden met de cultuur en erfgoed van Bergen. Hij was dan ook als 
vrijwilliger zeer actief bij het Sterkenhuis, Kranenburgh en bij de Historische Ver-
eniging Bergen betrokken. Voor de Historische Vereniging was hij actief bij de
Verspreidingsgroep en bij diverse activiteiten van het Promoteam. Men deed nooit 
tevergeefs een beroep op hem. Een integer, gevoelig en betrokken mens. Als je 
Zeger in het dorp, op zijn fiets tegenkwam kreeg je steevast een grote zwaai en 
glimlach van hem. We zullen hem missen. We wensen zijn vrouw Hermy,
kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht toe met het verlies van deze bij-
zondere man, vader en opa. 

Namens het bestuur,  
Marry Ranzijn
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Vrijheidsmaaltijd – Bevrijdingsfeest - Dropping
VRIJHEID, een groot goed! 

De HVB neemt deel in het Erfgoed Platform BES. Binnen het platform BES is be-
sproken dat we in 2020 aandacht willen schenken aan 75 jaar bevrijding, zoals in het 
gehele land gebeurt. Het Promoteam van de HVB heeft dat opgepakt. Op dinsdag 5 
mei 2020 gaan we herdenken dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn. Dat doen we in en 
rondom de Ruïnekerk met een vrijheidsmaaltijd waaraan 300 mensen kunnen deelne-
men en een bevrijdingsfeest voor iedereen. De vrijheidsmaaltijd zal in het teken staan 
van bezinning: wat is vrijheid, wat is onvrijheid, mensen met elkaar verbinden. En met 
het bevrijdingsfeest gaan we vieren dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn en nog steeds in 
alle vrijheid leven.  

Het wordt een maatschappelijk gebeuren, dus alle inwoners zijn vrij om zich in te 
schrijven voor deze maaltijd. Het bevrijdingsfeest is voor iedereen toegankelijk. 
Het wordt een respectvolle dag, maar ook zeker een feestdag. Meer informatie over 
deelname aan en inschrijven voor de vrijheidsmaaltijd zal in maart 2020 in de plaat-
selijke nieuwsbladen en op de website van de HVB te lezen zijn.  Eerder reageren op 
deelname heeft helaas geen zin. 

Het programma ziet er als volgt uit:
• Vanaf 10.00 uur een draaiorgel om de dag feestelijk in te luiden. 
• Vanaf 11.00 uur zal er de gehele dag doorlopende foto-video beelden van de 2e WO 

en bevrijding gepresenteerd worden op een LED scherm, verzorgd door de 
vrijwilligers van de HVB werkgroep Beeld en Geluid.

• Over het gehele terrein zullen Nederlandse, Amerikaanse en Canadese vlaggen 
wapperen en de gehele dag zullen er rondom de Ruïnekerk borden met uitvergrote 
foto’s van de bevrijding te zien zijn die worden verzorgd door de HVB werkgroep 
Beeld en Geluid; een klein openluchtmuseum. 

• Van 11.00 uur tot 11.30 uur gaat beiaardier Klaas de Haan als aanloop naar de 
opening het carillon bespelen. Het carillon heeft een bijzondere betekenis uit de 2e 
WO (zie elders in dit Nieuwsblad).

• Om 11.30 - 11.45 uur is de opening door de dan oud burgemeester Hetty Hafkamp 
en de voorzitter van de HVB de heer Niek Weel. Er zal een vrijheidsvuur ontstoken 

worden door een oud-verzetsstrijder uit de 2e WO, de honderdéénjarige heer Jan 
Duin.

• Tijdens het ontsteken van het vuur zal de dan oud burgemeester Hetty Hafkamp 
een gedicht voorlezen en aansluitend zal de Harmonie het Wilhelmus spelen.

• Tijdens het Wilhelmus, zal door de jeugdambassadeurs van de HVB de vlaggen 
worden gehesen.

• Na de opening komen uit de Ruïnekerk “drie bevrijders” lopen met doedelzakken.
• Tussen 12.30 en 13.30 uur vindt er een brood DROPPING plaats. Twee vliegtuigen, 

van de Royal Air Force Association squadron Edambusters, vliegen over het terrein 
van de Ruïnekerk en over het veld van het Vredeskerkje in Bergen aan Zee, en 
zullen ter plekke broodjes droppen. (zie elders in het Nieuwsblad)

• De maaltijd is ongeveer van 12.00 tot 13.30 uur. Voor deelneming aan de maaltijd zal 
er een heel kleine financiële bijdrage gevraagd gaan worden. Op vertoon van de 
“voedselbonnen” die men als deelnemer toegestuurd krijgt gaat men aan tafel en 
wordt er een eenvoudige maaltijd geserveerd in de trant van de naoorlogse tijd. De 
maaltijd zal worden opgeluisterd met liedjes uit die tijd. 

• Aansluitend speelt de gehele middag tot 17.00 uur een grote band, de Tata Steel Big 
Band “The Swingmasters”, met zangeres Simone Dekker. 

• Een dansgroep van danscentrum de Bruijn-Bonel zal dansen op de muziek van de 
band, zoals er werd gedanst in de naoorlogse jaren, u wordt van harte uitgenodigd 
om mee te dansen.

• Vanaf 13.30 tot 15.30 loopt er een muziekkorps door het centrum.
• Om ca. 14.30 – 14.45 uur komt er een colonne van ca. 100 militaire voertuigen, 

“Keep them rolling”,  Bergen binnen rijden, binnengehaald door het muziekkorps 
en onder verwelkoming van de klokken van de Petrus en Pauluskerk en de 
Ruïnekerk. Dit defilé zal alle gemeenten van de BUCH aandoen en wordt 
georganiseerd door het Veteranencomité de BUCH.

• Aansluitend rijden ca. 20 militaire voertuigen het Ruïnekerk-terrein op als een 
openluchtmuseum, onder begeleiding van muziek. 

• De inwoners van Bergen wordt gevraagd de Nationale vlag uit te steken ter 
verhoging van de feestvreugde

Wij hopen dat u dit feest met ons samen wilt vieren. U bent de gehele dag van harte 
welkom. Het wordt een heel bijzondere dag.
Deze gedenkwaardige dag is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Bergen, Leguit 
Motor Company, Restaurant Fabels, VHC Jongens BV en Restaurant ‘t Parkje, waar-
voor hartelijk dank.

Namens het promoteam,  
Marry Ranzijn
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Bergens carillon is oorlogsmonument 

Op 5 mei, voorafgaande aan de ope-
ning om 11.30 uur van het bevrijdings-
feest, zal beiaardier Klaas de Haan het 
bijzondere carillon bespelen.
Sinds 5 mei 1970 is Bergen in het bezit 
van een bijzonder oorlogsmonument: 
het carillon in de toren van de Ruïne-
kerk dat bestaat uit 27 klokken. 
Verdeeld over 24 klokken zijn de 216 
namen van de te Bergen begraven 
geallieerde militairen gegraveerd in het 
carillon. Eén klok luidt niet, deze is 
opgedragen aan 34 onbekende, even-
eens hier begraven militairen. Op de 
grote luidklok staat de tekst: Ik luid 
voor hen die voor onze vrijheid vielen 
en in Bergen rusten. 

Op 5 mei 2020 zijn we 75 jaar bevrijd.  
Een mooi moment om stil te staan bij 
dit bijzonder carillon. Wellicht denkt 
u er door het jaar heen eens aan, als de 
mooie klanken van dit carillon over 
het dorp worden uitgestrooid.

(Foto: Fred Jostmeijer) 

Namens het bestuur,  
Marry Ranzijn 
 

De Historische Vereniging Bergen organiseert, 75 jaar na de be-
vrijding, een DROPPING! 

Begin mei 1945 was al dagen lang door de Engelse zender omgeroepen dat er voedsel 
uit vliegtuigen zou worden
afgeworpen. De dropping zou plaatsvinden op het Bergens vliegveld. Op 2 mei 1945 
vond de eerste voedsel dropping plaats. 20 vliegtuigen wiepen 1700 pakketten af. Op 
5, 6 en 7 mei waren er opnieuw droppings. Door 70 vliegtuigen werden er 12.400 
pakketten afgeworpen, wat met luid gejuich en grote vreugde door de plaatselijke be-

volking werd ontvangen. Het verzamelen van de pakketten gebeurde door de mensen 
van de PTT, NS, de politie en het Rode Kruis. Tijdens het aanvliegen van de dropping 
zone vlogen de groepen vliegtuigen laag over de wijde omgeving. Voor de bevolking 
van de streek was het een schouwspel om nooit meer te vergeten.

75 jaar na de bevrijding willen wij, de Historische Vereniging Bergen, deze dropping 
opnieuw herdenken door een dropping te laten plaatsvinden tijdens het bevrijdings-
feest op 5 mei. Tussen 12.30 en 13.30 uur vliegen er twee vliegtuigen, van Royal Air 
Force Association squadron Edambusters, over het terrein van de Ruïnekerk en over 
het veld van het Vredeskerkje in Bergen aan Zee, die symbolisch kleine broodjes zul-
len droppen.

Het wordt een bijzonder eerbetoon aan de geallieerden die zorgden voor de voedsel-
dropping toentertijd.

Met heel veel dank aan het RAFA, squadron Edambusters.

