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Agenda 
Voorjaar 2017

Donderdag 23 maart Algemene ledenvergadering van 19.30 - 20.00 uur
 Aansluitend: lezing Yvon Bos-Eyssen en Piet Mooij.

Zaterdag 1 april Excursie: wandeling door één van de oudste buurschappen van Bergen, 
namelijk: Westdorp.

Zaterdag 22 april Excursie: De ontwikkeling van het landschap deel II.  
Een fiets- en wandelexcursie die voor een deel door het PWN- gebied gaat.

Donderdag 27 april HVB met promotiemarktkraam op Koningsdag.

Zaterdag 29 april Bijeenkomst Steunpilaren in de Lucebertschool, onderdeel van de  
Brede Bergense School aan het Zakedijkje. 

Zondag 21 mei HVB met promotiemarktkraam op de Stoomdag aan de Kogendijk.

Zaterdag 10 juni Excursie: fietsexcursie langs atelierwoningen aan de Westkant 
van Bergen. In dit deel wonen heel wat bekende kunstenaars.

Donderdag 6 juli HVB met promotiemarktkraam op de beeldende kunstenaarsmarkt (avond).

Donderdag 3 augustus HVB met promotiemarktkraam op de beeldende kunstenaarsmarkt (avond).
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Voorjaarslezing: Piet Mooij en Yvon Bos Eyssen  
“ZO WAS ONS DORP” 
Datum en locatie: donderdag 23 maart in de Ruïnekerk. 

Ruime aandacht wordt besteed aan het centrum van Bergen. Yvon en Piet 
nemen u, met foto’s voorzien van smakelijk commentaar, mee vanaf de kern 
bij de Ruïnekerk, via Oude Prinsweg, Raadhuisstraat naar de Kerkstaat en 
Dorpsstraat. En vanaf de Dorpsstraat via de Kleine Dorpsstraat naar de 
Breelaan, Stationsstraat en een deel van de Jan Oldenburglaan.

Yvon Bos Eyssen besloot bij Piet Mooij langs te gaan met haar laptop vol 
oude foto’s. Zijn commentaar werd bij elke foto genoteerd. Zo ontstond een 
waardevol document over de kern van Bergen vanaf 1900, een diavoorstel-
ling in twee delen: ‘ Zo was ons dorp’. 
De presentatie doen zij samen, zodat Piet ook nog af en toe zijn speciale 
commentaar kan leveren. Zij nemen deze avond de toeschouwers mee door 
de tijd, om oud en jong te laten genieten van de prachtige, dorpse sfeer van 
weleer. 
Het belooft een bijzonder leuke avond te worden want ondanks zijn hoge 
leeftijd weet Piet Mooij nog alles over het oude Bergen te vertellen. Ber-
genaren kennen zijn geheel eigen wijze van commentaar bij de vele lezingen 
die hij heeft gegeven. Nu nog kent hij naam en toenaam van zijn enorme 
collectie foto’s, die in bewaring is bij het Regionaal Archief Alkmaar.

OPROEP: 
In 2018 bestaat de HVB 25 jaar. Wij willen dit jubileum samen 
met u vieren met onder andere een tentoonstelling. In deze 
tentoonstelling kunnen verzamelaars uit Bergen/ Bergen aan Zee 
hun historische of nostalgische collectie laten zien. Wij roepen 
dan ook graag eenieder op die een verzameling heeft van Bergen /
Bergen aan Zee, die op de jubileumdag tentoon te stellen. Aarzel 
niet om contact op te nemen met Marry Ranzijn, tel. 06-21292848, 
of email info@marryranzijn.nl.
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Van de bestuurstafel 

Opnieuw heeft onze enthousiaste werkgroep Ledenservice en -werving het 
afgelopen jaar gezorgd voor een groei van het ledenaantal: de huidige stand 
is 1804 leden. 
Bij de promotiekraam op de kerstmarkt van 11 december hebben zich on-
der de bezielende verkoopeigenschappen van Sjoerd Boersma - geassisteerd 
door Marry Ranzijn, Esther en Kees van Eijk, en Frank Perquin, 25 nieuwe 
leden ingeschreven. Opvallend was het aantal jonge mensen dat lid is ge-
worden van de HVB. 

