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Agenda 
Maart 2015

Donderdag 26 maart Algemene ledenvergadering van 19.30 – 20.00 uur
 Aansluitend:
 Lezing Rolf Roos: Duinen en mensen, 
 dwars door de duinen van Noord-Holland

Zaterdag 18 april Excursie: 
 Wandeling in- en rondom ‘Het Hof’

Maandag 27 april HVB met promotiemarktkraam op Koningsdag 

Zaterdag 9 mei Excursie: 
 Fietsen in de Bergermeer

Zondag 10 mei HVB met promotiemarktkraam op de boekenmarkt

Zondag 17 mei HVB met promotiemarktkraam op de Stoomdag 
 aan de Kogendijk

Zaterdag 30 mei Excursie: 
Zondag   31 mei Gasterij ’t Woud en Schuylenburg

Zaterdag 30 mei Bijeenkomst steunpilaren in het gebouw van de 
 Scouting

Donderdag 9 juli HVB met promotiemarktkraam op de 
 beeldende kunstenaarsmarkt (avond)

Zondag 9 augustus HVB met promotiemarktkraam op de boekenmarkt

Donderdag 20 augustus HVB met promotiemarktkraam op de 
 beeldende kunstenaarsmarkt (avond)
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Duinen en mensen: dwars door de duinen van Noord-Holland
 
Donderdag 26 maart in de Ruïnekerk

Rolf Roos (1954), ecoloog en publicist uit Castricum, zal op basis van 
zijn drieluik Duinen en mensen een levendige presentatie geven over 
hoogtepunten in de historie en natuur van de Noord-Hollandse duinen.

Het drieluik Duinen en mensen

Op basis van de publicatie Duinen en mensen (zie www.duinenmensen.nl) 
spreekt hij over diverse onderwerpen. Met veel aandacht voor veranderingen 
in het duin door de eeuwen, duingebruik en verschillen tussen noord-zuid 
en oost-west op basis van vele pas soms recent ontdekte kaarten. De heer 
Roos heeft zijn kennis opgedaan tijdens zijn onderzoeken en het schrijven 
van diverse boeken. 

Een groep van circa vijftig mensen heeft onder leiding van Rolf Roos in 
vijf jaar tijd de gehele Noord-Hollandse kust opnieuw beschreven. Voor 
het drieluik Duinen en mensen is na delen over de vastelandsduinen 
(Kennemerland en Noordkop en Zwanenwater) recent ook de eilandnatuur 
van de duinen van Texel geboekstaafd. 

In Duinen en mensen Kennemerland, Duinen en mensen Noordkop en 
Zwanenwater en Duinen en mensen Texel legt hij samen met vele gastauteurs 
de koppeling tussen (cultuur)geschiedenis en de natuur in de duinen. Als 
bioloog houdt hij ervan om detailkennis in een breder kader te plaatsen. 
Geef hem een handvol wilde bloemen en hij zal a. vertellen waar ze stonden, 
b. welke u beter had kunnen laten staan en c. welke relaties er zijn met de 
geschiedenis: van gebruik als kruid tot sporen van de Franse revolutie, van 
oude samenhangen in het landschap tot maar net voorbije jachtpartijen, alles 
laat sporen achter in onze wilde flora. Om nog te zwijgen over de recente 
trends als klimaatverandering en grootschalig natuurherstel in het duin.

Rolf Roos is ecoloog, publicist, uitgever en documentairemaker. Hij geeft 
colleges, lezingen en workshops. Hij is gespecialiseerd in het zichtbaar 
maken van soms subtiele milieudruk en de invloed van de mens op de natuur.
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Van de bestuurstafel

Wij hebben als Historische Vereniging weer een geweldig jaar achter de rug, 
bij velen van u is er een groot enthousiasme om zaken aan of op te pakken 
en de schouders er onder te zetten.

Financieel zijn wij een gezonde vereniging zonder subsidie van de gemeente. 
Dit wordt voor een groot deel gerealiseerd omdat de diverse daarvoor 
verantwoordelijken binnen het vooraf vastgestelde budget blijven. Als 
bestuur zijn wij daar bijzonder trots op.

Enkele feiten en/of bijzonderheden:

• Het aantreden van twee nieuwe bestuursleden Sjoerd Boersma en Jan 
Rein Pruntel, zij stellen zich aan u voor elders in dit Nieuwsblad.

• Voor de buitenleden, die een extra contributie voor portokosten betalen, 
hebben wij de contributie niet hoeven te verhogen omdat wij de post nu 
door het WNK laten bezorgen en dat levert een flinke besparing op.

• Er wordt nog steeds gewerkt aan het verder professionaliseren van de 
ledenadministratie.

• De HVB is deelnemer aan het platform Erfgoed BES, opgericht op 2 
oktober 2014.

• Binnen het bestuur wordt nagedacht of er weer een tentoonstelling voor 
en door HVB-leden kan worden georganiseerd.

• Vanuit de HVB is meegewerkt aan de viering van 100 jaar Duinvermaak 
en de Stationsstraat.

• De Open Monumentendag op 13 september 2014 was een groot succes, 
mede door de binnenkomst van Bello. De HVB was met promotiemarkt-
kramen aanwezig op de Oude Begraafplaats en in de Ruïnekerk en verzorg- 
de rondleidingen in klederdracht in en om de Ruïnekerk. Deze activitei-
ten leverden twintig nieuwe leden op.

• De najaarslezing op 2 oktober 2014 met Jan Stroop als gastspreker was 
een groot succes, mede door de interactie met de zaal.

• Het 450-jarig bestaan van de Berger- en Egmondermeerpolders in 2015 
wordt door de stichting BEM feestelijk omlijst; de bijdrage van de HVB 
zal bestaan uit een artikel in de Kroniek en een excursie in de Bergense 
polder.

• Er was een bestuursvertegenwoordiging aanwezig bij de regiovergade-
ring van historische verenigingen op 17 november 2014 bij de histori-
sche vereniging Oudkarspel.
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• Op 21 november 2014 was er een bestuursdiner in gasterij ́ t Woud, voor 
eigen rekening.

• Het bestuur heeft 2015 uitgeroepen tot het jaar van het cadeau- 
lidmaatschap. Daarvoor is op 28 november 2014 een flyeractie op touw 
gezet, meer dan vijftig leden hebben huis aan huis in Bergen en Bergen 
aan Zee een promotieflyer in de bus gedaan om het cadeau lidmaatschap 
aan te moedigen. Begin januari 2015 stond de teller op 1.772 leden, 
waarvan 60 nieuwe leden. Een geweldig compliment aan allen die aan 
deze actie hebben meegeholpen. Als dank werd de flyerdag afgesloten 
met een gezellig samenzijn in de kantine van tennisclub TC Bergen.

• Tussentijds heeft Sjoerd Boersma zich beziggehouden met de vervan-
ging van de ‘oude’ vlag van Bergen NH. De nieuwe vlag is binnen het 
bestuur enthousiast ontvangen en dient onder andere als promotiemate-
riaal en bron van inkomsten voor de HVB. Verkoopprijs € 15,00.

• De Kerstmarkt op 14 december 2014 was een groot succes. Esther en 
Kees van Eijk, Marry Ranzijn en Frank Perquin hebben voor de bemen-
sing gezorgd. Resultaat € 500,00 (waarvan € 375,00 aan verkoop van de 
vlaggen) en acht nieuwe leden.

 
Niek Weel, voorzitter.

In Memoriam Dick Broers

Op 30 oktober jl. vernamen wij dat ons lid van verdienste Dick Broers 
was overleden. Hij was bijna vanaf de oprichting van de HVB een 
enthousiaste verspreider binnen de verspreidingsgroep. Als postbode 
belde hij in de beginjaren van de HVB eenvoudig huis aan huis aan om 
mensen te overreden lid te worden van de vereniging. Aan hem danken 
wij honderden mensen die nu deel uitmaken van het ledenbestand. 

Dick is kort na het overlijden van zijn vrouw Beb overleden. Bovenaan de 
rouwkaart stond: Het verlangen om bij zijn geliefde Beb te zijn was groot.

Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Marry Ranzijn
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Nieuwe bestuursleden

Graag stel ik me even aan u voor als nieuw bestuurslid en portefeuillehouder 
van de Werkgroep Beeld en Geluid. Mijn naam is Jan Rein Pruntel en ik ben 
in 1954 geboren in Hoogezand (Groningen). Daar ben ik ook opgegroeid 
(op een jaar in Amerika na) en ik heb in Groningen economie gestudeerd. 
Na mijn studie heb ik in Amsterdam in het bankwezen gewerkt en ben in 
die tijd vanwege de liefde naar Bergen gekomen. Mijn vrouw is een echte 
Bergenees, evenals onze twee dochters dat zijn. Tegenwoordig doe ik als 
zzp’er tijdelijke opdrachten voor internationale organisaties. Dat houdt in 
dat ik het soms erg druk heb, maar vaak ook voldoende tijd heb om me in te 
zetten voor de HVB! 

Jan Rein Pruntel

Graag wil ik mij voorstellen als nieuw bestuurslid van de HVB. Mijn naam 
is Sjoerd Boersma en ik ben 60 jaar jong. Ik kom van het Friese platteland 
en ben in de jaren tachtig naar Alkmaar verhuisd. In totaal heb ik 23 jaar 
in verschillende functies bij de VNU (Verenigde Nederlandse Uitgeef 
bedrijven) gewerkt, onder andere als Hoofd Werving, Selectie, Opleidingen 
en Communicatie. Na mijn VNU-tijd heb ik een eigen bedrijf gerund dat 
zich bezighield met werving, selectie en opleidingen. Daarna heb ik in 1999 
de overstap gemaakt naar het zmok-onderwijs (Zeer Moeilijk Opvoedbare 
Kinderen) en werd vervolgens adjunctdirecteur op een Praktijkschool in 
Alkmaar. Tot slot heb ik nog een jaartje gewerkt als afdelingsleider op een 
vmbo-tl. Een jaar of vijf geleden zijn we verhuisd naar de Heerlijkheid Bergen. 
En zo voelt het ook! Vlak na onze verhuizing heb ik alle, ooit verschenen 
Kronieken gekocht en raakte verknocht aan Bergen en zijn historie. Vorig 
jaar heb ik de ledenadministratie overgenomen van Barbera Jensen en nu doe 
ik de administratie van de vereniging met veel plezier. Daarnaast beheer ik 
de webshop van de HVB en op dit moment word ik ingewerkt door Louis 
Witte en Theo de Graaf in de websitematerie.

Mocht u vragen hebben op het gebied van de ledenadministratie, de 
webshop of de HVB-site, schroom niet om een mailtje te sturen naar: 
ledenadministratie@HVB-nh.nl

 Sjoerd Boersma
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Verslag Secretaris over 2014

Het jaar 2014 was een goed jaar voor de vereniging. Er verschenen twee 
Kronieken met een variëteit aan artikelen, waarbij vooral het historisch 
aspect goed aan bod kwam. Bij de voorjaarskroniek was een bijlage gevoegd 
met een inhoudsopgave van alle in de Kroniek verschenen artikelen over de 
periode 1993-2013. Een omvangrijke klus die geklaard is door Roosannie 
Kromhout. In juni verscheen het prachtige Themanummer over ‘Het (Oude) 
Hof’ dat gepresenteerd werd in de Zwarte Schuur, een zeer toepasselijke 
omgeving.

In de voorjaarsvergadering werden tot leden van verdienste Stella Schrijver, 
Herman Gelens en Renate Woudstra benoemd. Beatrijs van Erdewijk werd 
als nieuw bestuurslid benoemd. Na de pauze nam Harry de Raad van het 
Regionaal Archief ons mee door de geschiedenis van Bergen aan de hand 
van een aantal door hem geselecteerde archiefstukken. Daarna vertoonde 
zijn collega Jesse van Dijl (beeldconservator) een aantal oude films. Zo zagen 
wij de bustocht van Bergen naar Alkmaar in 1939; een vooroorlogs dagje uit 
van Alkmaar naar Bergen aan Zee dat heel bijzonder door twee personen 
met hun eigen camera was gefilmd; zagen wij de Katingo weer op het strand 
liggen en Sinterklaas in de jaren vijftig in Bergen arriveren.

In de najaarsvergadering namen we afscheid van Jaap Schoen als bestuurslid, 
werd de secretaris herbenoemd en werden Jan Rein Pruntel en Sjoerd 
Boersma als bestuursleden benoemd. Tevens werd het nieuwe Huishoudelijk 
Reglement goedgekeurd. Na de pauze luisterden we naar Jan Stroop die 
vertelde over het wonder van taalgevoel, dat reeds op heel jonge leeftijd 
ontwikkeld wordt, en hoe de taal langzaam verandert. Hij illustreerde zijn 
betoog met veel voorbeelden. Door zijn vraag-en-antwoordspel met de zaal 
zaten we met zijn allen weer even in de schoolbanken.

Het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van Elly Klerk, actief 
binnen de Werkgroep Verspreiding en veel te jong ons ontvallen; van ons lid 
van verdienste Dick Broers, van Gerbrand Kuipers, gewaardeerd deelnemer 
aan de excursies en bij velen bekend van de zuivelhandel die hij dreef op de 
Jan Oldenburglaan en van Joke Wolschrijn van Histon.

Op organisatorisch gebied kende de vereniging een aantal wijzigingen. Na 
het vertrek in september 2013 van Barbara Jensen als ledenadministratrice 
werden voor die functie Arjan Tiebie en Sjoerd Boersma bereid gevonden. 
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Besloten werd om het door Barbara gebruikte programma te vervangen door 
een programma met meer rapportagemogelijkheden voor stuurinformatie. 
Dit programma is gebouwd door Frank Perquin in nauw overleg met 
de twee ledenadministrateurs. Daar zijn heel veel uren in gaan zitten. 
Het resultaat is een programma dat makkelijker voldoet aan de wens tot 
bestuurlijke informatie en meer inzicht geeft in de opbouw van het (nog 
steeds stijgende) ledental. Ook kan het gebruikt worden bij de administratie 
voor het indelen van de excursiegroepen. Na een jaar van bouwen en testen 
heeft het programma de vuurdoop ondergaan bij het innen van de jaarlijkse 
contributie in de afgelopen maanden.

Een tweede organisatorische aanpassing is de vorming van de Werkgroep 
Ledenservice en -werving geweest. Daarin zijn een aantal bestaande 
activiteiten structureler ingebed. Zo treedt Christine Waslander op als 
eindredacteur voor het Nieuwsblad. Voor de perscontacten trekken Christine 
en Henk Jellema gezamenlijk op. Sjoerd Boersma beheert de webwinkel; 
Esther van Eijk regelt en organiseert de lezingen en de steunpilarendag. 
Voor de ledenwerving zijn Anja Dekker, Fien Jansen en Joke Tibie actief 
en Kees van Eijk verzorgt met Marijke van der Blom, Kees Jansen, Ineke 
Schotten, Kees Wokke en Mees Schotten de aanwezigheid van de HVB op 
de verschillende markten.

Een derde belangrijke ontwikkeling is de scheiding die op de website is 
doorgevoerd tussen technisch en inhoudelijk beheer, zeg maar het technisch 
laten werken van de website en dat wat er aan teksten en beeldmateriaal 
op staat. Het bestuur gaf er de voorkeur aan om te kijken of de beeldbank 
ontwikkeld kon worden in samenwerking met het Regionaal Archief. Voor 
de twee voortrekkers van het eerste uur (Fred Jostmeijer en Louis Witte) 
was dat een uitermate zure beslissing. De afgelopen jaren is door hen 
heel veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van een beeldbank. 
Zij deden dat samen met vrijwilligers van andere verenigingen in het 
samenwerkingsverband rond de Zijper beeldbank, waar wij tot dan deel 
van uitmaakten. Deze bestuursbeslissing was voor Fred Jostmeijer, één 
van de ‘founding fathers’ van de website, een brug te ver. Hij heeft zich 
teruggetrokken uit de Werkgroep Website. Zijn kennis en inzet zullen node 
gemist worden.