Namens het Promoteam
Marry Ranzijn

Voedseldropping bij vliegveld Bergen, Collectie “Beeldbank HVB/collectie Gré Schouten-Dapper”
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Stolpersteine in Bergen NH
Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (Berlijn, 1947). 
Hij brengt gedenktekens aan in de straat voor de huizen van Joden die door de nazi‘s 
verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. In deze huizen 
leefden ze voor het laatst in vrijheid. De kunstenaar noemt deze stenen Stolpersteine 
(struikelstenen), omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart en omdat je moet 
buigen om de tekst te kunnen lezen. In de joodse traditie wordt gezegd dat elk mens 
eigenlijk twee keer sterft. De eerste keer als het hart stopt met slaan en de hersenac-
tiviteit stopt. De tweede keer als de naam van de dode voor de laatste keer gezegd, 
gelezen of gedacht wordt, vijftig of honderd of vierhonderd jaar later. Want dan pas is 
degene écht weg, weggestreept uit het leven op aarde. Een Stolperstein is een messing 
plaatje van 10 bij 10 cm in de straat met daarin o.a. naam, geboortedatum, datum en 
plek van overlijden gestanst. Door zo’n steen leeft de naam voort, want ‘Een mens is 
pas vergeten als zijn naam is vergeten’, zo zegt Gunter Demnig.
De eerste Stolperstein is gelegd voor het stadhuis van Keulen op 16 december 1992. 
In 2015 waren er al 56000 Stolpersteine gelegd in 1600 steden en dorpen in 18 landen.  

Op 4 oktober 2005 ontving Demnig in de Orangerie van Slot Charlottenburg voor 
het project Stolpersteine een hoge Duitse onderscheiding: de Verdienstorde der Bun-
desrepublik Deutschland. Op 23 mei 2008 werd Demnig door de Duitse minister van 

Binnenlandse Zaken Wolfgang Schäuble en de minister van Justitie Brigitte Zypries 
onderscheiden met de benoeming tot ambassadeur voor democratie en tolerantie.

Op de in 2000 geplaatste gedenksteen op de geallieerde begraafplaats aan de Kerke-
dijk in Bergen NH staan 18 namen genoemd van slachtoffers die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn omgekomen. Voor elk van deze slachtoffers zal, 75 jaar na de 
bevrijding van het Duitse juk, een Stolperstein geplaatst worden bij hun woonhuis. 
De 23-jarige Bergense dichter Vincent Weijand, zoon van kunstschilder Jaap Weijand, 
kwam om in kamp Buchenwald. Zijn naam is onlangs als 18e toegevoegd aan de reeds 
geschreven namen op de gedenksteen. Over zijn leven en bittere lot verschijnt een 
uitgebreid artikel in het aprilnummer van de Bergense Kroniek. Ook voor hem zal 
een Stolperstein worden gelegd.

Door Gunter Demnig worden op zaterdag 28 maart in Bergen 12 Stolpersteine op  
5 adressen geplaatst:

• Ruben Elion, Rosalie Elion-Wijnkoop, dochter Meta Henriette op Loudelsweg 
64 (nu 54)

• David de Groot, Betje de Groot-Wagenaar, dochters Anna en Marianna 
Elisabeth op Dorpsstraat 67

• Vincent Weijand op Kerkedijk 3 (nu Landweg 2)
• Simon Trijtel, Heintje Trijtel - Melkman op Breelaan 79 (nu Breelaan 89)
• Moriz Israel Reif, Bertha Sara Reif - Strakosch op Breelaan 47 De Haemstede)

De kunstenaars Samuel ‘Mommie’ Schwartz en Else Berg waren vaak in Bergen, maar 
woonden voor het laatst in vrijheid op Sarphatiepark 42 in Amsterdam en krijgen in 
april daar een Stolperstein. Datzelfde geldt voor Isaac Santcroos, journalist en direc-
teur ziekenfonds, en zijn twee zonen Daniel (21) en Eddy Martin (18). Zij woonden 
officieel op het adres Olympiaplein 50 in Amsterdam. Ook de oudste zoon van het 
echtpaar De Groot, Aron de Groot op Biesboschstraat 9hs, krijgt een Stolperstein in 
Amsterdam.

Bij de plaatsing van de Stolpersteine in Bergen worden familie/verwanten en de junior-
ambassadeurs van de HVB als vertegenwoordiging van de Bergense jeugd uitdrukke-
lijk betrokken.

Namens de werkgroep jeugd, 
Frans Leijen
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Voorjaarsexcursies Historische Vereniging Bergen 

1 zaterdag 18 april 2020:  
excursie “van Rust-Wat tot 
Extase” 
Toen in 1867 de spoorverbinding 
naar Alkmaar was gerealiseerd, kon 
men vanuit het station Alkmaar 
een koets huren om naar Bergen te 
gaan. En met de komst van Bello 
nam het aantal toeristen in Bergen 
zeer sterk toe en kwamen er in 
korte tijd veel hotels, pensions en 
horecagelegenheden bij.
Deze fiets/wandel-excursie brengt 
u langs vele horecagelegenheden 
die Bergen rijk was/is. Meerdere 
horecagelegenheden zijn inmiddels 
verdwenen, maar daarvan zijn de 
“restanten” nog te bewonderen; 
andere horecagelegenheden worden 
nog steeds volop bezocht in het he-
dendaagse uitgaansleven. Adriaan 
Roland Holst en het Huis met de 
Pilaren, Jules Steenis en Palermo, 
Max Woiski jr. en Extase, Rob Plomp en de Horse-Shoe Bar, Tante Nel en het Berger 
Veerhuis, zomaar enkele namen die menig lid van de Historische Vereniging bekend in 
de oren zullen klinken. 
 
2 zaterdag 2 mei 2020: excursie “75 jaar bevrijding Bergen aan Zee” 
Op zaterdag 2 mei 2020 organise-
ren we een excursie in samenwer-
king met de Stichting Vrienden van 
het Vredeskerkje en de Stichting 
Promotie Bergen aan Zee. We her-
denken dan 75 jaar bevrijding.
Bergen aan Zee werd in de 2e we-
reldoorlog erg getroffen, omdat in 
1943 op bevel van de Duitse bezetter 
langs de kust villa’s, pensions, hotels 
en winkels gesloopt werden. Dit was 

Nieuwe rubriek: Werkgroepen in Beeld

In iedere uitgave van het Nieuwsblad plaatsen we twee foto’s van verschillende  
werkgroepen in actie.

Werkgroep Excursies: acht van de tien excursieleden zijn de excursies 
aan het proeflopen c.q. -fietsen ter voorbereiding voor de excursies 
met de leden.

Werkgroep Jeugd: de 
HVB junior-ambassa-
deurs zijn net geïnstal-
leerd.
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ca. 40 % van de bebouwing van Bergen aan Zee. De sloop was om een vrij schootsveld te 
hebben ten behoeve van de Atlantic Wall. We wandelen langs de plekken waar markante 
panden zijn gesloopt. We laten mooie foto’s zien en vertellen over wat er verdween.

3 zaterdag 20 juni 2020: excursie “Zuidergeest oud & nieuw” 
Zuidergeest van keuterboerderijen via kunstenaarsateliers naar moderne architectuur.
Zuidergeest, een buurt aan de zuidrand van Bergen, is tegenwoordig een favoriete 
locatie om te wonen. Dat was vroe-
ger wel anders. Begin 19e eeuw was 
het een buurt waar keuterboertjes 
woonden, die kleinvee als kippen en 
geiten hielden en op de onvruchtba-
re grond hun moestuintjes hadden. 
Later, in het begin van de 20e eeuw, 
vestigden zich kunstenaars in de in-
middels bebouwde omgeving. Som-
mige van hun ateliers zijn nog altijd 
aanwezig en een enkele wordt heden 
ten dage nog steeds als zodanig 
gebruikt. Tijdens deze excursiewan-
deling lopen we langs een paar nog 
bestaande voormalige boerderijtjes 
en staan stil bij enkele ateliers. Ook 
wordt aandacht besteed aan de mo-
derne, onder architectuur gebouwde 
nieuwe woningen. De wande-
ling eindigt bij een tweetal recent 
gebouwde woonhuizen. Een van de 
bewoners zal een korte toelichting 
geven op de maatregelen die zijn 
genomen om het pand zo optimaal 
mogelijk energie-neutraal te maken. 

Algemeen:  We delen al jaren iedereen in die zich aanmeldt voor een excursie; dus er 
wordt al jaren niet meer geloot.

 Als u 2 weken voor de excursie, waarvoor u zich heeft aangemeld, niets 
heeft gehoord, wilt u ons dan mailen of bellen. 

 Wilt u ook in uw spam box kijken, want ook daar kan een bericht van 
ons in terecht gekomen zijn.