Enkele feiten en opmerkingen tijdens de ALV van 6 oktober 2016:

• Aanbod voor het inbinden van de Kronieken en Themanummers van 
Victor Rio Maior, boekbinder (handboekbinder).

• Bel die is geschonken door de familie Van der Oort is niet van de tram 
Bergen naar Bergen aan Zee, maar van de Paardentram van de Fransman 
naar Bergen aan Zee.

• Opmerking Nico Ris: de voorzittershamer is niet alleen geschonken door 
Gré Schouten maar eveneens door Toos Maatjes-Leijen (meubelmaker/
houtdraaier).

• Het bestuur is tien keer bijeen geweest.
• De kantine van de brandweerkazerne is wat betreft locatie een groot 

succes.
• Bestuur was op 2 september aanwezig bij de prijsuitreiking van BBB 

(Behoud Bouwkunst Bergen).
• Bestuur was aanwezig op 23 september bij het afscheid van Erna van 

Spaandonk als koster van de Ruïnekerk.
• Bestuur was aanwezig tijdens de presentatie in het gemeentehuis van het 

boek WO II in Bergen 1940-1945, de Duitse bezetting, Atlantikwall en de 
gevolgen voor de inwoners.

• De HVB heeft zitting in de gemeentelijke werkgroep Oude Hof. 
• De HVB heeft zitting in de werkgroep Eeuwigelaan.
• De HVB heeft zitting in Platform Erfgoed Bergen-Egmond-Schoorl, 

waarin twintig organisaties vertegenwoordigd zijn.
• Natuurlijk gaat er ook wel eens wat mis, dit keer een miscommunicatie 

tussen bestuur en de werkgroep Oude Begraafplaats aan de Ruïnelaan. 
Dit is inmiddels uitgesproken.
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• Leo Rotthier en Jos van der Klundert zijn twee keer op bezoek geweest 
bij Oudtburgh om bij de dagbesteding te vertellen over oud-Bergen; daar 
is veel belangstelling voor van de dagopvang patiënten.

• Open Monumentendag op 10 september, zowel bij de Oude 
Begraafplaats aan de Ruïnelaan als rondom de Ruïnekerk, was een groot 
succes.

• Naast de Bergense vlag wordt nu ook gewerkt aan een wimpel.
• Er is een nieuwe werkgroep voor een inventarisatie van de begraafplaats 

aan de Kerkedijk. Dit is een verzoek van de gemeente. De bemensing 
wordt gevormd door de heren Gerard van den Berg en Joop van Alfen.

• Er is interesse voor een werkgroep Archeologie.

In Memoriam Bob van de Graaf

Amsterdam, 22 juli 1921 - 3 april 2016

Erelid sinds 31 maart 2007

Als eindredacteur van de Bergense Kroniek heeft Bob van de Graaf 
vanaf het begin een groot aandeel gehad in de opzet en inhoud van ons 
verenigingsblad. Daarmee heeft hij in ruime mate bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de Bergense Kroniek tot de alom gewaardeerde uit-
gave, die het nu nog steeds is. Een blad dat van meet af aan heeft mee-
geholpen aan het succesverhaal van de HVB.

Naast dit geslaagde pionierswerk voor de kroniek heeft Bob als redac-
teur een bepalend stempel gedrukt op het boek: Straatnamen in Bergen 
door de eeuwen heen. Een zelfstandige publicatie van onze vereniging. 
Zonder andere medewerkers tekort te doen, heeft zijn redacteurschap 
dit boek getild naar het niveau van standaardwerk voor de Bergense 
geschiedenis. Als Historische Vereniging Bergen NH zijn wij hem 
voor dit alles veel dank verschuldigd.