Guillaume van Weele
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Terugblik Najaarsexcursies 2014

27 september hebben we een wandeling gemaakt door het buurtschap Zui-
dergeest. Dit was voor ons een nieuw ontwikkelde excursie op deze oude 
geestgronden, waar we, met een flink aantal échte Bergenaren in onze excur-
siecommissie, de tanden maar eens in gezet hebben. De wandeltocht bleek 
vol verrassingen te zitten. We kwamen in tuinen met geheime gangen en 
hoorden talloze verhalen over een historie die eigenlijk al verloren is gegaan, 
maar gelukkig is vastgelegd in oude foto’s! Het nieuwe lid van de excursie-
commissie, Ed Duin, woont zelf in deze buurt. Hij spijkerde ons bij met zijn 
foto’s en verhalen, waardoor de wandeling een echt avontuur werd. Door 
het grote aantal aanmeldingen liepen we zowel in de ochtend als in de mid-
dag. 

25 oktober was de dag van onze ‘literaire’ fietstocht. Ook hier was veel 
belangstelling voor en we hebben zes grote groepen moeten maken. Voor 
velen was het een verrassing dat er zoveel dichters en schrijvers in ons dorp 
woonden of nog wonen. Natuurlijk werd de fietstocht gelardeerd met ge-
dichten en verhalen; het liefst herkenbaar, zoals dit gedicht van Ans Wortel 
(nadat ze uit Kranenburgh weg moest):

neem mijn huis
als ’t niet anders kan
neem mijn bloemen,
mijn Bergen
mijn werken
mijn water…

Zij kon niet zonder haar geliefde Bergen; wij zijn blij dat we hier mogen 
wonen en geïnspireerd raken door het artistieke klimaat om ons heen.

8 november bezochten we de scholen die nog over zijn van het voormalig 
complex van de Zusters Ursulinen aan de Loudelsweg. Er waren heel wat 
oud-leerlingen op deze excursie af gekomen. Zij vonden, zeker in de huidi-
ge Roland Holstschool die weinig veranderd is, veel herinneringen aan hun 
schooltijd terug. Ook een tiental Ursulinen, die vroeger nog voor de klas had-
den gestaan, had zich aangemeld; voor hen voelde deze excursie als een waar-
dering voor hun werk als leerkracht. In het PCC gingen we vooral in op het 
onderwijs dat de Zusters hebben gegeven; op de Adriaan Roland Holstschool 
besteedden we aandacht aan de snelle emancipatie van vrouwen in de vorige 
eeuw. In ieder geval bleek iedereen de oude liedjes uit de Berg Jodel nog te 
kunnen zingen.

Marijke Kirpensteijn
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Leeftijdsverdeling HVB-leden

De belangstelling voor historie komt bij veel mensen pas met de jaren. 
Vandaar dat de HVB relatief veel ouderen in het ledenbestand heeft. Het 
natuurlijk verloop is daarom vrij hoog, waardoor er een noodzaak is om 
steeds nieuwe leden te blijven werven om het ledenbestand op peil te 
houden. De afgelopen tijd is de HVB door allerlei acties erin geslaagd het 
ledental zelfs te laten groeien! Gaat dit dan ook gepaard met een verjonging 
van het ledenbestand? Het antwoord hierop is af te leiden uit de grafiek 
met de leeftijdsverdeling van de HVB’ers hiernaast.

De leeftijdsverdeling rechts is van de leden die het laatste jaar lid zijn 
geworden en deze laat een veel ‘jongere’ verdeling zien dan het totaal links. 
Zo is bijvoorbeeld het percentage in de leeftijd van 40 tot 60 jaar in de 
groep nieuwe leden 34,3 % tegen 15% voor het totaal. 

Met een actieve ledenwerving slaan we dus twee vliegen in één klap: het 
ledenbestand blijft tenminste op peil en tegelijkertijd vindt verjonging 
plaats!
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Vooruitblik Voorjaarsexcursies 2015

Zaterdag 18 april gaan we weer eens op excursie naar Het (Oude) Hof en 
alles wat er oorspronkelijk bij hoorde. Het Themanummer van de Kroniek 
in 2014 besteedde uitgebreid aandacht aan Het Hof, een reden om daar weer 
eens met andere ogen naar te kijken. Natuurlijk kennen we het buiten, het 
(gerenoveerde) restaurant en de Zwarte Schuur. Maar weten we ook iets over 
de slangenmuur, de plantage en het rondeel, om nog maar te zwijgen over 
de ijskelder en de katten- en hondenberg? Het wordt een wandeling met 
talloze verhalen uit onze Bergense geschiedenis, waarover we steeds maar 
weer meer te weten komen. 

Zaterdag 9 mei gaan we op de fiets door de jarige Bergermeer. Het is 
namelijk 450 jaar geleden dat de Berger- en de Egmondermeer werden 
drooggelegd. Op onze fietstocht van ongeveer tien kilometer stoppen we op 
een aantal plaatsen om te vertellen over de geschiedenis van dit gebied; over 
de waterhuishouding, de molens, het Polderhuis en het Tolhuis. We hopen 
dat we de plekken van de twee natuurzwembaden mogen bezoeken, waar 
heel wat Bergenaren hebben leren zwemmen. Dat de geschiedenis niet stil 
staat, bewijzen TAQA en het Ecodorp; ook dat wordt ooit geschiedenis.

Zaterdag 30 en zondag 31 mei mogen we nog een keer op bezoek in Huize 
Schuylenburg aan de Herenweg, waar belangrijke Bergense geslachten 
en bekende kunstenaars van de Egmondse school hebben gewoond. We 
verzamelen om 10.00 uur in Gasterij ‘t Woud, waar u eerst een lezing krijgt 
over het buurtschap, de Gasterij en de bewoners van Schuylenburg.

Daarna wandelen we naar het huis, waar Rob Leijen en de familie Warmerdam 
ons zullen rondleiden. In 2013 was deze excursie zo’n succes, dat we deze 
zowel in het voor- als najaar hebben gedaan. Degenen die toen niet konden 
worden ingedeeld, gaan nu voor; u moet daarvoor wel opnieuw inschrijven.
Na opgave voor een van de excursies krijgt u van ons een uitnodiging waarop 
het tijdstip en de plaats van samenkomst staan vermeld. 

Marijke Kirpensteijn
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2015: ‘Jaar van het cadeaulidmaatschap’

Met de flyeractie cadeaulidmaatschappen hebben we het ‘jaar van het ca-
deaulidmaatschap’ ingeluid!
Een cadeaulidmaatschap is een uitgesproken cadeau-idee om uw vrienden 
en/of familie kennis te laten maken met de Historische Vereniging Bergen! 
De HVB helpt u graag bij het aanbieden van zo’n cadeaulidmaatschap.
Een lidmaatschap kost € 16,00 voor leden woonachtig in Bergen en 
Bergen aan Zee en € 20,00 voor leden buiten Bergen. Na afloop van het 
cadeaulidmaatschap nemen wij automatisch contact op met uw vrienden 
of familie aan wie u het lidmaatschap hebt gegeven met de vraag of ze het 
lidmaatschap willen verlengen. Een cadeaulidmaatschap voor meer jaren 
behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Voor slechts € 16,00 of € 20,00 een héél jaar plezier:
• Twee Bergense Kronieken (geschiedschrijving over Bergen).
• Twee Nieuwsbladen (nieuws van de Historische Vereniging).
• Eén Themanummer.
• Twee keer per jaar een gratis lezing.
• Twee keer per jaar deelnemen aan de excursies.

Op de HVB-website kunt u het formulier invullen: www.hvb-nh.nl

Laat historische beelden en geluiden niet verloren gaan!

Heeft u nog oude foto’s, filmpjes of geluidsopnamen van Bergen? 
En vindt u het zonde als ze op zolder of achter in een kast liggen 
te verstoffen? Deel ze dan met de HVB!

Wij van de werkgroep Beeld en Geluid zorgen in overleg met u dat 
historische beelden en geluiden goed worden bewaard. We maken dit 
materiaal toegankelijk voor alle HVB-leden en andere belangstellenden 
via onze website hvb-nh.nl. Daarnaast kunnen de beelden en geluiden 
worden gebruikt voor tentoonstellingen, presentaties en publicaties in 
de Bergense Kroniek.
Neem contact op met de werkgroep Beeld en Geluid via telefoon  
(072-5818666) of e-mail (beeld@hvb-nh.nl) als u historisch materiaal 
met de HVB wilt delen. U kunt natuurlijk ook leden van de werkgroep 
Beeld en Geluid (zie elders in dit Nieuwsblad) of van het HVB-bestuur 
rechtstreeks benaderen.
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Laat de Bergense vlag dagelijks wapperen!  
 
