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Digitaal bestandsnummer HVB 00071 
Catalogusnummer origineel  
Standplaats origineel Frank Wit 
YouTube link      https://youtu.be/Svf8TYlPc7U 
Titel Vele groeten uit Bergen 
Duur 06:35 (na restauratie) 
Kleur nee 
Geluid nee 
Datering  26-07-1953  
Beginjaar vervaardiging  1953 
Eindjaar vervaardiging   
Vervaardigers biografie  Jan Rose werkte als timmerman en aannemer in Bergen en 

woonde aan de Oosterweg 26. Een veelzijdig man, die bijen en 
geiten hield, wasmachines bouwde en schaatsen sleep. Hij 
bestierde ook een pompstation aan de Bergerweg. Hij werd ook 
wel ‘poep-Jan’ genoemd. Zijn grootvader Johannes Rose (1828-
1901) kwam uit Duitsland. Mannen die als seizoenarbeider in 
Nederland kwamen werken, werden ‘poepen’ genoemd.   
De ouders van Jan Rose (Johan H. M. Rose  en Agatha M. Rothof) 
hadden een café op de hoek van de Bergerweg en de Oosterweg, 
De Poort van Kleef. 
Al heel jong was Jan Rose geïnteresseerd in fotografie. Op zijn 
dertiende bouwde hij zijn eerste camera. Uit de jaren 20 en 30 
van de 20ste eeuw zijn 165 glasnegatieven bewaard gebleven. Het 
zijn foto’s van zijn ouders, familie, vrienden en bekenden. Een 
enkele keer fotografeerde hij zijn directe omgeving of 
werkzaamheden bij de bouw van een huis. 
In 1929 trouwde hij met Maartje Kaandorp (1901-1960) uit 
Schoorl. Zij kregen acht kinderen. In de jaren voor de Tweede 
Wereldoorlog (1940-1945) werd hij in Bergen bekend als 
straatfotograaf. Regelmatig fotografeerde hij Bergenaren in de 
Breelaan, de Stationsstraat en de Loudelsweg. Ook in Schoorl, 
Camperduin, Bergen aan Zee en Groet fotografeerde Jan Rose. 
Twee foto’s kostten 25 cent, één foto 15 cent. Veel foto- en ook 
filmmateriaal van hem is weggegeven of niet meer bewaard 
gebleven.  
Tekst : Bert van der Misen. 
 

Auteursrechthebbende  
 
Beschrijving 

Frank Wit  
 
De film begint met tekstbordjes aan de Emmalaan met de groeten 
aan Kees (Roobeek??) en de datum zondag 26 juli 1953 - 
Moeder Roobeek , Aad en Gré verlaten de Petrus & Paulus kerk - 
Moeder serveert koffie en Aad inspecteert de taxi. Vader 
controleert het oliepeil en vervolgens poetsen moeder en dochter 
Gré de ramen van de taxi met het nummerbord G van Noord-
Holland . 

https://youtu.be/Svf8TYlPc7U


Moeder plukt bloemen - (zicht op spoorovergang van de Dr. Van 
Peltlaan naar de Karel de Grootelaan) terwijl vader Roobeek de 
taxi voorrijdt, waar moeder, Aad en Gré instappen - taxiplaats bij 
het Parkhotel - bellen in telefooncel - Ma en Gré komen uit de 
Fransche Steeg bij Busker’s Speelgoedwinkel annex rijwielhandel 
en langs Hopman’s kunstwinkel) - 
zicht op  luxe levensmiddelen winkel van De Wijs & Broers - langs 
Postkantoor en Sterkenhuis  weer terug naar Stationsstraat - 
beelden Bergen aan Zee – Hotel Nassau - strandwandeling - 
strandstoelen en tenthuisjes - vader Roobeek op Van der 
Wickplein. 
Egmond Zee - Van Speijk vuurtoren - door voorruit taxi gefilmde  
rondtocht door Egmond aan Zee - afslag Heerenweg, Egmond 
Hoef - waar een ongeluk is gebeurd - zicht op De Voert vanaf de 
Heerenweg opsteken bij  café Rijnierse (Duinzicht)-  Een koetsje 
op de Heerenweg - dan rijden we Bergen binnen - Ruïnekerk - 
Firma De Wijs & Broers  de Breelaan in - De Rustende Jager - De 
Oude Prins - Garage Koster - Dr.Van Peltlaan - Emmastraat in - 
Witte kerkje - thee in de tuin - Aad  en Gré verzorgen de taxi - 
einde 
 

Annotatie Deze zwartwit film werd gemaakt door Jan Rose om de naar 
Nieuw Zeeland geëmigreerde Kees (Roobeek?) een beeld te geven 
van het leven van de achterblijvers in Bergen. Het schijnt dat de 
film nooit is verstuurd. 
Paul Pesie restaureerde deze film in december 2020. Daarbij werd 
gebruik gemaakt van de oversized ruwe versie van Rick 
Nieuwenhuizen die de film digitaliseerde. Het beeldframe werd 
waar nodig aangepast, de snelheid  fors vertraagd en de 
beeldkwaliteit verbeterd zonder de scherpte te verliezen. Dit 
betekende wel  dat krassen en dergelijke zichtbaar zijn gebleven. 
Eind 2021 verschijnt er een artikel over Jan Rose in de Bergense 
Kroniek geschreven door Bert van der Miesen. 