Niek Weel, voorzitter.
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In Memoriam Pim van der Werf

Een bijzonder medemens is heengegaan: Pim van der Werf overleed 
op 25 januari 2017. “In liefde opgegaan” staat boven de rouwkaart. 
We wisten dat Pim zeer ernstig ziek was, maar hoopten nog op een 
wonder. In zijn laatste e-mail schreef hij ons dat hij het fijn vond 
via de e-mail op de hoogte te blijven van het Histon-gebeuren. Wel 
vroeg hij zijn naam weg te halen bij een artikel dat op zijn naam 
stond voor het jubileumnummer van de Bergense Kroniek dat in juni 
2018 moet uitkomen. Hij zou daar teveel voor moeten uitzoeken en 
voelde zich daartoe niet in staat. Zo was Pim. Over alle andere arti-
kelen waaraan hij nog bezig was, repte hij niet, overtuigd dat hij die 
nog zou afronden. 
 
Pim was ruim vijftien jaar lid van de HVB toen hij op 12 september 
2013 zijn eerste Histon-vergadering bijwoonde. Op zeer beschei-
den wijze stelde hij zich voor en zei graag onderzoek te willen doen 
naar de historie van Bergen en daarover te schrijven. Pim bleek een 
grote aanwinst voor Histon. Een van zijn eerste artikelen ging over 
de geschiedenis van de Sint Adelbertuslaan en haar bewoners. In de 
jubileumkrant van “100 jaar Duinvermaak” staat zijn artikel “De wa-
tertoren van Bergen (1890-1947)”. Van zijn hand verschenen diverse 
artikelen in de Bergense Kroniek. Zijn laatste artikel in het novem-
bernummer 2016 gaat over Jan Ponstijn, “Kunstenaar, Socialist en 
Mens”.  
Niet alleen zijn grote productiviteit maakte Pim een gewaardeerd 
Histon-lid, het was vooral zijn betrokkenheid bij het alledaagse ge-
beuren in Bergen en Bergen aan Zee en zijn warme belangstelling in 
de mensen om hem heen. De HVB verliest in Pim een steunpilaar, de 
Kroniek een auteur, Histon een actieve onderzoeker en wij allen een 
bijzonder integer en aimabel medemens, die een gevoelig lege plek 
achterlaat. In onze herinnering zal hij voortleven. 
 
Wij wensen zijn kinderen en ieder die hem lief had, sterkte bij dit 
grote verlies.

Namens de Werkgroep Historisch Onderzoek, 
Beatrijs van Erdewijk, Joop Bekius en Kees Orij.
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Jaarverslag secretaris over 2016 