Jaarverslag secretaris over 2019
Het jaar 2019 was het 26e jaar van bestaan van de HVB. Na de grootse viering van 
het 25-jarig jubileum in 2018, werd het daarop volgend jaar weer een “gewoon” jaar. 
Hoewel het evenement Back to the Sixties op 15 september in het kader van het Open 
Monumenten weekend, toch wel bijzonder genoemd kan worden.
Het bestuur kwam in 2019 zeven keer bijeen. De al geruime tijd bestaande vacature 
in het bestuur is na de benoeming van Frans Leijen in de ALV van 21 maart ingevuld. 
Het bestuur is nu op volle sterkte. Het ledenbestand groeide naar 2050 leden. Dat 
moet wel het bewijs zijn dat belangstelling voor de geschiedenis van het eigen dorp 
groot is. Het is voor het bestuur een stimulans om samen met de vele vrijwilligers het 
succesvol beleid te continueren.
Zoals vrijwel elk jaar overleden ook in 2019 weer enkele leden. Genoemd moeten 
worden: Frits Puik die vanaf 2002 vijf jaar lang bestuurslid was en portefeuillehouder 
van de werkgroep Beeld en Geluid. Joop van Alfen, actief bij de inventarisatie van gra-
ven op de begraafplaats aan de Kerkedijk. Jaap Kaleveld, 20 jaar actief in de werkgroe-
pen Oude Begraafplaats en Verspreiding. Pietertje Borggreve-Kuiken, de eerste pen-
ningmeester van de HVB, jarenlang zeer actief binnen de werkgroep Excursie en voor 
haar inzet benoemd tot lid van verdienste. Tenslotte overleed onverwacht Bert Buizer 
die deel uitmaakte van de werkgroep Histon. Een man met grote kennis van de histo-
rie van met name Bergen aan Zee en het duingebied. Hij schreef meerdere artikelen in 
de Kroniek en had ideeën over nieuwe onderwerpen voor een artikel. Hij behoorde 
tot de redactie van de in 2019 verschenen prachtige Atlas van het Oer-IJ gebied. 
De beide algemene ledenvergaderingen in de Ruïnekerk werden door zoveel leden 
bijgewoond dat de kerk steeds vol was. Na het huishoudelijke deel volgden lezingen. 
In de vergadering op 21 maart werd Frits David Zeiler benoemd tot lid van verdienste. 
In deze vergadering was er nog een bijzonder moment: voorzitter Niek Weel werd tot 
erelid benoemd. Na 15 jaar voorzitterschap van de HVB is dat zeer verdiend en onder 
luid applaus kreeg hij de oorkonde en bloemen. De lezing op 21 maart werd gehouden 
door Jona Lenderink over de gevolgen van de aanwezigheid van de Romeinen in de 
regio. Op 4 oktober kwam Harry de Raad vertellen over de jaren 1914-1918 in Bergen 
en naaste omgeving. De steunpilaren-dag werd gehouden op 13 april in het gebouw 
T&O. Leo Rotthier vertelde hier op de hem bekende wijze over de geschiedenis van 
Tuindorp. Zijn verhaal werd zeer gewaardeerd, evenals de geweldige goede zorg voor 
de inwendige mens door de vrijwilligers van de catering.
Het bestuur was al geruime tijd bezig met de vraag hoe de jeugd meer betrokken kan 
worden bij de HVB-activiteiten. Het nieuw benoemde bestuurslid Frans Leijen zag het 
als een uitdaging om daar een antwoord op te vinden. Het resultaat is dat er thans junior-
ambassadeurs op verschillende basisscholen zijn, die in hun eigen bovenbouwklas aan-
dacht vragen voor de Bergens historie. Inmiddels is er een werkgroep Jeugd ontstaan met 
Frans als portefeuillehouder. Deze werkgroep richt zich op acties om jongeren meer te 
betrekken bij waar de HVB voor staat, nl. interesse wekken voor het verleden van Bergen. 
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In 2019 verschenen er weer twee zeer lezenswaardige Kronieken met een variatie aan 
verschillende onderwerpen. De presentatie was in het voorjaar in Galerie Jonk en in het 
najaar in Hotel Meijer. Het Promoteam was weer zeer actief in het onder de aandacht 
brengen van de HVB onder de bevolking door middel van publicaties in de pers, de 
promotiekraam en organisatie van evenementen.
Voor de zes excursies meldden zich weer vele deelnemers. Dat betekende veel organisa-
tie voor de werkgroep. Maar alles verliep naar behoren en na afloop waren deelnemers 
steeds weer enthousiast over wat ze gezien en gehoord hadden. En zo nu en dan een bui 
regen deed daar niets aan af. Voor de zomer stonden Huize Glory, De Verbrande Pan en 
Omgeving van Reenenpark op het programma. Na de zomer Industrieel Bergen, Land-
goederen en Park Meerwijk. Het via internet aanmelden voor excursies werd gestart. 
Op de oude manier schriftelijk aanmelden met een formulier blijft ook nog mogelijk.
Van de website van de HVB werd veel gebruik gemaakt. Op de beeldbank breidde het 
aantal foto’s zich verder uit, evenals het aantal filmpjes op YouTube.
Terugziend op het jaar 2019 is de conclusie dat het voor de HVB een goed en succesvol 
jaar was.

Aalt van Huissteden, secretaris.

Verslag 2019 van de Werkgroep Algemene Begraafplaats Kerkedijk

Van de Werkgroep Algemene Begraafplaats Kerkedijk maken 3 personen deel uit:
Portefeuillehouder   Niek Weel
Coördinator    Gerard van den Berg
Medewerkster    Margaret Bos – van den Berg

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe 
leden toegetreden. 

Activiteiten:
Na een algemene inventarisatie en de toezegging van de HISTON om details toe te 
voegen over de belangrijkste graven c.q. personen, is er besloten om een verdiepings-
slag te maken op de huidige selectie.
Korte terugblik 2019: Medio april is er een meeting geweest met de HISTON over 
detaillering van graven en geselecteerde personen. Met een overzicht van namen en 
graven is men enthousiast gestart. 
De behoefte ontstond om de 2 bestaande documenten (in Excel en Word) samen te 
voegen en een professioneler lay-out te geven zodat het een mooi gebundeld naslag-
werk wordt. Kees Smit (Werkgroep Ledenadministratie) heeft ons daar enorm mee 

geholpen (en nog) waardoor deze wens in vervulling is gegaan.
Een mooi en overzichtelijk document moet dan ook inhoudelijk aan deze eisen 
voldoen. Het gevolg is dat alle bestaande details nogmaals moeten worden gecontro-
leerd en in -en aangevuld. Dit betreft o.a.:
• Meer informatie over alle personen in het graf (minimaal de geboorte -en 

sterfdata)
• Verdere detaillering van de grafstenen en symbolen die daarop of nabij staan
• Her-controle van de ligplaatsen van de graven. Er zijn verschillen tussen de admi-

ni-stratie van de begraafplaats en de nummering in het door mij opgestelde docu-
ment

• Van elk graf een heldere en gedetailleerde foto
Anita v. Breugel (funerair deskundige binnen onze gemeente) ondersteunt ons met 
de detaillering van de geselecteerde graven. Het streven is om medio de 1e helft van 
2020 dit te hebben afgerond. Dit betekent nog veel werk voor alle betrokkenen.
Het belang van het behoud van de historisch belangrijke plekken op een begraaf-
plaats is recent bevestigd door historici van de Gemeente Langedijk. In dit artikel 
(bron NHD) werd bevestigd dat het onwillekeurig ruimen van graven, waarvoor 
geen bijdrage van familie (of anderen) meer is betaald, kan leiden tot een historische 
kaalslag.  

Namens de Werkgroep Algemene Begraafplaats Kerkedijk,
Gerard van den Berg.

 
Verslag 2019 van de Werkgroep Beeld en Geluid

Van de Werkgroep Beeld en Geluid maken 12 personen deel uit:
Portefeuillehouder  Jan Rein Pruntel
Coördinator  Vincent Dekker
Fotograaf Ineke Vrasdonk
Medewerkers Trees Bruinsma, Siem Danenberg, Fake Groeneveld, Aalt van 

Huissteden, Bob Kos, Paul Pesie, Joost Poot, Alex Schaaper,  
Jaap Schoen

De werkgroep heet welkom: Fake Groeneveld en Alex Schaaper.
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen.

Activiteiten
De Werkgroep Beeld en Geluid legt zich toe op het verzamelen en toegankelijk maken 
van beelden en geluiden uit de Bergense historie. Daarnaast organiseert en begeleidt 
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de Werkgroep de bijeenkomsten van de Fotoherkenningsgroep. HVB-fotografe Ineke 
Vrasdonk maakt mooie foto’s van verenigingsactiviteiten, zoals excursies en afgelopen 
jaar het evenement Back to the Sixties bij de Ruïnekerk.
In 2019 heeft de Werkgroep weer vele historische foto’s en films toegankelijk gemaakt. 
De beeldbank van de HVB bevat nu ruim 650 – merendeels onbekende – oude foto’s 
uit Bergen en Bergen aan Zee. Op het eigen Youtube kanaal van de HVB staan inmid-
dels meer dan 70 bijzondere films. Voor een deel zijn deze door de werkgroep zelf 
vakkundig gerestaureerd. De digitale foto- en filmverzamelingen kunt u bekijken via 
de website van de HVB (ga naar hvb-nh.nl, kies het tabblad Foto’s & video’s en klik 
dan op de Beeldbank of de Video’s van de HVB). Ook de foto’s van verenigingsacti-
viteiten zijn op de website te zien (onder het kopje Activiteiten en/of op de Home-
pagina).
Ook in het afgelopen jaar heeft de Werkgroep weer van diverse personen oude foto’s 
van Bergen en Bergen aan Zee ontvangen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee! Een 
deel van deze aanwinsten staat inmiddels op de website, met vermelding van de gever. 
De Werkgroep heeft ook nog een flinke hoeveelheid foto’s en films in bewerking. In 
2020 zullen deze gaandeweg aan de website worden toegevoegd. Het blijft dus de 
moeite waard om daar zo nu en dan eens een kijkje te nemen! Een bijzondere activiteit 
was in het afgelopen jaar een excursie naar het voormalige eiland Wieringen. We zijn 
daar zeer hartelijk ontvangen en uitgebreid rondgeleid door leden van de Historische 
Vereniging Wieringen. We hebben onze gastheren en -vrouwen uitgenodigd voor een 
tegenbezoek aan Bergen in het voorjaar van 2020.

Namens de werkgroep Beeld en Geluid, 
Jan Rein Pruntel

Verslag 2019 van de Werkgroep Excursies

Van de Werkgroep Excursies maken 11 personen deel uit: 
Portefeuillehouder  Leo Rotthier
Coördinator Leo Rotthier 
Medewerkers Marianne Boon, Anja Dekker, Ed Duin, Jos van de Klundert, 

Frans Leijen, Annemarie Musch, Herl Roos Lindgreen,  
Wim Jan Schotten, Ton Stroomer, Peter Woudstra. 