Cadeautip!     

De Historische Vereniging Bergen (HVB) heeft een nieuwe verbeterde versie 
van de vlag van Bergen laten maken. Een paar jaar geleden hebben Frits 
David Zeiler en Bert Veer in de Kroniek van de HVB het wapen van Bergen 
uitgebreid beschreven. De herkomst is vrijwel zeker van de Heren van 
Haarlem, die Heren van Bergen werden. De oudste afbeeldingen dateren al 
uit de late zestiende eeuw. De merletten in het wapen zijn eigenlijk ‘geknotte 
merels’, vogels zonder poten en snavels, die alleen in de heraldiek worden 
toegepast. Soms worden wel de aanzetten weergegeven, hier is gekozen 
voor een gladde afronding van onderbuik en kop. Aanvankelijk was het idee 
om de merletten als een soort witte silhouetten in de rode ondergrond te 
plaatsen. Vergelijking met een paar traditionele (maar redelijk betrouwbare) 
weergaven leerde, dat er toch wel oogjes en vleugels moeten worden 
weergegeven. Zo is gekozen voor het nu gepresenteerde ontwerp. Merletten 
komen ook voor in het oude wapen van Schoorl (om de klimmende leeuw 
heen), in het wapen van Heemstede (al heten ze daar anders), in het wapen 
van Oostkamp (Vlaanderen) en in de verschillende wapens in het Land van 
Cuijck. 
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Het 1700-ste lid Astrid van ‘t Veer wordt welkom geheten door HVB-vrijwilligers in historische kledij. 

Ga voor meer foto’s van de rondleidingen, inzage in historische publicaties 
en informatie over de HVB naar de HVB-website: http://www.hvb-nh.nl

Historische Vereniging Bergen NH bereikt nieuwe mijlpaal 
met 1700-ste lid

Glunderende gezichten bij de aanwezige vrijwilligers van de Historische 
Vereniging Bergen NH toen op de Open Monumentendag van 13 september 
bekend werd dat het 1700-ste lid was ingeschreven. De HVB Bergen NH was 
de hele zaterdag aanwezig met promotiekramen en verzorgde rondleidingen 
in en om de Ruïnekerk en op de ‘Oude Begraafplaats’ aan de Ruïnelaan. De 
‘Oude Begraafplaats’ noteerde een recordaantal van 222 bezoekers en bij de 
Ruïnekerk kwamen nóg meer mensen een kijkje nemen en luisteren naar de 
verhalen van de rondleiders. Dat de bezoekers blij waren met deze bijdrage 
van de HVB bleek uit de grote belangstelling voor de historische uitgaven en 
ook uit het aantal nieuwe leden dat kon worden ingeschreven. 
Om ongeveer 15.00 uur, juist toen Bello op het Plein de stoomfluit nog een 
paar keer liet rondzingen, was het zover: Astrid van ‘t Veer werd als 1700-ste 
lid ingeschreven, waarmee de HVB Bergen NH zich nog steviger vestigde in 
de groep van de grootste historische verenigingen van Nederland! 
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Plannen 2015 van de Werkgroep Excursies 

Van de Werkgroep Excursies maken 7 personen deel uit: 
Portefeuillehouder  Leo Rotthier
Werkgroepleden Marijke Kirpensteijn, Wim Jan Schotten, 
 Jos van de Klundert, Herl Roos Lindgreen, 
 Ed Duin, Eldert Groenewoud

De Werkgroep Excursies heet welkom: Peter Broekens.
Willem Jan Bleys heeft afscheid genomen van de werkgroep excursies.

Activiteiten
We organiseren zes excursies in 2015.

Voorjaar  Najaar
18 april Het (Oude) Hof September nog niet bekend
09 mei  Bergermeer Oktober nog niet bekend
30/31 mei Gasterij ’t Woud  November nog niet bekend
 en Schuylenburg

Namens de Werkgroep Excursies,
Leo Rotthier

Verslag over 2014 van de Werkgroep Beeld en Geluid 

Van de Werkgroep Beeld en Geluid maken 7 personen deel uit:
Portefeuillehouder Jan Rein Pruntel
Coördinator vacature
Fotograaf Ineke Vrasdonk
Medewerkers Siem Danenberg, Loek Ooijevaar, Paul Pesie, 
 Jaap Schoen, Allard Willemier Westra

De Werkgroep Beeld en Geluid heet welkom: Loek Ooijevaar en Paul Pesie. 
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen.
De werkgroep wordt ondersteund door de Fotoherkenningsgroep, waaraan 
deelnemen:
Riet Kamp (notulist), Piet Mooij, Loek Ooijevaar, Jan Scholten, Gré 
Schouten, Lau Vrasdonk en Ru Waalewijn.
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Activiteiten
De werkgroep legt zich toe op het verzamelen en toegankelijk maken van 
beelden en geluiden uit de Bergense historie. Ook verzorgt de werkgroep 
het maken van foto’s van verenigingsactiviteiten en het plaatsen van die 
foto’s op de website. De voornaamste aanwinsten van het afgelopen jaar zijn:
• een groot aantal filmpjes van Lau Vrasdonk
• foto’s van het vliegveld Bergen vlak na het bombardement van 10 mei 

1940 en van daarbij aanwezige Nederlandse militairen, geschonken door 
de dochter van één van hen

• een mooie collectie ansichtkaarten afkomstig uit een legaat van een 
Bergense familie 

Daarnaast is nog een aantal losse foto’s ontvangen, waaronder klassenfoto’s 
uit de jaren dertig van de toenmalige Openbare Lagere School. 

Veel aandacht is in 2014 uitgegaan naar het vernieuwen van de beeldbank 
op de website van de vereniging. Aan het eind van het jaar waren de 
werkzaamheden nog in volle gang. Bij de vernieuwing wordt samengewerkt 
met het Regionaal Archief Alkmaar. De bedoeling is dat in de beeldbank 
historisch beeldmateriaal van het Regionaal Archief én beeldmateriaal dat 
door HVB-leden of anderen beschikbaar wordt gesteld, door iedereen kan 
worden bekeken. 

De Fotoherkenningsgroep heeft als taak om beschrijvende informatie toe te 
voegen aan oude foto’s van Bergen uit het Regionaal Archief. Het gaat om 
zaken als waar en wanneer is een foto genomen, en wie en wat is er op te zien. 
Bij veel oude foto’s in het Regionaal Archief ontbreekt dergelijke informatie 
en dat maakt die foto’s minder waardevol. De groep bestaat uit een aantal 
oudere Bergenaren met een goed geheugen, en de bijeenkomsten zijn altijd 
erg gezellig. Helaas kunnen er voorlopig geen nieuwe deelnemers meer bij.

Namens de Werkgroep Beeld en Geluid,
Jan Rein Pruntel
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Verslag over 2014 van de Werkgroep Histon

Van de Werkgroep Historisch Onderzoek (Histon) maken 26 personen 
deel uit:
Voorzitter  Theo de Graaff
Secretaris   Kees Orij
Portefeuillehouder  Beatrijs van Erdewijk
Medewerkers: Joop Bekius, Frank Boddendijk, Mieke Botman, Pieter van 
Dijk, Herman Gelens, Jan Hageman, Frank van Heusden, Kees van der Hoek, 
Barbara Jensen, Petra Kamp, Riet Kamp, Roel Kuipers, Thea Leijen, Bert van 
der Miesen, Henk Min, Sieme Niks, Dirk Nolson, Ben Nuyens, Rob Pronk, 
Jaap Schoen, Ans Schot, Maria Smook, Theo Veer, Ru Waalewijn, Pim van der 
Werf en Kees Wokke.

Helaas is Roland Bergsma onverwacht overleden. Roland had zich in de zomer 
van 2013 aangemeld bij Histon maar was slechts enkele keren in staat te komen. 
Op de valreep van 2014 is ook ons oud-lid Joke Wolschrijn overleden. Lang was 
zij een trouw bezoekster van onze vergaderingen waar zij een gewaardeerde 
bijdrage heeft geleverd.