  
                                               
  
Trefwoorden op tijdcode 
 
 
 
 
 
 
 
 

00:00- 00:11 Titel film  
00:11-00:20   Schoolborden met groeten uit Bergen voor Kees en 
de familie Flijm. 
00:20-00:30 Moeder Alida Roobeek-Briefjes (geboren 27-1-1909, 
overlijdensdatum is niet bekend), Gré Roobeek (geboren 5-12-
1931, overleden 8-1-2005), Vader Adrianus Roobeek (geboren 2-
5-1903, overleden 1-2-1957, Aad Roobeek (geboren 10-5-1935, 
overleden 9-5-2018) verlaten de Petrus en Pauluskerk. 
00:30-00:33 Moeder Alida serveert koffie op de Emmalaan 1 
00:33-00:45 Vader en Aad controleren onderkant en het oliepeil 
van de taxi, een Plymouth Special De Luxe uit 1942.  
00:45-01:07 Moeder en Gré poetsen de ramen van de taxi. 
01:07-01:12 Moeder Alida plukt bloemen in de tuin  van 
Emmalaan 1 (hoek Dokter van Peltlaan) met uitzicht op de 
voetgangersoversteekplaats over het spoor van Bello van de 



Dokter van Peltlaan naar de Karel de Grootelaan. Let op Peugeot 
203 uit  1949/1950. 
01:12-01:30 Vader Roobeek rijdt de taxi van het pad en moeder, 
Aad en Gré stappen in. 
01:30-01:49 Stalling taxi op taxistandplaats bij het Parkhotel (de 
auto naast de taxi lijkt wel op een Chevrolet Styleline de Luxe uit 
1950 naast een tweetal onbekende auto’s en in de hoek een Ford 
de luxe Sedan flathead  V8 uit 1940. 
01:49-02:01 Pa Roobeek belt iemand in de telefooncel op de 
Stationsstraat bij het Parkhotel 
02:01-02:07 Moe Roobeek en Gré komen uit de Fransche steeg op 
de Kerkstraat en lopen langs de fietshandel en speelgoedwinkel 
van Willem Busker en langs de kunstwinkel van Piet Hopman. 
02:07-02:19 Gré en Moe lopen naar de luxe levensmiddelen zaak 
van De Wijs en Broers op de Kerkstraat nr 1 en werpen een blik in 
de vitrines met kunst van de kunsthandel van Piet Hopman. 
02:19-02:34 Gré, Aad en Moe lopen over de Oude Prinsweg  langs 
het postkantoor, het Sterkenhuis en via het Smalle Pad terug naar 
de Stationsstraat.  
02:34-02:38 Op weg naar Bergen aan Zee, we zien het pas 
opgeleverde nieuwe hotel Nassau Bergen, dat is gebouwd in 
opdracht van de weduwe van Frits Zeiler en waarvan de leiding 
later in handen kwam van juffrouw Nettie Zeiler (het oude hotel 
was afgebroken door de Duitsers) 
02:38-03:09 Strandwandeling Gré, Aad en Moe met een bezoek 
aan een strandtentje.    
03:09-03:15 Pa Roobeek steekt het van der Wijckplein over.  
03:15-03:40 Pa, Moe, Gré en Aad bij de vuurtoren “van Speijk” in 
Egmond aan Zee. 
03: 40-03:58 Ritje door Egmond vanuit de voorruit zien we de 
Voorstraat, Pompplein, Zuiderstraat. Onderweg zien we een 
Morris Minor splitscreen uit 1950, een VW brilkever en een 
Citroen Traction Avant. Tevens zien we Liefting ijssalon en 
zuivelhandel op het Pompplein nr 11, Agentschap Amstel 
Brouwerij bottelarij en slijterij op de Voorstraat en café de Klok op 
de Smidstraat 1. 
03:58-04:12 Kruispunt Egmonderstraatweg met de Heerenweg , 
we rijden langs de benzinepomp van J.A Karels (???) op de 
Heerenweg. 
04:12-04:19 Ongeluk met een motor en een Ford Prefect 
04:19-04:35 Hooischelven langs de Heerenweg  
04:35-04:39 Opsteken bij (hoogstwaarschijnlijk) café Rijnierse in ’t 
Woud (voorheen café Duinzicht en later in 1969 Gasterij ’t Woud)  
04:39-04:40 We komen een Glazen Wagen (een koetsje) tegen. 
04:40- 05:05 We rijden Bergen weer in op de Raadhuisstraat langs 
de Ruïnekerk , de Kerkstraat langs de Wijs en Broers, de Rustende 
Jager( let op VW kever ovaaltje), de Oude Prins en garage Koster.   
05:05-05:20 We keren terug  op de dokter van Peltlaan en komen 
een Opel Olympia Rekord tegen uit 1953 en langs het Witte Kerkje 
bereiken we de Emmalaan 1. 



05:20-05:36 Er wordt thee gedronken in de tuin op de Emmalaan 
1 
05:36 -05:40 Moe en Gré spelen met de hond en de poes. 
05:40-05:49   Gré en Moe bedanken de filmer op hun eigen 
manier (Gré steekt een tong uit en moe glimlacht) 
05:49-06:24   Gré  (die nog een zoen gebaar maakt) en Aad vullen 
de benzine tank van de taxi. 
06:24 Aftiteling (digitalisatie Rick Nieuwenhuizen en restauratie 
Paul Pesie)   

 

 

 