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe 
leden toegetreden. 

Activiteiten:

Excursies:
Voorjaar 2020
18 april: Van Rust-Wat tot Extase.
2 mei: 75 jaar bevrijding Bergen aan Zee.
20 juni: Zuidergeest Oud en Nieuw.
Najaar 2020
De Ursulinen van Bergen, De Verbrande Pan, Stolpersteine; data nog niet bekend.

Diversen: 

75 jaar bevrijding
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetting.
Dat zal op diverse manieren worden herdacht. In het centrum van Bergen zal het brui-
sen van activiteiten bij de Ruïnekerk, waarvoor de excursie-commissie ook de rondlei-
dingen in de kerk verzorgt. Zie het artikel elders in dit Nieuwsblad. Het Sterkenhuis 
organiseert een tentoonstelling over de oorlog en de bevrijding. In de Kroniek van de 
HVB zal een artikel geschreven worden door Joop Bekius. De excursie-commissie 
is betrokken bij de activiteiten in Bergen aan Zee, in samenwerking met de Stichting 
Vrienden van het Vredeskerkje en De Stichting Promotie Bergen aan Zee. Er komt 
een serie lezingen in het Vredeskerkje. Daar zal op 4 mei een herdenkingsconcert 
plaatsvinden. Er zal rond het Vredeskerkje op 5 mei een bevrijdingsfestival georgani-
seerd worden. In de maand mei is er een fototentoonstelling over Bergen aan Zee en 
de Oorlog in hotel Meijer. En er zullen op 2 mei excursies zijn naar de plekken waar 
panden, op last van de Duitse bezetter, in 1943 zijn gesloopt. Kortom, volop aandacht 
aan deze donkere oorlogstijd en de blijdschap en feesten na de bevrijding.

Culturele fietstocht van de Kunst 10 Daagse (K10D)
Al een aantal jaren zijn leden van de excursie-commissie betrokken bij het bedenken 
van de culturele fietstocht van de Kunst 10 Daagse. Er wordt door hen een fietsroute 
bedacht door de mooiste stukjes van Bergen. Op 6 plekken zijn er optredens van een 
muzikant, groep of dichter. Om het half uur vertrekt er een groep fietsers.
Uit de reacties blijkt dat de deelnemers volop genieten van deze bijzondere fietstocht.

Scholen
In 2019 vierde de Bosschool het 100-jarig bestaan. Er waren veel activiteiten. Eén 
ervan was een rondleiding door Bergen van de groepen 6 en 8 onder leiding van de 
excursie-commissie van de HVB. Voorafgaand hieraan bezochten de kinderen het 
Regionaal Archief Alkmaar, waar men speciaal aandacht aan de historische archief-
stukken van Bergen besteedde. Het is altijd weer heel verrassend wat de kinderen 
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opmerken en vragen. Vaak zijn die vragen niet eens zo makkelijk te beantwoorden. 
Dit jaar gaan we met groepen van de Matthieu Wiegmanschool op pad naar het “Mid-
deleeuwse” Bergen.

Tips
Al jaren proberen we iedereen die zich aanmeldt voor een excursie mee te laten gaan, 
we loten dus niet.
Ongeveer 14 dagen voor de excursie-datum krijgt u bericht, met tijd en plaats van 
vertrek.
Mocht u 1 week van tevoren nog niets gehoord hebben, kijkt u dan eerst in uw spam-
box en staat ons bericht daar niet in, wilt u ons dan mailen of bellen. 

Verslag 2019 van de Fotoherkenningsgroep
Van de Fotoherkenningsgroep maken 17 personen deel uit:
Portefeuillehouder: Jan Rein Pruntel
Coördinator: Allard Willemier Westra
Medewerkers: Huug Bergsma, Ceciel Boorsma, Tom Dekker, Veronica van 

Eijk-Kaldenbach, Eldert Groenewoud, Aalt van Huissteden 
(redacteur en contactpersoon met Regionaal Archief), Piet Mooij, 
Loek Ooijevaar, Ben Pepping, Joost Poot, Henk Schotten, Gré 
Schouten-Dapper, Inez Vorenkamp (notuliste), Lau Vrasdonk, 
Nico Vrasdonk 

Van de Fotoherkenningsgroep hebben afscheid genomen: Jan Scholten en 
Truus Winder-Vrasdonk.
De Fotoherkenningsgroep heet welkom: Ceciel Boorsma en Veronica van Eijk-
Kaldenbach.

Activiteiten
De Fotoherkenningsgroep heeft zich in 2019 vooral beziggehouden met de beschrij-
ving van de fotocollectie van Piet Mooij die zich in het Regionaal Archief Alkmaar 
bevindt. Daar zijn goede vorderingen mee gemaakt, evenals met de plaatsing ervan in 
de beeldbank van het Archief. Als dank voor de jarenlange inzet van de groep, werd 
deze in het voorjaar uitgenodigd voor een bezoek aan het RAA. De fotogroep werd 
daar een programma van lezingen, een rondleiding en een lunch aangeboden. Het con-
tact met het Stedelijk Museum in Alkmaar werd gecontinueerd. Dit resulteerde in een 
reeks verduidelijkingen aangaande de locatie waar schilderijen van de Bergense school 
waren geschilderd. Als dank is de groep uitgenodigd voor een speciale excursie in het 
museum in 2020. Bovendien wisten ook andere instanties en personen met hun vragen 

de weg naar de Fotoherkenningsgroep te vinden. 
Allard Willemier Westra verzorgde in samenwerking met Sjoerd Boersma een up-
date van de in 2016 op de HVB-website geplaatste jaartallenlijst Twee honderd jaar 
Bergen Binnen, waarvan ook een papieren versie werd gemaakt. Tevens schreef hij 
het boekje Bergen in kaart, met beschrijvingen van landkaarten, dorpsplattegronden 
en luchtfoto’s vanaf 9000 v.Chr. tot nu. De inhoud van dit boekje is ook te vinden op 
de HVB-website (onder het tabblad Historisch Onderzoek). Met het boek Bergen 
in Kennemerland; een ontstaansgeschiedenis, dat dezelfde periode bestrijkt, zijn weer 
vorderingen gemaakt. Als gevolg van het overlijden van de eindredacteur Bert Buizer 
had het eerder een aanzienlijke vertraging opgelopen. 

Namens de Fotoherkenningsgroep,
Jan Rein Pruntel en Allard Willemier Westra

 
Verslag 2019 van de Werkgroep Historisch Kadaster
Van de Werkgroep Historisch Kadaster maken 2 personen deel uit:
Portefeuillehouder:  Niek Weel
Coördinator:  Henk Min  

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe 
leden toegetreden. 

Activiteiten:
De Database met personen die direct of indirect met Bergen NH te maken hebben 
vordert gestaag. Het aantal personen loopt naar de 50.000 toe. De kadastrale gegevens 
(rond de 25.000 regels in Excel) van Tamis Pronk worden misschien in 2020 openbaar 
gemaakt; hoe dit gaat verlopen moeten we afstemmen met het bestuur van de Histo-
rische Vereniging Bergen NH. Het zal een benaderbaar gedrukt document worden. 
Eenieder kan dan zelf zijn onderzoek doen. Dit zal zijn beloop krijgen in januari 
aankomend. De kadastrale kaarten die rond 1810-1826 getekend zijn en bekrachtigd 
zijn in 1832 zullen waarschijnlijk ook gereproduceerd worden en dan ingekleurd naar 
gebruik rond die tijd. Dus er komt wel een drukke tijd aan.

Namens de werkgroep,  
Henk Min
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Verslag 2019 van de Werkgroep Historisch Onderzoek (Histon)

Van de Werkgroep Historisch Onderzoek (Histon) maken 28 personen deel uit:
Portefeuillehouder:  Beatrijs van Erdewijk
Voorzitter/coördinator: Joop Bekius
Secretaris:   Kees Orij
Medewerkers: Mieke Botman,  Pieter van Dijk, Herman Gelens,  Theo de Graaff,  
Jan Hageman,  Frank van Heusden, Kees van der Hoek,  Henk Jellema, Barbara  
Jensen, Petra Kamp, Aleida Krijt,  Roel Kuipers, Thea Leijen,  Bert van der Miesen, 
Henk Min,  Sieme Niks, Dirk Nolson,  Ben Nuyens, Harrie Oud,  Rob Pronk,  
Jaap Schoen, Ans Schot, Maria Smook,  Theo Veer en Kees Wokke.

De werkgroep heet welkom: Aleida Krijt
De werkgroep heeft afscheid genomen van: Frank Boddendijk
Histon is erg blij met het lidmaatschap op afstand van Henk Jellema en met de terug-
komst in ons midden van Maria Smook. 
 