Activiteiten
Histon is negen keer bij elkaar gekomen en er zijn zeven artikelen van Histon-
leden geplaatst in de beide kronieken van 2014. Er zijn zeven artikelen van 
Histon-leden geplaatst in de beide kronieken van 2014. 
Voor de website van de vereniging is een overzicht gemaakt van de burge-
meesters die sinds Napoleon Bergen hebben bestuurd. 
Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van Duinvermaak is in september 
een krant verschenen over de geschiedenis van dit bekende etablissement. Een 
aantal leden van Histon heeft – samen met andere leden van de vereniging - aan 
deze krant een grote bijdrage geleverd.
Wij zijn Rolf Wolschrijn erkentelijk voor het inventariseren van negentien 
adresboekjes van Bergen die sinds 1909 zijn gemaakt. Deze staan inmiddels 
op de website. Van museum Het Sterkenhuis hebben we nog eens zeven 
adresboekjes gekregen die nu liggen te wachten om gescand te worden.
Over het hele jaar hebben 25 mensen een vraag over de geschiedenis van 
Bergen gesteld aan de vereniging. Deze vragen worden naar alle medewerkers 
van Histon gestuurd, alsmede naar een aantal ‘prominente’ Bergenaren om de 
kans op respons zo groot mogelijk te maken. Bijna alle vragen konden worden 
beantwoord.
Binnen Histon is een subgroep gevormd, gecoördineerd door Beatrijs van 
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Erdewijk, om gezamenlijk in het Regionaal Archief te Alkmaar Bergense 
archieven te ontsluiten. Om dit goed te kunnen doen, heeft het Archief ons 
eerst in een paar workshops wegwijs gemaakt.
Histon heeft het seizoen 2013-2014 op 22 mei afgesloten met een interessante 
lezing over ‘Huize De Dieu’ door historicus Harold Bos, in zijn historisch 
pand ‘Huys Auerhaen’ aan de Wilhelminalaan te Alkmaar.

Namens de Werkgroep Historisch Onderzoek,
Beatrijs van Erdewijk, Theo de Graaff en Kees Orij

Verslag over 2014 van de Werkgroep Historisch Kadaster 

Van de Werkgroep Historisch Kadaster maken 3 personen deel uit:
Portefeuillehouder   Niek Weel
Coördinator    Henk Min 
Onderzoek kadaster  Tamis Pronk

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

Activiteiten
In het Nieuwsblad van augustus 2014 bladzijde 25 werd een opsomming 
gegeven van onze activiteiten. De leden van de werkgroep zijn nog druk 
bezig de genoemde activiteiten verder te ontwikkelen. Gezocht wordt onder 
andere naar onderzoeksresultaten van Histon uit 1998.
Verder wordt er gewerkt aan gezinsreconstructies van Bergen NH en aan de 
kadastrale percelen van Bergen NH (opgetekend tijdens de invoering in 1832); 
te tekenen in HazaData Goed.
De genealogisch database (HazaData) omvat momenteel 26.531 personen. 
Hierin zitten ook personen van buiten Bergen NH.
De werkgroep is bezig met de geboorteakten van na 1811 en is gekomen 
tot 1822. De Doop, Trouw en Begraafgegevens van voor die tijd zitten er 
grotendeels al in, maar deze behoeven nog een tweede screening.

Namens de Werkgroep Historisch Kadaster,
Niek Weel
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Verslag over 2014 van de Werkgroep Kroniekredactie 

Van de Werkgroep Kroniekredactie maken 9 personen deel uit:
Hoofdredacteur     Bert Veer
Eindredacteur   Winifred Hazelhoff Roelfzema
Voorzitter, secretaris a.i.   Rein van der Sluijs
Redactielid interviews  Trees Bruinsma
Redactielid interviews  Marijke Kirpensteijn, 
Redactielid   Ru Waalewijn, 
Redactielid   Yvon Bos-Eyssen (-Grondhout)
Corrector    Rineke van der Sluijs-Dekker
Notulen en uitnodigingen  Steven de Wit

De redactie heet welkom: Winifred Hazelhoff Roelfzema, die de rol van 
eindredacteur gaat vervullen. De Werkgroep Kroniekredactie heeft begin 
december op haar verzoek node afscheid genomen van Joske Zwolsman-
Reeser, die om fysieke redenen heeft moeten bedanken. Er is nog één (lastig 
te vervullen) vacature, niet dringend. Het betreft die voor de gecombineerde 
functie van secretaris/penningmeester alsook webredacteur/webbeheerder.

Activiteiten
De Kroniekredactie heeft zich weer van haar taak gekweten door zowel in 
het voor- als in het najaar een reguliere kroniek ten doop te houden. Deze 
zeer gevarieerde kronieken kwamen tot stand mede door de omstandigheid dat 
het artikelaanbod ruim voldoende was; kennelijk willen auteurs van diverse 
pluimage altijd graag in de Bergense Kroniek publiceren. 
Met de (inhoud van de) najaarskroniek was de ‘historie’ extra goed bedeeld, 
maar over het geheel van beide uitgaven genomen was er sprake van een 
aannemelijke mix met meer nostalgische onderwerpen. 
Over de uiterlijke vormgeving is het afgelopen jaar veel discussie geweest. Het 
idee is dat er nu consensus bestaat over een uiterlijke vorm (mede gebaseerd op 
de Bergense kleuren) die weer een aantal jaren mee kan. 
Verder heeft de Kroniekredactie met het realiseren van het Themanummer 
‘Een Hof voor een Heer’ een oude wens in vervulling doen gaan door zich te 
verzekeren van de deskundige medewerking van vier externe auteurs, die in 
deze HVB-uitgave over Het (Oude) Hof elk op hun terrein hun licht hebben 
laten schijnen. Voor de uitreiking van deze unieke uitgave half juni in de Zwarte 
Schuur waren tal van personen uitgenodigd die elk op hun eigen wijze met Het 
Hof verbonden zijn. 

Namens de Kroniekredactie,
Rein van der Sluijs
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Verslag over 2014 van de Werkgroep Ledenservice en -werving 

Van de Werkgroep Ledenservice en -werving maken 17 personen deel uit:
Portefeuillehouder Marry Ranzijn 
Coördinator Fien Jansen-de Wit
Webwinkel beheerder  Sjoerd Boersma
Nieuwsblad en persberichten  Christine Waslander
Corrector Bert van der Miesen
Ontwerper Frank Perquin
Lezingen en steunpilarendag  Esther van Eijk
Ledenwerving algemeen  Anja Dekker, Joke Tiebie, 
 Fien Jansen-de Wit
Coördinator promotiemarktkraam Kees van Eijk
Ledenwerving promotiemarktkraam  Kees Wokke, Marijke van der Blom-
 de Wit, Mees Schotten, 
 Ineke Schotten-Kaay, Fien Jansen-
 de Wit, Kees Jansen, Kees en Esther
 van Eijk, Rita Jansen, Ellis van den
 Bovenkamp.

De Werkgroep Ledenservice en -werving heet welkom: Bert van der Miesen 
als corrector, Rita Jansen en Ellis van den Bovenkamp bij de afdeling 
promotiemarktkraam en Frank Perquin als ontwerper.
Wegens drukke werkzaamheden heeft Rineke van der Sluijs-Dekker afscheid 
genomen van de werkgroep.

Activiteiten
Het eerste jaar van de werkgroep ledenservice en -werving had een wervelende 
start waarin veel activiteiten hebben plaatsgevonden. Was het streven in het 
Nieuwsblad van augustus 2014 nog 1700 leden in 2015, inmiddels zitten 
we al, door alle enthousiaste acties, op 1772 leden. Het streven hebben we 
bijgesteld naar ‘1799’ leden.
• De Open Monumentendag zaterdag 13 september was een groot succes. 

De HVB verzorgde rondleidingen op de Oude Begraafplaats en in 
de Ruïnekerk. Op beide locaties waren de bezoekersaantallen boven 
verwachting en konden de beide promotiekramen in totaal twintig 
nieuwe leden verwelkomen. Enthousiaste vrijwilligers en rondleiders in 
de Ruïnekerk waren uitgedost in vijftiende-eeuwse historische kleding.