Met voldoening kan worden teruggekeken op het verenigingsjaar 2016. Het 
aantal leden bleef stabiel rond de 1800. Daarmee is de HVB een van de groot-
se historische verenigingen in ons dorp en het land. Het aantal vrijwilligers is 
circa 140 en zij vormen een uiterst belangrijke factor voor het goed functio-
neren van de vereniging. In de verslagen van de werkgroepen is te lezen welke 
activiteiten er werden ontwikkeld en dat is niet gering. 
Op 3 april overleed erelid Bob van de Graaf (zie het in memoriam in deze 
Nieuwsbrief). 
Het bestuur vergaderde tien keer en vanaf maart werd de functie van secre-
taris vervuld door Aalt van Huissteden. Het gebruik van de kantine van de 
brandweerkazerne is een succes. Bestuur en enkele werkgroepen vergaderen 
hier regelmatig.  
In de voorjaarsvergadering op 17 maart werd Rein van der Sluijs benoemd 
tot erelid. De voorzitter wees op de vele belangrijke bijdragen die het nieuwe 
erelid had geleverd, zowel in het bestuur als in de werkgroep Beeld en Ge-
luid. Rein van der Sluijs heeft vooral gezorgd voor de goede relatie tussen de 
HVB en het Regionaal Archief in Alkmaar. 
Op 17 maart verzorgde Simon Gieling in een goed gevulde Ruïnekerk een 
lezing over beeldhouwwerken in de gemeente Bergen. 
Kort erna, op 19 maart, vond de steunpilarendag plaats. In de aula van de 
Roland Holstschool aan de Loudelsweg werden vele foto’s geprojecteerd 
waarop de vroegere activiteiten van de Ursulinen te zien waren. Bij veel aan-
wezigen riepen die oude herinneringen op. Leo Rotthier gaf op humoristische 
wijze toelichting bij de beelden. 
De Werkgroep Kroniekredactie zorgde voor twee fraaie en lezenswaardige 
Kronieken. Op 13 april was er een presentatie van de 23e jaargang nr. 1 in 
Huize Glory. Op 23 november werd nr. 2 gepresenteerd in Duinvermaak. 
De excursies waren zoals gebruikelijk een groot succes. De belangstelling was 
enorm. Zie ook het verslag van de Werkgroep Excursies. 
De werkgroep die bezig is met vernieuwing van de website staat voor een in-
gewikkelde en tijdrovende taak, maar verwacht in de loop van 2017 een goed 
werkende site te hebben ontwikkeld. 
Op 10 september was het Open Monumentendag en de HVB presenteerde 
zich in en bij de Ruïnekerk en de Oude Begraafplaats. Beide locaties werden 
druk bezocht. Met voldoening kan hierop worden teruggekeken en het fraaie 
weer werkte goed mee. Het thema van deze dag was Iconen en Symbolen. 
Speciaal werd aandacht besteed aan de merletten. 
In de ALV in de Ruïnekerk op 6 oktober gaven, na het huishoudelijk ge-
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deelte, de heren Henk Jellema (tekst), Fred Jostmeijer (beeldmateriaal) en Leo 
Rotthier (explicateur) een beeld van het oude Bergen aan Zee. Dit was een 
vervolg op de onderbroken lezing over hetzelfde onderwerp in oktober 2015. 
Op de diverse markten stond de HVB zeven maal met een promotiemarkt-
kraam, die steeds weer veel aandacht van bezoekers krijgt en waarbij men veel 
nieuwe leden weet te werven. 
De manifestatie De Vergeten Oorlog, gepland in september ging niet door en 
wordt mogelijk nu in 2017 gehouden. Zie het artikel elders in het Nieuws-
blad. 
In het bestuur is men druk doende plannen te maken voor de jubileumviering 
(25 jaar HVB) in 2018 en voor een deel hebben deze plannen al vaste vorm 
gekregen. In de loop van 2017 zullen de leden zeker van een en ander kennis 
kunnen nemen. 
 
Aalt van Huissteden, secretaris.

Terugblik Najaarsexcursies 2016 
 
Zaterdag 1 oktober herhaalden we de excursie door het Oostdorp van 
Maschmeijer. De belangstelling voor deze excursie was weer groot, want, 
naast het bijzondere leven van de Maschmeijers dat uitgebreid uit de doeken 
werd gedaan, waren er ook twee prachtige tuinen te bewonderen. August 
woonde zelf op Zuilenhof, een nogal verstopt huis op de hoek van de Lou-
delsweg. Een eeuw geleden was dit de rand van ons dorp, met uitzicht tot 
Alkmaar. Vooral de wat geheimzinnige en verwaarloosde tuin maakte veel 
indruk en natuurlijk de oude zuilen van de Dam uit Amsterdam. Op de Nat-
teweg bouwde hij een huis voor zijn zoon; ook die prachtige tuin mochten 
we bezoeken. Een geslaagde nieuwe excursie, die vast nog wel eens op ons 
programma zal staan. 
 
Zaterdag 15 oktober fietsten en wandelden we door historisch landschap, 
waarbij dit keer de nadruk op het duinlandschap lag. Na een excursie door 
het historische landschap van de polders, nu aandacht voor de droge kant van 
Bergen. We verdiepten ons vooral in de waterhuishouding van dit gebied, 
waarbij de PWN een belangrijke rol speelt. Je kijkt weer met heel andere 
ogen naar de ons omringende natuur, waar, naast de natuur zelf, ook de mens 
een belangrijke rol in heeft vervuld. Gelukkig was het aardig weer, want er 
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moesten heel wat duintjes overwonnen worden. De belangstelling was groot 
en daarom herhalen we deze excursie in het voorjaar van 2017. 
 