Activiteiten:
Totaal heeft Histon in 2019 9 bijeenkomsten gehouden. Heel bijzonder was op 21 maart 
de lezing door Jesse van Dijl, Conservator Beeldcollecties van het Regionaal Archief 
Alkmaar (RAA), over fotografie en film met heel veel oude foto’s van Bergen in de 
kantine van VV Bergen, door Kees Wokke voor ons geregeld. Naast de leden van Histon 
waren ook vertegenwoordigers van de werkgroepen Oude Begraafplaats, Redactie, Beeld 
en Geluid en Excursie aanwezig. Een geanimeerde ochtend!
Op 16 mei hielden we onze seizoensafsluiting bij de Cultuur-Historische Vereniging 
Scoronlo. De 16 deelnemers werden welkom geheten door Arjan de Rijk, Pim Weeda, 
Louis Smak en Alphons Leijsen.
Er was een Inleiding over de omgeving en het oude Schoorl met zijn vele boerderijtjes, 
daarna bezichtiging van het kerkje, de oude brandweergarage en het oude raadhuis.
Een zeer interessante en leerzame bijeenkomst bij onze zustervereniging.
Het clubje personen dat in het archief in Alkmaar de notarisboeken heeft gedigitaliseerd 
heeft deze bezigheid afgerond. Nu worden de jaarverslagen die in de 19e en 20ste eeuw 
naar de provincie werden verstuurd doorgenomen en alle statistische gegevens worden 
verzameld. Dit kan een mooie bron worden voor verder historisch onderzoek. 
Er zijn in 2019 18 klankbordvragen beantwoord. Een overzicht van de klankbordvragen 
van januari t/m juli is aan de klankbordleden en bestuur van de HVB gestuurd en ook 
aan Scoronlo en Stichting Historisch Egmond. Wanneer de vragen daartoe aanleiding 
geven weten wij de historische buurtverenigingen goed te vinden.
Afgelopen jaar waren er 3 artikelen in de 2 Kronieken van Histonleden. Voor komend 
jaar staan weer diverse artikelen op stapel, ook voor het themanummer over de Ursuli-
nen van Bergen.

De werkgroep heeft een goede communicatie met Het Sterkenhuis door regelmatige deel-
name van Nel Jongejans aan de Histon-vergaderingen en het toezenden van de verslagen.
Er is ondersteuning verleend aan de werkgroep Algemene Begraafplaats Kerkedijk op het 
gebied van de persoonsbeschrijvingen.

Namens de werkgroep Histon
Beatrijs van Erdewijk, Kees Orij, Joop Bekius.

Verslag 2019 van de Werkgroep Jeugd

Van de Werkgroep Jeugd maken 6 personen deel uit:
Portefeuillehouder:  Frans Leijen 
Coördinator:  Vacant
Medewerkers:  Idzard van Manen, Jolle Sietsma, Astrid Koome, Gerrit Sijpheer, 

Torsten Colijn. 
De werkgroep heeft afscheid genomen van Lena Schooneveld-Bergstrom en Rene van 
der Heijden. We danken hen hartelijk voor hun inzet.

Terugblik: De werkgroep jeugd stelt zich ten doel binnen de organisatie meer Bergense 
jeugd te betrekken bij de geschiedenis van Bergen en het heem. Hiertoe zijn de boven-
bouwgroepen van de basisscholen van Bergen bezocht en zijn kinderen opgeroepen 
zich via e-mail op te geven als junior-ambassadeur. Momenteel hebben 17 kinderen zich 
opgegeven als junior-ambassadeur. Tijdens een eerste bijeenkomst in de nieuwe brand-
weergarage zijn ze officieel benoemd tot junior-ambassadeur van de HVB door voorzit-
ter Niek Weel. In diezelfde bijeenkomst heeft Wim de Haan de kinderen verteld over 
de viool van Bram Rodrigues Lopes en heeft Maikel Groet een rondleiding gegeven 
door de brandweergarage. De kinderen waren erg enthousiast over het gebodene tijdens 
deze bijeenkomst. Met hen is ook overlegd wat ze precies zouden willen leren; het is de 
bedoeling dat ze als erfgoeddragers zelf initiatieven ontplooien, individueel of in kleine 
groepjes en dat naar elkaar terugkoppelen in bijeenkomsten.
Op 11 december is de Ruïnekerk bezocht door de junior-ambassadeurs. Op boeiende 
wijze heeft Leo Rotthier allerlei wetenswaardigheden van de Ruïnekerk aan de kinderen 
verteld. De kinderen mochten overal komen, foto’s nemen en vragen stellen Na afloop 
wisten ze haarfijn wie er echt niet over zich heen liet lopen, hoe groot de Ruïnekerk wel 
niet is geweest en waarom die kerk dan zo groot was. Ze weten nu hoe oud de kerk is en 
waarom hij juist op deze plek staat. Ze weten nu alles van de bijzondere luidklokken (ca-
rillon) in de toren en wat ze met de 2e wereldoorlog te maken hebben. Tenslotte hebben 
de junior-ambassadeurs nog een echt wonder meegemaakt: het carillon begon zomaar, na 
een whatsapp-bericht naar boven, een verzoeknummer te spelen!
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Op 8 januari werd legermaterieel uit WO II bezocht op de Teugelaan in Schoorl: 
Jeeps, amfibievoertuigen, legermotoren etc.. De kinderen keken hun ogen uit en vroe-
gen honderduit.  

Vooruitblik: Het jaar 2020 staat voor een belangrijk deel in het teken van 75 jaar na 
de bevrijding. Op Holocaustdag (27 januari), tijdens het plaatsen van Stolpersteine (28 
maart) door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (zie elders in dit Nieuwsblad) en 
ook tijdens de dodenherdenking op 4 mei zullen de junior-ambassadeurs een belang-
rijke rol spelen als vertegenwoordiging van de jeugd van Bergen. In voorbereiding 
ligt een brochure ‘De Joodse Bergenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog’ geschreven 
door Idzard van Manen. Deze brochure, geschreven in taal die kinderen begrijpen, 
zal verspreid worden onder de leden van de HVB. Daarnaast zullen alle kinderen van 
de bovenbouw van de basisscholen van Bergen en de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs een exemplaar ontvangen. 
Naast het bovenstaande gaan de junior-ambassadeurs dit jaar nog een bezoek brengen 
aan het Regionaal Archief in Alkmaar.

 
Verslag 2019 van de Werkgroep (Kroniek)redactie

Van de Werkgroep (Kroniek)redactie maken 6 personen deel uit:
Portefeuillehouder: Theo de Graaff
Hoofdredacteur: Bert Veer
Eindredacteur: Winifred Hazelhoff Roelfzema
Secretariaat: Annemarie Musch 
Redactieleden: Yvon Bos Eyssen, Wim Jan Schotten

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe 
leden toegetreden.

Activiteiten
Zoals elk jaar zijn er in het voor- en najaar 2 Kronieken uitgebracht. De presentaties 
van deze Kronieken vonden plaats bij Art Galerie Rogier Jonk en Hotel Meyer in 
Bergen aan Zee. Ze bevatten 15 artikelen waarvan 3 uit de periode van voor 1800, 1 
uit de 19e eeuw, zodat er 11 overblijven voor de periode na 1900. 5 Artikelen gingen 
(soms gedeeltelijk) over Bergen aan Zee en - als gewoonlijk - was in de Voorjaarskro-
niek aandacht voor de zomertentoonstelling in Het Sterkenhuis en in de Najaarskro-
niek voor een object uit de collectie van Het Sterkenhuis.
Verheugend is dat we na het uitkomen van een Kroniek telkens uiteenlopende reacties 
krijgen over de inhoud. Daar kunnen (mogelijke) correcties bijzitten, verzoeken om 

de geannoteerde versie van een artikel of suggesties voor een nieuw artikel. Dus als u 
denkt dat er iets niet klopt in een artikel, of dat een onderwerp toch nodig eens belicht 
moet worden, schrijf of mail ons dan gerust. En als u zelf nu wel eens dat artikel wil 
schrijven over het onderwerp dat u zeer na aan het hart ligt, neem dan contact met ons 
op als u twijfelt hoe te beginnen.
Tenslotte kan ik u melden dat we druk bezig zijn met een nieuw Themanummer. Dit 
keer is het onderwerp het oude kloostercomplex van de Ursulinen, en de zusters zelf 
ook natuurlijk, bijzonder actueel nu het restant van het kloosterterrein aan de Nesdijk 
wordt volgebouwd met woningen.
In mei heeft de redactie een bezoek gebracht aan het museum Baduhenna in de Willi-
brordusstichting te Heiloo na een mooie fietstocht die door het mooie landschap door 
Egmond en Bakkum voerde.

Namens de Werkgroep Kroniekredactie,  
Theo de Graaff

Verslag 2019 van de Werkgroep Ledenadministratie
Van de Werkgroep Ledenadministratie maken 5 personen deel uit:
Portefeuillehouder: Sjoerd Boersma
Ledenadministrateur: Sjoerd Boersma
Programmabeheerder: Frank Perquin 
Medewerkster: Marry Ranzijn
Medewerkster: Beatrijs Van Erdewijk
Medewerker: Kees Smit 

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe 
leden toegetreden.

Activiteiten 
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het beschrijven van de ledenadministratie. Er 
zijn uitgebreide beschrijvingen gemaakt van het gebruikersdeel, een gebruikershandlei-
ding, maar ook een technische beschrijving voor de programmeurs. Zo proberen we het 
systeem overdraagbaar te maken aan eventuele opvolgers, zowel aan de gebruikers kant 
als de technische kant. Beatrijs Van Erdewijk en Kees Smit (programmeurs in opleiding) 
kunnen zich zo ook gemakkelijker verdiepen in het systeem van de ledenadministratie. 

Wat kan het programma inmiddels:
Het ledenadministratie-systeem van de Historische Vereniging Bergen NH (HVB) is 
een complete ledenadministratie- en boekhouding-oplossing, op maat gemaakt voor 
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de HVB. Het ledenadministratie -systeem biedt de HVB de volgende mogelijkheden:
• Complete ledenadministratie incl. partner-ledenadministratie met automatische 

versturing van welkomstbrieven en automatische postcode-check.
• Vrijwilligers-administratie zodat er altijd een up-to-date overzicht is van de actieve 

vrijwilligers.
• Efficiënte contributie-inning met o.a. de mogelijkheid bankafschriften automatisch 

in te lezen. Automatische versturing van incasso-opdrachten, betaalverzoeken en 
betaalherinneringen. Mede hiermee is de HVB in staat om de contributie van de 
meer dan 2000 leden al eind februari van het verenigingsjaar voor 99% geïnd te 
hebben.