• De flyeractie voor cadeaulidmaatschappen heeft circa zestig nieuwe leden 
gegenereerd. Bijna zestig enthousiaste steunpilaren, vertegenwoordigd 
uit alle werkgroepen van de HVB en leden van het bestuur, zijn op een 
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vrijdagmiddag op pad gegaan om in een paar uur ongeveer 6500 huizen 
in Bergen te voorzien van de flyer. Aansluitend was er in de kantine van 
TC Bergen een zeer gezellige afsluiting van de middag, waar de flyer-
ervaringen smakelijk en met veel vrolijkheid werden uitgewisseld. Al 
met al een zeer geslaagde actie.

• Daarnaast biedt de HVB ook de historische vlag aan voor € 15,00 per 
stuk. De reacties zijn enthousiast. Veel Bergenaren en Bergenezen 
hebben de vlag al dagelijks wapperen. De vlag is nog steeds te koop bij 
Kluswijs de Vries, Fixet Michiel Duin, supermarkt Deen, Drieënhuizen, 
de Eerste Bergense Boekhandel, Boekhandel Thomas en de AKO 
Kiosk. Bestellen kan ook op de site van de HVB (www.hvb-nh.nl). Het 
zou toch geweldig zijn als bij veel winkels, kantoren en praktijken de 
echte Bergense vlag wappert! (zie artikel elders in dit blad)

• De promotiemarktkraam heeft in 2014 op twee boekenmarkten, vier 
kunstmarken, Koningsdag, Open Monumentendag en op de Kerstmarkt 
gestaan; dit heeft een hoge omzet aan verkoop HVB-publicaties 
gegenereerd en veel nieuwe leden opgeleverd.

• De lezing over taalverloedering door Jan Stroop was mede door de 
interactie met de zaal een groot succes. 

• De verkoop van publicaties van de HVB via de webwinkel was boven 
verwachting. Boeken, kaarten en publicaties zijn nog steeds te koop via 
onze webwinkel: http://hvb-nh.nl/shop/index.html.

• Het Nieuwsblad krijgt een steeds professionelere uitstraling. Voor de 
aanlevering van de kopij werken we inmiddels met een goede structuur 
door gebruik te maken van sjablonen.

• Een nieuwe huisstijl van de HVB is in ontwikkeling. Met het maken van 
het ontwerp voor de flyer hebben we al voorzichtig stappen gezet naar 
een frissere, andere uitstraling. Daar dit ontwerp positief is ontvangen, 
wordt de huisstijl op deze basis verder ontwikkeld.

Namens de Werkgroep Ledenservice en -werving,
Marry Ranzijn
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Verslag over 2014 van de Werkgroep Ledenadministratie

Van de Werkgroep Ledenadministratie maken 4 personen deel uit:
Portefeuillehouder     Marry Ranzijn
Ledenadministrateur nieuwe leden en mutaties leden Sjoerd Boersma
Ledenadministratie afd. contributiebetalingen   Arjan Tiebie
Programmabeheerder      Frank Perquin

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

Activiteiten
Het nieuwe programma voor de ledenadministratie is, na uitvoerig te zijn 
getest, in 2014 in gebruik genomen. Naast de ledenadministratie omvat het 
programma uitgebreide mogelijkheden en vastlegging voor:
• steunpilaren
• belangstellenden voor vrijwilligersfuncties
• HVB- relaties
• excursies en andere activiteiten
• cadeau-abonnementen
• rapporteringen, grafieken m.b.t. leeftijdsopbouw; verdeling duur 

lidmaatschap; nieuwe en opgezegde leden laatste kwartaal; nieuwe en 
opgezegde leden laatste per jaar, reden opzegging leden, enz.

De contributie-inning maakt ook deel uit van het nieuwe programma. 
Hierdoor zal de inning veel sneller en met minder inspanning verwerkt 
kunnen worden. Een efficiënt onderdeel is het inlezen van de bankafschriften 
waardoor de betaalde contributies automatisch afgeboekt worden van de 
openstaande contributies. 
In 2014 is de contributie-inning uitgebreid getest. Deze wordt in 2015 in 
gebruik genomen.

Namens de Werkgroep Ledenadministratie,
Marry Ranzijn
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Verslag over 2014 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, Menno Boorsma, Nan Duinmaijer, 
 Bernadette de Grauw, Eldert Groenewoud, 
 Pieter Hoogcarspel, Jaap Kaleveld, Piet Mooij,
 Henk Schotten, Gré Schouten, Aycke Smook, 
 Bini Strooker, Wout Tuijn, Lau Vrasdonk, 
 Kees de Vries, Don Vromans
Er hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe werk-
groepleden toegetreden.

Activiteiten
Voor de werkgroep was 16 juni 2014 een belangrijke en historische dag. Deze 
dag vormde namelijk de afsluiting van een lange periode van onderzoek naar 
de vier Duitse militairen uit WO I, die tijdens hun internering in het barak-
kenkamp aan de Vinkenkrocht waren overleden en op de Oude Begraafplaats 
waren begraven. Enkele jaren geleden bleek uit oude documenten dat deze 
militairen in 1956/57 waren overgebracht naar de Duitse erebegraafplaats in 
Ysselsteyn (L). Echter bij een bezoek daar vonden we de graven van maar twee 
van de vier militairen. Uitgebreid onderzoek in diverse archieven, waarbij we 
de hulp kregen van een bezoeker die sterk geïnteresseerd is in WO I, leverde 
geen resultaat op. Zo ontstond het vermoeden dat twee militairen nog in Ber-
gen begraven lagen. Alle informatie is toen overgedragen aan de Gravendienst 
van de Koninklijke Landmacht. Op basis van de informatie heeft de Graven-
dienst, met formele toestemming van de burgemeester, de betreffende graven 
in maart 2013 geopend, de stoffelijke overschotten gevonden en opgegraven.
Op 16 juni 2014 zijn de stoffelijke resten van Adolf Degel en August Lipp met 
een korte plechtigheid alsnog bijgezet op de militaire begraafplaats in Yssel-
steyn (L). Zij rusten nu met hun collega’s Wilhelm Schulte en Wilhelm Schlüter 
op het gedeelte voor slachtoffers uit WO I. Piet Mooij en Willem Jan Bleys 
hebben de werkgroep bij de plechtigheid vertegenwoordigd. 

Het 150-jarig bestaan van de Oude Begraafplaats, deze is op 6 juli 1864 in ge-
bruik genomen, hebben we in eigen kring herdacht. De medewerkers van de 
Gemeentewerf, waarmee we een uitstekende werkrelatie hebben, en onszelf 
hebben we getrakteerd op een ‘herdenkingstaart’ bij de koffie.

Op Open Monumentendag mochten we dit jaar een recordaantal van 222 be-
zoekers welkom heten. Velen waren verrast over de bijzondere plek en erg ge-
interesseerd in de historie en de natuur waarover we vertelden. Enkele bezoe-
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kers hebben we, aan de hand van de begrafenisregisters, meer informatie kunnen 
geven over hun voorouders die hier begraven liggen.

Met materiaal dat de gemeente ons heeft geschonken, afkomstig van geruimde 
graven op andere begraafplaatsen, hebben we enkele graven kunnen restaureren.

Bij het gebruikelijke onderhoud, maaien en snoeien, kwam tot onze verrassing 
een redelijk gaaf origineel houten nummerpaaltje tevoorschijn. (Elk graf wordt 
gemarkeerd met een nummerpaaltje; de meeste zijn van beton.) We bezitten 
wel enkele originele houten nummerpaaltjes, maar die hebben de tand des tijds 
slecht doorstaan. We conserveren het nieuw gevonden paaltje op dezelfde wijze 
als onze twee houten stèles (verticale grafmonumenten) van ruim honderd jaar 
oud: impregneren met bijenwas.

Met dank aan een bezoeker zijn we ook weer een anekdote rijker. Hij bekende 
een ‘jeugdzonde’: als twaalfjarige leerling van de Van Reenenschool was hij, met 
een vriendje, de begraafplaats opgegaan. Met een meegebracht ijzerzaagje heb-
ben ze van een van de hekken om een graf de ijzeren punten afgezaagd. Daar 
kon je, met een stuk elektriciteitsbuis, een mooie speer van maken. Wij begrij-
pen nu waarom bij een van de hekken een paar punten zo onwaarschijnlijk strak 
zijn verdwenen.