Zaterdag 5 november maakten we een ‘gewone’ wandeling door het dorps-
hart van Bergen. Er waren 80 deelnemers, die de barre weersomstandighe-
den manmoedig doorstonden. Je denkt alles van je dorp te weten, maar zo is 
het natuurlijk niet. Niet alleen nieuwe leden hadden zich voor de wandeling 
aangemeld, er waren heel wat Bergenaren bij die hun dorp toch nog wat beter 
wilden leren kennen. Het blijft voor iedereen een heerlijk dorp! 
 
Excursies voorjaar 2017 
 
Op zaterdag 1 april 2017 bezoeken we één van de mooiste en oudste buur-
schappen van Bergen, namelijk Westdorp. In vroeger tijden hadden keuter-
boertjes en vissers (natuurlijk vóór de drooglegging van de Bergermeer) hier 
hun bedoening; nu is het een fraai gelegen wijk met prachtige huizen. Je vindt 
er de meest uiteenlopende typen woningen: van oud tot modern, van klein tot 
groot, van onopvallend tot zeer in het oog springend. Bij deze wandelexcursie 
zullen echte Westdorpers ons rondleiden en u duidelijk maken waarom West-
dorp -– in hun ogen – de interessantste en meest bijzondere buurt van Bergen 
is. Plaats en tijdstip van vertrek krijgt u, na opgave, te horen. 
 
Op zaterdag 22 april herhalen we de excursie de ontwikkeling van het 
landschap deel II: de duinkant. Het is een fiets- en wandelexcursie die voor 
een deel door PWN-gebied gaat. Dit gebied is door de natuur, maar later ook 
door de mens vorm gegeven. Vooral de waterhuishouding in dit gebied is 
belangrijk, waarbij grondwater, infiltratie, regen, begroeiing en drinkwater-
voorziening een rol spelen. We maken bij deze excursie graag gebruik van ons 
commissielid Herl Roos Lindgreen, die net zo veel van de natuur als van haar 
historie weet en deze excursie heeft uitgezet. Iedere deelnemer dient in het 
bezit te zijn van een geldig PWN-toegangsbewijs (op internet zijn tegen een 
luttel bedrag dagkaarten te verkrijgen). Plaats en tijdstip van vertrek krijgt u, 
na opgave, te horen.

Zaterdag 10 juni maken we een fietsexcursie langs atelierwoningen aan de 
westzijde van ons dorp. Er woonden heel wat bekende kunstenaars in dit deel 
van het dorp; hun atelierwoningen zijn er vaak nog en sommige ateliers ver-
keren zelfs nog in de oude staat. We kennen allemaal de namen en het werk 
van Charley Toorop, Jaap Min, Ans Wortel of Leo Gestel, maar er waren er 
zoveel meer. In de laatste Kroniek werd een artikel aan Jan Ponstijn gewijd. 
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Zijn atelier is nog intact en dat gaan we ook bezoeken; evenals het atelier van 
Matthieu Wiegman. U krijgt natuurlijk de verhalen over de kunstenaars te 
horen en met behulp van reproducties geven we u een idee van hun werk. Ge-
lukkig komt er af en toe ook nieuw talent naar Bergen, ook daar is aandacht 
voor. Plaats en tijdstip van vertrek krijgt u, na opgave, te horen.

Verslag 2016 van de Werkgroep Beeld en Geluid 

Van de Werkgroep Beeld en Geluid maken 8 personen deel uit: 
Portefeuillehouder  Jan Rein Pruntel 
Coördinator   Allard Willemier Westra 
Fotograaf  Ineke Vrasdonk 
 
Medewerkers: Trees Bruinsma, Siem Danenberg, Aalt van Huissteden, Paul 
Pesie, Jaap Schoen 
De werkgroep heet welkom: Trees Bruinsma. Van de werkgroep hebben geen 
mensen afscheid genomen.