• Inschrijvingen-administratie voor deelname aan activiteiten/excursies/lezingen en 
de versturing van deelname-bevestigingen. Aanmeldingen kunnen ook online via de 
HVB-website gestart worden en worden automatisch in de activiteiten-
administratie opgenomen.

• Bezorging-administratie met een bezorgwijk-administratie en mogelijkheden voor 
het printen van etiketten t.b.v. de bezorging van Kronieken etc. en uitnodigingen 
door vrijwilligers, maar ook opties voor het automatisch versturen van 
gepersonaliseerde email-berichten, het printen van standaardbrieven en/of het 
maken van mailmerge-bestanden.

• Complete boekhouding.
• Aparte administraties van HVB-relaties en HVB-jeugdleden.
• Zeer uitgebreide rapporteringen. 
Het HVB ledenadministratie-systeem is een Web-applicatie die bij een gecertificeerde 
provider wordt “gehost”, waardoor:
• De gegevens veilig opgeslagen en altijd beschikbaar zijn op de Webserver
• Er elke dag een backup wordt gemaakt op de Webserver
• Het systeem 24 uur, 7 dagen per week gebruikt kan worden
• De applicatie via een Web-browser gebruikt kan worden en er geen aparte software 

op de computer van de gebruiker hoeft te worden geïnstalleerd
• Er gelijktijdig door meerdere personen mee gewerkt kan worden.

Het HVB-systeem kan alleen door geautoriseerde gebruikers worden gebruikt. Deze 
moeten eerst inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Er zijn meerdere 
typen gebruikers in het systeem gedefinieerd, elk type met een eigen set van gebrui-
kersrechten. 

Ontwikkelingen 
De koppeling tussen de ledenadministratie en de excursies is vervolmaakt. Bij de 
eerstvolgende excursies zullen naar verwachting de bevestiging-e-mailtjes automa-
tische verzonden worden nadat deze zijn ingedeeld. Hierdoor wordt het nog beter 
gestroomlijnd. 

Incasso 
De eerste week van februari 2020 vindt de automatische incasso weer plaats over het 
jaar 2020. Gelukkig betalen verreweg de meeste leden via automatische incasso, het-
geen veel werk en kosten scheelt. 
Ledenbestand 
Het ledenbestand groeit langzaam verder: 2019 sluiten we af met een kleine groei ten 
opzichte van vorig jaar. Op 1 januari 2020 stond de teller op 2030 leden! 
Mutaties 
Mocht u een mutatie hebben of uw gegevens willen wijzigen, mail dan gerust met de 
ledenadministratie. 
ledenadministratie@hvb-nh.nl

Namens de Werkgroep Ledenadministratie, 
Sjoerd Boersma

Verslag 2019 van de Werkgroep Oude Begraafplaats

Van de Werkgroep Oude Begraafplaats maken 18 personen deel uit:
Portefeuillehouder: Niek Weel
Coördinator:  Willem Jan Bleys
Medewerkers: Piet Bogtman, Ceciel Boorsma, Nan Duinmaijer, Henk Groenewegen, 
Eldert Groenewoud, Pieter Hoogcarspel, Wil Jansen, Jan de Lange, Joop Leijen, 
Piet Mooij, Kees Pastoor, Henk Schotten, Aycke Smook, Bini Strooker, Wout Tuijn, 
Lau Vrasdonk, Kees de Vries.

De werkgroep heeft aan het eind van het jaar afscheid moeten nemen van Bernadette 
de Grauw. Door haar verslechterende gezondheid kan zij het werk op de begraafplaats 
niet meer aan. We zullen haar missen met haar enthousiasme en verwondering over het 
bijzondere stukje natuur dat de begraafplaats ook is. Hans Huikeshoven heeft, hope-
lijk tijdelijk, afscheid moeten nemen vanwege lang durend herstel van ziekte. 
Activiteiten:
Ons verslag over 2018 eindigden we met een beschrijving van het graf van Christina 
Craayo en een vraag. Op internet hadden we wel, maar tegenstrijdige, informatie gevon-
den en we hadden niet kunnen achterhalen waarom dit graf op naam stond van en betaald 
was door ds. F.J.W. v.d. Kieboom, de bekende Bergense dominee. Op onze vraag wie kan 
ons helpen reageerde Henk Min. Zijn database bevat een familie-overzicht van de familie 
Van den Kieboom en daaruit bleek dat Christina Craayo (in de archieven ook wel Craaijs 
geheten) de moeder van ‘onze’ dominee is. Vragen beantwoord en onze documentatie 
compleet. Henk bedankt!
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Vast gegeven voor ons is maaien en snoeien. Daarnaast hebben we in overleg met het 
Wijkteam van de gemeente (de enthousiaste buitengewone leden van onze werkgroep) de 
beschoeiing langs een van de grafvelden verwijderd en een natuurlijke overgang aange-
bracht. De oorspronkelijke situatie is daarmee hersteld.
Naast het gebruikelijke groenonderhoud hebben we in het afgelopen jaar extra aandacht 
gegeven aan het onderhoud en de restauratie van graven. Ongeveer de helft van de hek-
ken rond de verschillende graven hebben we afgebikt, geschuurd, zo nodig hersteld en 
van een nieuwe verflaag voorzien. De overige hekken staan voor 2020 op het program-
ma.
De grafkelder van pastoor Koevoets verkeerde in slechte staat; metselwerk ernstig 
beschadigd en de deksteen gescheurd en scheef gezakt. Het metselwerk is hersteld en 
de deksteen gerepareerd. Om de deksteen te kunnen herstellen moesten we de delen uit 
elkaar wrikken. Daardoor ontstond een opening waardoor we in de grafkelder konden 
kijken. Tot onze verrassing bleek er in de grafkelder, aan de hoofdzijde, een muurschilde-
ring van een kruis te staan. Een kruis zoals ook op het graf staat, een kruis met klaver-
vormige uiteinden die de heilige drie-eenheid symboliseren. 
De betekenis van de grafschildering was in eerste instantie een raadsel voor ons. Zoeken 
op internet bracht helderheid. Grafschilderingen blijken in de 14e eeuw te zijn ontstaan 
in Vlaanderen en van daaruit verbreid naar het noorden en oosten. Oorspronkelijk met 
religieuze voorstellingen als Christus aan het kruis en heiligen. Omstreeks 1400 werden 
de schilderingen eenvoudiger en kwamen zelfs alleen kruisen voor. De grafschildering op 
onze begraafplaats, daterend uit 1900, is dus het resultaat van een eeuwenoude traditie.
We zijn in de loop van het jaar ook weer een aantal keren met bezoekers in onze archie-
ven gedoken op zoek naar gegevens van voorouders. Dat behoort tot de leukste activi-
teiten van onze werkgroep. Wij kunnen de bezoekers verrassen met informatie en vaak 
krijgen wij, als aanvulling op onze archieven, foto’s en persoonlijke documenten. 
Voor een van de bezoekers hebben we bij het graf een replica van het verdwenen num-
merpaaltje gemaakt. We hebben het geplaatst in aanwezigheid van de nabestaanden, die 
toen ook bloemen hebben gelegd. Dat zijn altijd weer ontroerende momenten.

Namens de werkgroep Oude Begraafplaats,  
Willem Jan Bleys

Verslag 2019 van de Werkgroep Promoteam
Van het Promoteam maken 22 personen deel uit:
Portefeuillehouder:   Marry Ranzijn 
Coördinator:   Fien Jansen-de Wit
Coördinator promotiekraam:    Mar Metzelaar
Coördinator verkoop vlaggen/wimpels: Mar Metzelaar
Persberichten:    Christine Waslander
Nieuwsblad:   Marry Ranzijn
Lezingen:   Marry Ranzijn
Corrector en redigeerder:   Huub van den Beld
Ontwerper:   Frank Perquin 
Social media beheerder:   Ingrid Wedzinga
Ledenwerving promotiekraam:   Marijke van der Blom-de Wit, Beatrijs  

  van Erdewijk, Esther van Eijk, Kees van 
  Eijk, Fien Jansen-de Wit, Rita Jansen en 
  Sjoerd Boersma

Steunpilaren-dag:   Mar Metzelaar en Esther van Eijk 
Ondersteuning Steunpilaren-dag:  Renate Woudstra, Anneke Knijn,  

  Tineke de Vries, Anja Dekker, Ineke  
  Schotten, Liesbeth Tuynman-van Baar en 
  Marijke van der Blom-de Wit

Ondersteuning evenementen:   Piet Kamp, Conchita en Walter Proot,  
  Mar Metzelaar, Sjoerd Boersma en  
  Liesbeth Tuynman-van Baar

Webwinkel beheerder:    Sjoerd Boersma

De werkgroep heeft afscheid genomen van: Bert Vogel en Kees Wokke. Bert heeft 
jaren als coördinator verkoop vlaggen en wimpels op een zeer professionele manier de 
verkooppunten van de vlaggen en wimpels bevoorraad en administratief afgehandeld 
en Kees heeft als medewerker promotiekraam zich vele jaren ingezet. Voor beiden 
heren hartelijke dank. 