Onze verzameling van ruim zestig kopieën van bidprentjes is ook weer uitge-
breid. Het is echter opnieuw een bidprentje, we hebben er al een paar, waarop 
staat dat de overledene op het roomskatholieke gedeelte van onze begraafplaats 
is begraven, terwijl hij niet terug te vinden is in de begrafenisregisters. Een raad-
sel waar we nog niet uit zijn.

We zijn altijd erg blij met extra informatie over de historie van de Oude Begraaf-
plaats en de daar ter aarde bestelden. 

Oproep
Heeft u informatie over familieleden die op de Oude Begraafplaats aan de Ruï-
nelaan (vroeger Schoolstraat) begraven liggen, oude foto’s, anekdotes? Wij zijn 
daarin erg geïnteresseerd, horen graag de verhalen en maken, als u dat goed 
vindt, een kopie van foto’s of documenten. Neem contact op met Willem Jan 
Bleys, telefoon 072-581 84 90, e-mail bleys@hvb-nh.nl. Alvast onze dank! 

Financiën
De werkgroep is financieel onafhankelijk. We drukken niet op de begroting van 
de HVB. Gereedschap en materialen worden door de gemeente betaald en onze 
overige kosten, zoals voor onze brochure, betalen we uit de vrijwillige bijdragen 
van de bezoekers en uit donaties.

Namens de Werkgroep Oude Begraafplaats,
Willem Jan Bleys
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Verslag over 2014 van de Werkgroep Verspreiding 
 Van de Werkgroep Verspreiding maken 38 personen deel uit:
Portefeuillehouder  Marry Ranzijn
Coördinator  Lau Vrasdonk

Verspreiders en medewerkers in alfabetische volgorde: Marleen van de 
Akker, Sjoerd Boersma, Piet Bogtman, Anny Bogtman, Menno Boorsma, 
Atie Doets-Sturk, Martin Duinmaijer, Tom van Eijk, Carla Groen, Fons 
Homan, Pieter Hoogcarspel, Wil Jansen, Jaap Kaleveld, Casper Klerk, Jan 
Louter, Piet Mooij, Jan Oldenburg, Rob Pronk, Truus Revers, Nico Ris, Loes 
Risselada-Panbakker, Jan Roosloot, Zeger de Ruiter, Dorien Runneboom, 
Henk Schotten, Mees Schotten, Ineke Schotten-Kaay, Ellie Smit-Schotten, 
Gré Schouten, Truus Smit, Maria Smook, Miep Tuyn, Wout Tuyn, Kees de 
Vries, Kees Wokke, Renate Woudstra-Mooij.

De Werkgroep Verspreiding heet welkom: Dorien Runneboom, Truus 
Revers, Menno Boorsma, Fons Homan en Carla Groen. Helaas kunnen er 
voorlopig geen nieuwe deelnemers meer bij.

De werkgroep heeft afscheid genomen van: Dorien Stadegaard.

Activiteiten
De verspreidingsgroep is zesmaal bijeengekomen in een zeer gezellige 
setting. Door de flinke aanwas van leden worden de verspreidingswijken 
steeds groter. Een paar wijken zijn al opgedeeld in kleinere subwijken. Voor 
de stukken die per post verstuurd moeten worden, maken we sinds augustus 
gebruik van WNK post, wat een behoorlijke besparing oplevert.

De taken van de Werkgroep Verspreiding waren in 2014 de volgende:
1. in januari verspreiding van de betalingsverzoeken
2. in maart verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging voorjaars 
 ALV/lezing en deelnameformulier excursies
3. in april verspreiding van de Voorjaarskroniek
4. in juni verspreiding van het Themanummer: Een Hof voor een Heer
5. in augustus verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging najaars 
 ALV/lezing, deelnameformulier excursies
6. in november verspreiding van de Najaarskroniek
7. in november hebben de verspreiders samen met leden van andere 

werkgroepen en leden van het bestuur huis aan huis, in het kader van 
het jaar van de cadeaulidmaatschappen, flyers verspreid. Resultaat: een 
geweldige inzet van allen met een grote respons

Namens de Werkgroep Verspreiding,
Marry Ranzijn
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Verslag over 2014 van de Werkgroep Website

Van de Werkgroep Website maken 6 personen deel uit:
Portefeuillehouder   Louis Witte
Coördinator en Technisch beheerder Sjoerd Boersma
Adviseur technisch beheer  Patrick Min
Technisch beheerder en Redacteur Theo de Graaff
Coördinatie websiteredactie  Guillaume van Weele
Kwaliteitscontrole en Redacteur  Huub van den Beld 

Tot de werkgroep Website zijn geen nieuwe leden toegetreden.
De werkgroep heeft afscheid genomen van Fred Jostmeijer. Wij danken Fred 
voor het vele werk dat hij jarenlang heeft gedaan, hetgeen gepaard is gegaan 
met de grote inzet die hem altijd kenmerkt.
Sjoerd Boersma heeft de coördinatie van Theo de Graaff overgenomen.

De werkgroep is in 2014 enigszins gereorganiseerd. We zijn uitermate 
verheugd dat de pagina’s van de website nu worden beheerd door de 
mensen van de werkgroepen waar die pagina’s bij horen. Het is echter niet 
de bedoeling dat dit ten koste zou gaan van de algehele kwaliteit van de 
website. De werkgroep heeft daarom iemand aangewezen die deze kwaliteit 
in de gaten houdt. U moet hierbij denken aan lettertype, lettergrootte, 
taalvastheid, layout van de pagina, etc.
De algehele coördinatie van alle pagina’s berust formeel bij de secretaris van de 
vereniging. Hiermee zijn nu voor het eerst rollen en taken duidelijk verdeeld. 

Bij de steunpilaren van de vereniging die de pagina’s van de website moeten 
bewerken, ontstond daardoor de behoefte om in deze materie wegwijs 
te worden gemaakt. De werkgroep heeft dit verzorgd door middel van 
workshops.

Namens de Werkgroep Website,
Louis Witte
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Algemene Ledenvergadering

26 maart 2015

van 19.30 tot 20.00 uur

Agenda:

1 Opening

2 Verslag Algemene Ledenvergadering 2 oktober 2014

3 Van de bestuurstafel, financiën en ledenbestand
 
 4 Verslag kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie

 5 Voorstel benoeming leden van verdienste
 
6 Nieuws van de werkgroepen

7 Aftredend en niet herkiesbaar: Louis Witte en Rein van der Sluijs

8 Aftredend en herkiesbaar: Niek Weel

9 Rondvraag 

10 Sluiting
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Verslag Algemene Ledenvergadering op 2 oktober 2014

Aanwezig: N. Weel (voorzitter), G. van Weele (secretaris), M. Ranzijn 
(penningmeester), alsmede de bestuursleden L. Rotthier,  
J. Schoen, L. Witte, B. van Erdewijk en R. van der Sluijs.

Afwezig: Er is bericht van verhindering ontvangen van de familie Smook, 
mevrouw Dekkers en mevrouw Sieberts. 

Notulen: G. van Weele

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van 
harte welkom op deze najaarsbijeenkomst, waarbij er eerst een kort huishou-
delijk deel is en daarna een lezing door de heer Jan Stroop over taalverloede-
ring en Poldernederlands.
De voorzitter memoreert dat op de Open Monumentendag het 1700-ste lid 
is ingeschreven. De krant heeft daar ook aandacht aan besteed inclusief een 
fraaie foto van vrijwilligers bij de Ruïnekerk in historische kledij. Verder 
meldt hij dat op 2 oktober in Egmond-Binnen de officiële oprichting heeft 
plaatsgevonden van het platform BES, waarin instellingen en verenigingen op 
cultureel en historisch gebied samenwerken.

2 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2014 
Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen en wordt door 
de vergadering goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.

3 Van de bestuurstafel en financiën
De voorzitter vraagt op voorhand excuses voor enkele fout gespelde namen 
in het Nieuwsblad. Wat betreft de activiteiten van de vereniging verwijst hij 
naar het geschrevene in het Nieuwsblad onder het kopje ‘Van de bestuurs-
tafel’. Dit roept verder geen vragen op. De begroting 2015 en de toelichting 
daarop staan in het Nieuwsblad. Hierover zijn geen vragen of opmerkingen 
en daarmee wordt de begroting als zodanig vastgesteld.