Activiteiten:
Het afgelopen jaar was weer een geweldig jaar. Met al het enthousiasme en inzet is het 
ledenbestand inmiddels naar ca. 2050 leden gegroeid. Er hebben weer veel activiteiten 
plaatsgevonden met als klapstuk het festijn Backtothesixties op Open Monumenten-
dag, zondag 15 september, in en rondom de Ruïnekerk. Het was, dankzij de niet-af-
latende inzet van het Promoteam, weer een spetterend feest dat duizenden bezoekers 
heeft getrokken. Alom was de vraag van de bezoekers of we niet ieder jaar dit festijn 
zouden willen organiseren…
Het promoteam was op de dag zelf niet compleet vanwege twee leden in het bui-
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tenland, maar door de geplaatste livestream van onze geluidstechnicus hebben ze 
het festijn van het begin tot het einde mee kunnen maken. Zonder anderen tekort te 
doen wil ik speciaal vijf mensen van het Promoteam noemen die voor en op deze dag 
ontzettend veel werk hebben verzet: coördinator Fien Jansen, techniek en logistiek 
Piet Kamp, verder Mar Metzelaar, Leo Rotthier en Sjoerd Boersma. Voor de financiële 
ondersteuning van € 1750 van de gemeente Bergen nogmaals hartelijk dank.

Het festijn Backtothesixties was nog niet afgelopen of het nieuwe evenement diende 
zich al aan. Op 5 mei a.s. gaan we in het kader van 75 jaar bevrijding een bijzondere 
dag neerzetten. Het promoteam is de afgelopen maanden al druk bezig geweest met de 
realisatie van een vrijheidsmaaltijd en een bevrijdingsfeest. Zie het programma elders 
in dit Nieuwsblad. Vanwege dit festijn zullen we op de Open Monumentendag in 
september geen evenement organiseren. De Oude Begraafplaats is echter wel open en 
daar worden rondleidingen gegeven. 

Verdere activiteiten:
• De verkoop van de vlaggen en wimpels op diverse afzetpunten gaat gestaag door. 

Mar Metzelaar heeft de taak van Bert Vogel overgenomen. Deze vlaggen en wimpels 
zijn nog steeds te koop bij Boekhandel Thomas, Kluswijs de Vries, Drieënhuizen en 
Het Sterkenhuis. Verder via de webwinkel van de HVB www.hvb-nh.nl

• De komende tijd zult u regelmatig persberichten van de HVB, verzorgd door 
Christine Waslander, lezen in de lokale kranten en op Flessenpost.

• Veel mensen leveren kopij aan voor het Nieuwsblad, om dit goed te stroomlijnen 
hebben we kortere lijnen bedacht. Huub van den Beld gaat naast corrigeren ook 
redigeren en Marry Ranzijn heeft de samenstelling en eindredactie onder haar hoede.

• De social media, Facebook en Instagram, worden professioneel en frequent 
onderhouden door Ingrid Wedzinga. In het kader van de nieuwe privacywet AVG 
fungeert zij ook als de poortwachter m.b.t. het publiceren van het beeldmateriaal 
van de activiteiten van de HVB.

• De promotiekraam staat in 2020 op Koningsdag op de boekenmarkt van 10 
augustus en in december weer op de Kerstmarkt.

• De steunpilaren-dag voor onze vrijwilligers vindt dit jaar plaats op 25 april op het 
terrein van de Willibrordus in Heiloo. Mar Metzelaar is de nieuwe coördinator en 
zal samen met Esther van Eijk en overige dames zorgen voor een geslaagde dag.

• In de webwinkel, die beheerd wordt door Sjoerd Boersma, is nog steeds het hele 
assortiment aan Kronieken, Themanummers, vlaggen, wimpels, fiets-en 
wandelroutes 1799, Canon, boek Feest- en Vermaak, de herdruk van de kaart van 
Blaeu enz. te koop. Ga naar hvb-nh.nl en klik op de webwinkel.

Namens het promoteam, Marry Ranzijn 

Verslag 2019 van de Werkgroep Verspreiding

Van de Werkgroep Verspreiding maken 44 personen deel uit:
Portefeuillehouder:  Marry Ranzijn
Coördinator: Rob Pronk
Coördinator Alkmaar e.o.: Piet Oldenburg
Verspreiders en medewerkers: Marleen van de Akker, Huub van den Beld, 
Sjoerd Boersma, Piet Bogtman, Anny Bogtman, Annemieke Boon-Louter, Atie 
Doets-Sturk, Martin Duinmaijer, Loes de Geus, Carla Groen, Henk Groenewegen, 
Fons Homan, Wouter Hubers, Aalt van Huissteden, Wil Jansen, Jan Louter, 
Frans Leijen, Henk Min, Rozemarijn Mulder-Leijen, Annemarie Musch, Truus de 
Nap-de Wit Jan Oldenburg, Truus Revers, Nico Ris, Loes Risselada-Panbakker, 
Dorien Runneboom, Guda Schekkerman, Mees Schotten, Ineke Schotten, Ellie Smit-
Schotten, Gré Schouten, Maria Smook, Piet Staadegaard, Bini Strooker, Miep Tuyn, 
Wout Tuyn, Lau Vrasdonk, Kees de Vries, Peter Waards, Winfred van de Werf, 
Kees Wokke, Renate Woudstra-Mooij. 

De werkgroep heeft afscheid genomen van Bert Vogel, met veel dank. Ook hebben 
we, door overlijden, afscheid moeten nemen van Zeger de Ruiter. Zie In Memoriam 
elders in dit Nieuwsblad.
De werkgroep heet welkom: Truus Nap – de Wit als verspreider en Aalt van Huisste-
den als reserve verspreider.
 
Activiteiten:
De verspreidingsgroep is in 2019, in een zeer gezellige setting, viermaal bijeengeko-
men in de brandweerkazerne om, na het verwerken van de stickers op de Kronieken 
of de werkzaamheden voor het verwerken van de Nieuwsbladen, de ca. 2050 exempla-
ren door weer en wind te verspreiden.
De voorbereidingen en coördinatie voor het Nieuwsblad en de Kroniek zijn niet te 

OPROEP:
Wij kunnen nog steeds mensen gebruiken die vier tot vijf maal per jaar in een wijk 
willen verspreiden.
Mocht u deel uit willen maken van een gezellige werkgroep en een wijk onder uw 
hoede willen nemen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Rob Pronk tel. 
06-20010135, mail robert88@multiweb.nl

Namens de werkgroep verspreiding, Marry Ranzijn
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onderschatten. Sjoerd Boersma draait bij ieder Nieuwsblad ca. 2050 uitnodigingen 
voor lezingen en ca. 2050 uitnodigingen voor excursies uit op het HVB kopieerap-
paraat en daarnaast verzorgt hij alle etiketten, ingedeeld naar wijk. Rob Pronk zorgt 
als coördinator dat alle wijken bezet zijn en zorgt na afloop van de werkzaamheden 
aan de Kroniek of Nieuwsblad dat alle stapels weer vlekkeloos bij de desbetreffende 
verspreiders terecht komen. Daarnaast zorgt Piet Oldenburg als coördinator van 
Almaar e.o. ook dat de stapels bij zijn verspreiders terechtkomen en bewerkstelligt 
daarmee een probleemloze verspreiding. Al met al hebben we met z’n allen een zeer 
effectieve, goed georganiseerde en niet te vergeten zeer enthousiaste verspreidings-
groep. 
 
De activiteiten van de Werkgroep Verspreiding waren in 2019 de volgende:
• in februari verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging lezing/ALV en 

uitnodiging voor de excursies
• in april verspreiding van de Voorjaarskroniek
• in augustus verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging lezing/ALV en 

uitnodiging voor de excursies
• in november verspreiding van de Najaarskroniek.

Verslag 2019 van de Werkgroep Website

Van de Werkgroep Website maken 5 personen deel uit:
Portefeuillehouder: Sjoerd Boersma
Coördinator: Sjoerd Boersma
Webdesigner/technisch beheer: Vacature
Redacteur/technisch beheer: Theo de Graaff
Adviseur technisch adviseur: Patrick Min
Redacteur/ kwaliteitscontrole: Huub van den Beld
Webwinkel/redacteur: Sjoerd Boersma

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe 
leden toegetreden.

OPROEP voor een webmaster/webdesigner
De Historische Vereniging Bergen is op zoek naar een webmaster/webdesigner.
De webmaster maakt deel uit van een team enthousiaste vrijwilligers die samen de 
website beheren.

Wat wij zoeken:
Wij zoeken een vrijwilliger die zich gemiddeld 2 uur per week wil inzetten 
voor onze vereniging. Iemand die het leuk vindt om samen te werken met mede-
vrijwilligers.
Als je goed bent in het uitbouwen van onze website dan zoeken wij jou!
- je moet kennis hebben van Wordpress
- je hebt voldoende affiniteit met webdesigning
- je hebt kennis van het maken van combinaties m.b.t. de sociale media.

Heb je belangstelling om als vrijwilliger in de werkgroep mee te doen of 
wil je nadere informatie, neem dan contact op met Sjoerd Boersma, 
Telefoon 06-28296554 of via email: ledenadministratie@hvb-nh.nl

Activiteiten 
Het afgelopen jaar is er weer veel aan de website gesleuteld. Op allerlei fronten is er 
informatie verwerkt en op de site vastgelegd. De website is vooral bedoeld om infor-
matie over de vereniging te verzamelen en bij te houden. Daarnaast kunnen leden hun 
deelname aan excursies kenbaar maken. Dat laatste geeft verlichting bij de werkgroep 
Excursies.
Er zijn ook een paar punten van zorg. De homepagina van de website moet regel-
matig aangepast worden. Daar is menskracht voor nodig om leuke berichten op de 
homepagina te kunnen plaatsen. Gedacht wordt aan een koppeling tussen Facebook 
en de homepagina van de website. Over hoe dit gestalte moet krijgen wordt naarstig 
nagedacht.
Daarom is de werkgroep op zoek naar een webmaster die zich wil inzetten en verdie-
pen in deze taak. Zie bijgaande oproep. Ik hoop op reacties. 

Namens de werkgroep, 
Sjoerd Boersma
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Verslag Algemene Ledenvergadering op 3 oktober 2019
Aanwezig: N. Weel (voorzitter), A. van Huissteden (secretaris), M. Ranzijn (pen-
ningmeester), L. Rotthier, B. van Erdewijk, S. Boersma, J.R Pruntel en T. de Graaff.
Afwezig met kennisgeving: de leden R. van der Sluijs, W. Hazelhoff Roelfzema,  
J. Siebers, L. van Emmerik en F. Leijen. 

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet leden welkom in de weer goed gevulde 
Ruïnekerk. Hij blikt kort terug op het weekend van 14 en 15 september (Open 
Monumentendagen). Op de zaterdag kwamen er rond 100 bezoekers naar de oude 
begraafplaats. De zondag besteedde de HVB in het kader van het landelijk thema 
“Plekken van Plezier” aan het evenement “Back to the Sixties”. Het werd een zeer 
geslaagde middag. De complimenten gaan met applaus van de vergadering naar het 
Promoteam voor de geweldige organisatie. Bij de promotiekraam meldden zich 17 
nieuwe leden aan. 
De avond zal zoals gebruikelijk weer uit twee delen bestaan. Eerst het huishoudelijke 
deel en daarna een lezing door Harry de Raad van het Regionaal Archief Alkmaar 
over Bergen in de jaren 1914-1918.
Vaststelling van de agenda
Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen.
Mededelingen
Vanuit het bestuur en de vergadering zijn er geen mededelingen.
Verslag van de ALV op 21 maart 2019
Frits David Zeiler bedankt voor zijn benoeming op 21 maart tot lid van verdienste 
van de HVB.
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
Financiën
De penningmeester heeft een keurig overzicht gegeven in het Nieuwsblad van de 
begroting 2019 en 2020. De financiële positie van de vereniging is gezond en vanuit 
de vergadering zijn er geen vragen. De begroting 2020 wordt goedgekeurd.
Ledenbestand
Het ledenbestand blijft zich gunstig ontwikkelen. Door allerlei omstandigheden wis-
selt het wel, maar momenteel is de stand rond de 2050 leden. 
Nieuws uit de werkgroepen
De verslagen van de werkgroepen in het Nieuwsblad geven geen aanleiding tot vra-
gen. 
Rondvraag
Op 12 oktober a.s. is er een excursie “Industrieel Bergen”. Leo vraagt of er leden zijn 
die foto’s hebben van het voormalige pluimveebedrijf aan de Jan Apeldoornweg. Hij 
wil die graag gebruiken bij de excursie.

Frits David Zeiler vraagt leden om foto’s die betrekking hebben op de bevrijding 75 
jaar geleden en gebruikt kunnen worden bij de activiteiten rond de herdenking.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter voor het plezierige en snelle 
verloop van de vergadering. Hij kondigt een korte pauze aan. Daarna volgt de lezing 
door Harry de Raad.

Aalt van Huissteden, secretaris.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Ruïnekerk, 2 april 2020 van 19.30 tot 22.00 uur

AGENDA

Opening

Vaststellen van de agenda

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 3 oktober 2019

Financiën

Verslag van de kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie

Ledenbestand

Herbenoeming aftredende bestuursleden Theo de Graaff en Aalt van Huissteden

Nieuws vanuit de werkgroepen

Rondvraag

Sluiting
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Reservering jubilea/ evenementen en tentoonstelling: Op 15 september hebben 
we, in het kader van het thema van de Open Monumentendag, een fantastisch festijn 
georganiseerd: Backtothesixties. Deze kosten komen ten laste van deze balanspost. 
Zonder de geweldige bijdrage van de gemeente Bergen hadden we dit feest niet op 
deze wijze kunnen vieren. De totale kosten van dit evenement bedroegen € 5.094. Dit 
is als volgt gefinancierd: € 4074 minus bijdrage € 1.750 van de gemeente Bergen ten 
laste van de balanspost reservering jubilea en € 1020 ten laste van de exploitatie. Ieder 
jaar wordt een bedrag toegevoegd aan de reservering. Over 2019 hebben we € 4000 
toegevoegd.
Tentoonstelling: gezien het overweldigend succes van de laatste tentoonstelling zul-
len we ieder jaar een bedrag toevoegen aan de reservering. Over 2019 hebben we € 
1000 toegevoegd. 
Plannen: gezien het aantal activiteiten en plannen met de daaruit voortvloeiende 
kosten, brengt het bestuur graag de mogelijkheid van fiscaal-vriendelijk schenken en 
legaten onder uw aandacht. De HVB heeft de ANBI-status: dat wil zeggen dat uw 
giften aftrekbaar zijn binnen de aangifte inkomstenbelasting.

Marry Ranzijn,
Penningmeester.

Toelichting balans en verlies- en winstrekening

Verlies- en winstrekening 2019 en balans per 31 december 2019. Het afgelopen boek-
jaar werd afgesloten met een positief saldo van € 53 en een eigen vermogen van  
€ 43.948.

Toelichting op de posten:

‘Meer mag ook’: Met het bedrag ‘meer mag ook’ zijn we heel erg blij. Meer en meer 
mensen geven extra. Dit geeft ons de mogelijkheid om nog meer kwaliteit bij onze 
activiteiten te leveren. Wij zijn de betrokken leden dan ook zeer erkentelijk voor dit 
extraatje boven op de contributie. 
Kaart van Blaeu: In 2017 hebben we deze 17e -eeuwse kaart laten herdrukken. De 
kaarten zijn op de balans als voorraad geactiveerd. Dit jaar hebben we voor € 219 aan 
kaarten verkocht. Deze zijn ten laste van de voorraad geboekt. We hadden verwacht 
in 2019 het omslagpunt te bereiken maar dat moeten we doorschuiven naar 2020. Ge-
zien het lage bedrag op de voorraad verwachten we in de loop van 2020 het omslag-
punt te bereiken, dat de balanspost daarvan op 0 staat en de verkopen vanaf die tijd 
ten gunste van de exploitatie vallen.
De kaarten zijn nog steeds te koop via de webwinkel hvb-nh.nl/shop/index.html en 
bij de promokramen.
Vlaggen en wimpels: De verkoop van de vlaggen en wimpels gaat boven verwach-
ting. Bij veel huizen/gebouwen in Bergen, en zelfs daarbuiten, zie je de vlaggen en 
wimpels wapperen. Bestellen kan via www.hvb-nh.nl. of te koop via de verkoop-
punten Drie-ënhuizen, Boekhandel Thomas, Kluswijs de Vries en vanaf mei in Het 
Sterkenhuis.
Boek Feest en Vermaak: Het boek Feest en Vermaak is voor € 14,95 te koop via de 
webwinkel van de HVB, bij Boekhandel Thomas en bij de Eerste Bergensche Boek-
handel.
Webwinkel: Ons gehele assortiment aan Kronieken, Themanummers, Canon, boek 
Feest en vermaak, vlaggen, wimpels, fiets- en wandelroutes 1799 en de kaart van 
Blaeu is te koop in de webwinkel van de HVB hvb-nh.nl/shop/index.html. De 
webwinkel heeft een omzet gegenereerd van € 639. Een deel van de omzet hebben 
we overgeboekt naar de desbetreffende producten zoals de vlaggen, kaarten, Canons 
enz.. 
Op deze manier houden we de omzet van de webwinkel zuiver.
Themanummer: Ieder jaar reserveren we een bedrag voor het Themanummer. 
In 2020 zal er weer een Themanummer verschijnen. 
A3-A4 printer-scanner-kopieerapparaat: We printen alles in eigen beheer. De 
afschrijving, abonnement en de kosten van het onderhoud worden naar rato toegere-
kend aan desbetreffende werkgroepen.
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Balans per 31 december 2019
Activa 2019 2018

Materiële vaste activa
Investeringen
A3-A4 printer-scanner-kopieerapparaat € 1356 € 1826

1356 1826
Vlottende activa
Liquide middelen
Kas       163 179
Rabobank rek.courant 1,542 1,186
Rabobank spaarrekening 45,346 36,840
I.N.G. rek. courant 996 1,161
Kruisposten 0 0

48,047 39,366
Overige vorderingen
Debiteuren 216 500
Voorraad Canons 1,677 2,039
Voorraad Een hof voor een Heer 310 334
Voorraad kaart van Blaeu 42 214
Voorraad vlaggen 683 1,579
Voorraad wimpels 720 163
Voorraad fiets-wandelboekjes 1799 175 454
Voorraad boek Feest- en Vermaak 1,150 1,180
Voorraad HVB bretels 73 154
Vooruitbetaalde kosten 186 109

5,232 6,726
€ 54,635 € 47,918

Passiva

Eigen vermogen
Kapitaal per 1 januari € 43,895 € 41,071
Resultaat 53 2,824
Kapitaal per 31 december 43,948 43,895

Voorzieningen
Reservering jubilea en evenementen 2,155 798
     toevoeging  reservering  € 4.000      

bijdrage gem. Bergen     € 1.750
     afname  evenement        € 4.074
     afname overige €    319
Reservering Foto Herkenning Groep 500 500
Reservering Themanummer 5,250 1,250
Reservering tentoonstelling 2,000 1,000
Schenking Oude Begraafplaats 220 220

10,125 3,768
Kortlopende schulden
Crediteuren 443 30
Te betalen kosten 19 55
Vooruit ontvangen contributie 100 170

562 255
€ 54,635 € 47,918