4 Nieuws van de werkgroepen
De plannen van de verschillende werkgroepen staan in het Nieuwsblad. Zij 
geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

5 Huishoudelijk reglement
De voorzitter dankt Fred Jostmeijer en Kees Orij die ons hebben gewezen 
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op een aantal onvolkomenheden in het Huishoudelijk Reglement. De juiste 
versie staat nu op de website. Desgevraagd stemt de vergadering in met dit 
nieuwe Huishoudelijk Reglement.

6 Aftreden van bestuursleden
Zowel Jaap Schoen als Guillaume van Weele zijn aftredende bestuursleden. 
Jaap heeft te kennen gegeven niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn. De 
voorzitter dankt Jaap voor zijn werkzaamheden en inzet voor de Werkgroep 
Beeld en Geluid. Hij memoreert dat Jaap bij zijn aantreden meteen met zijn 
neus in de boter viel. Hij kon direct aan de slag met twaalf dozen vol met 
videofilms van Jaap Kroon die gedigitaliseerd moesten worden. Jaap heeft op 
het gebied van beeld en geluid de contacten met het Regionaal Archief helpen 
aanzwengelen, waar de werkgroep in de toekomst op verder kan bouwen. 
Jaap blijft beschikbaar voor de werkgroep B&G. De voorzitter dankt Jaap 
nogmaals en laat dit vergezeld gaan van een kleine attentie. De vergadering 
stemt in met de herbenoeming van Guillaume van Weele.

7 Voordracht tot benoeming nieuwe bestuursleden
Het bestuur stelt voor de heren Jan Rein Pruntel en Sjoerd Boersma te be-
noemen tot bestuurslid. Jan Rein als portefeuillehouder voor B&G, Sjoerd 
als algemeen bestuurslid. De vergadering stemt daar mee in.

8 Rondvraag
Frits David Zeiler memoreert de uitverkiezing van het archiefstuk van het 
jaar. Eén van de genomineerden is een foto gemaakt door Bonda. Hij roept 
de aanwezigen op daar massaal op te stemmen.
Verder vraagt hij of de HVB is betrokken bij de viering van 450 jaar Berger- 
en Egmondermeer. Leo Rotthier antwoordt dat er al contact is met het feest-
comité. De gedachten gaan uit naar een excursie in de Bergermeer. Mogelijk 
dat dan ook de Karpertonlocatie kan worden aangedaan. Op 15 oktober is 
er weer overleg met het comité. De indruk is dat zij een overvol programma 
in gedachten heeft. Naast de excursie wordt er ook in de Kroniek aandacht 
aan dit jubileum besteed. Mieke Reinders geeft aan niet meer te kunnen lo-
pen of fietsen. Zij vraagt zich af of zij met de auto naar Karperton kan gaan. 
Fred Jostmeijer attendeert het bestuur op een aantal ontbrekende zaken op 
de website, terwijl dat wel is afgesproken. Verder heeft hij vastgesteld dat de 
tekst van de statuten zoals deze nu op de website staan niet helemaal overeen-
komt met een eerdere versie. De voorzitter zegt toe dit te laten onderzoeken.

10 Sluiting
Omdat er verder geen vragen of opmerkingen meer zijn, sluit de voorzitter 
de vergadering. 
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Toelichting balans en verlies- en winstrekening

Resultaatoverzicht 2014, balans per 31 december 2014. Het afgelopen boekjaar 
werd afgesloten met een positief saldo van € 99,00 en een eigen vermogen van  
€ 38.826.
Toelichting op de posten:
‘Meer mag ook’: wij zijn de betrokken leden weer zeer erkentelijk voor dit  
extraatje. 
Meer opbrengsten: door de diverse activiteiten hebben we nu 1772 leden, 
wat zich, samen met de enthousiaste verkoopactiviteiten, heeft vertaald in ca.  
€ 3.800,00 meer aan opbrengsten.
Canon ven Bergen: de Canons zijn in de boekwinkels en via de webwinkel 
HVB (http://hvb-nh.nl/shop/index.html) te koop. De Canons zijn op de balans 
als voorraad geactiveerd. In 2014 hebben we voor € 1.143,00 aan Canons ver-
kocht. Deze zijn ten laste van de voorraad geboekt.
Vlaggen: de Bergense vlag is voor € 15,00 te koop op diverse locaties (zie elders 
in dit blad) alsook via de webwinkel van de HVB. De vlaggen zijn op de balans 
als voorraad geactiveerd. In 2014 hebben we voor € 795,00 aan vlaggen verkocht. 
Deze zijn ten laste van de voorraad geboekt.
Webwinkel: ons gehele assortiment aan Kronieken, Themanummers, boeken, 
prachtige kaarten van o.a. Blaeu is te koop in de webwinkel van de HVB via 
http://hvb-nh.nl/shop/index.html wat in 2014 resulteerde in een verkoop van 
€ 448,00.
Overige verkopen: door het succes van de promotiemarktkramen op de kunst- 
en boekenmarkten, op Koningsdag en op de Kerstmarkt is de opbrengst van de 
Kronieken, Themanummers, kaarten van Blaeu, Canons, enz. hoger uitgevallen 
dan begroot.
Themanummer: het Themanummer ‘Een Hof voor een Heer’ was een groot 
succes. Gezien de kwaliteit van het blad zijn er 1000 exemplaren meer gedrukt 
dan normaal. Deze zijn op de balans als voorraad geactiveerd. De verkopen wa-
ren boven verwachting. Deze zijn ten laste van de voorraad geboekt.
Jubilea en evenementen: per jaar reserveren we een bedrag voor evenementen 
en voor toekomstige jubilea. In 2014 hebben we per saldo € 1325,00 toegevoegd.
Tentoonstelling: in principe willen we één keer per vijf jaar een tentoonstelling 
organiseren. Voor deze tentoonstelling hebben we € 500,00 toegevoegd aan de 
reservering.
Plannen: gezien het aantal bruisende activiteiten en plannen met de daaruit 
voortvloeiende kosten, brengt het bestuur graag nog een keer de mogelijkheid 
van schenken en legaten onder uw aandacht.

Marry Ranzijn,
Penningmeester
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Bestuur
Voorzitter Niek Weel
Secretaris Guillaume van Weele
Penningmeester Marry Ranzijn
Lid en vice-voorzitter Rein van der Sluijs
Lid Sjoerd Boersma
Lid Beatrijs van Erdewijk
Lid Jan Rein Pruntel
Lid  Leo Rotthier
Lid Louis Witte

Werkgroepen Coördinator  Portefeuillehouder 
Beeld en Geluid vacature Jan Rein Pruntel
Beheer Oude Begraafplaats Willem Jan Bleijs Niek Weel
Excursies Leo Rotthier Leo Rotthier
Historisch Onderzoek Theo de Graaff Beatrijs van Erdewijk
Ledenservice- en werving Fien Jansen-de Wit Marry Ranzijn  
Redactie Kroniek Bert Veer Rein van der Sluijs
Verspreiding  Lau Vrasdonk Marry Ranzijn
Website Sjoerd Boersma Louis Witte
Historisch Kadaster Henk Min Niek Weel

Redactieadres Bergense Kroniek en Themanummers
Dravikweg 16, 1861 XP Bergen (NH)
E-mail: redactie@hvb-nh.nl

Eindredactie Nieuwsblad
Christine Waslander 

Publiciteit
Persberichten: Christine Waslander, T: 06-30308237
E-mail: pers@ hvb-nh.nl
Fotografie: Ineke Vrasdonk, T: 072-5159527
E-mail: fotograaf@ hvb-nh.nl 

Secretariaat HVB
Postbus 143
1860 AC Bergen NH
T: 072 58 96 881
E-mail: secretaris@hvb-nh.nl

Ledenadministratie HVB  Portefeuillehouder
Sjoerd Boersma en Arjan Tiebie Marry Ranzijn
Antwoordnummer 86174
1860 VB Bergen NH
E-mail: ledenadministratie@hvb-nh.nl

Website HVB
www.hvb-nh.nl of www.historischeverenigingbergen.nl