Activiteiten 
De werkgroep legt zich toe op het verzamelen en toegankelijk maken van 
beelden en geluiden uit het Bergense verleden. Het opvallendste wapenfeit 
in 2016 is het maken van een eigen Youtubekanaal van de HVB. Hierop 
staan inmiddels ruim 20 prachtige oude filmpjes over Bergen. Een deel van 
de getoonde films is door één van de werkgroepleden (Paul Pesie) zelf geres-
taureerd, en enkele films zijn van gesproken commentaar voorzien door Piet 
Mooij. U vindt de filmpjes zo: ga naar de website van de hvb (www.hvb-nh.
nl), kies het tabblad Multimedia en vervolgens Video-albums. U vindt de 
filmpjes ook op Youtube (www.youtube.com), als u in de zoekbalk invult: 
Historische Vereniging Bergen Beeld en Geluid.  
Ook in het afgelopen jaar zijn door onze (oud-)dorpsgenoten weer oude fo-
to’s en dia’s aan de HVB ter beschikking gesteld. Deze worden door de werk-
groep geselecteerd, beschreven en gedigitaliseerd. Vooral dat laatste is een 
tijdrovende klus. Hierin hebben vooral Siem Danenberg en Ineke Vrasdonk 
veel tijd en energie gestoken. Voor de selectie van oud beeldmateriaal heeft de 
werkgroep een handige lijst met criteria opgesteld. Deze zorgt ervoor dat de 
historische en technische kwaliteit van de gekozen beelden goed is. Daardoor 
blijft de beeldbank het bekijken waard.  
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Eén van de werkgroepleden (Allard Willemier Westra) heeft een jaartallenlijst 
gemaakt waarin de vele veranderingen staan die de afgelopen tweehonderd 
jaar in Bergen hebben plaatsgevonden. De lijst is bedoeld als hulpmiddel bij 
de datering van oud beeldmateriaal, maar kan bijvoorbeeld ook worden ge-
bruikt door de gidsen bij de voorbereiding van HVB-excursies. De jaartallen-
lijst is onderdeel van een groter project waarbij de ontwikkeling van ons dorp 
wordt beschreven aan de hand van zo’n honderdvijftig oude plattegronden en 
luchtfoto’s. Een ander project van de werkgroep is een fotografische inventa-
risatie van alle erkende monumenten in Bergen. Aan beide projecten wordt in 
2017 verder gewerkt. 
 
Ineke Vrasdonk legt als HVB-fotografe onze verenigingsactiviteiten vast, 
zoals excursies en ledenbijeenkomsten. Haar foto’s zijn te zien op de HVB-
Facebookpagina.  
 
De Fotoherkenningsgroep hoort bij de werkgroep Beeld en Geluid. De twaalf 
leden ervan komen regelmatig bij elkaar om oude prentbriefkaarten en foto’s 
te beschrijven. Het Regionaal Archief levert deze aan. Hierbij gaat het om het 
achterhalen van het ‘wie, wat, waar en wanneer’ van wat erop te zien is; een 
heel gepuzzel soms. Misschien nog belangrijker dan dit - en zeker leuker - 
zijn de verhalen over dorpsgenoten en gebeurtenissen van weleer die daarbij 
loskomen. Riet Kamp en Aalt van Huissteden zorgen ervoor dat de infor-
matie uit de fotoherkenningsgroep in het systeem van het Regionaal Archief 
terechtkomt. Zo krijgen deze gegevens ook meteen hun plek in onze eigen 
Bergense beeldbank. 
 
De groep bestaat aan het begin van 2017 verder uit: Tom Dekker, Eldert 
Groenewoud, Loek Ooijevaar, Piet Mooij, Jan Scholten, Henk Schotten, Gré 
Schouten-Dapper, Lau Vrasdonk en Ru Waalewijn. In de ruim twee jaar van 
zijn bestaan, is de groep steeds hechter geworden. Absentie komt, ondanks 
de hoge leeftijd van de leden, bijna niet voor. Hun enthousiasme en inzet zijn 
groot. Er wordt door hen dan ook veel werk verzet. Sinds de zomer is de 
groep bezig met de beschrijving van de Collectie Mooij, die zich in het Regi-
onaal Archief bevindt. De laatste tijd passeerden vooral bekende dorpsgeno-
ten uit het verleden de revue, een onderwerp waarbij de kennis van de leden, 
meer nog dan anders, onmisbaar is. De fotoherkenningsgroep wordt vanuit 
de werkgroep Beeld en Geluid begeleid door Allard Willemier Westra. 
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Bij de bijeenkomsten in het nieuwe jaar gaat het vooral om historische dorps-
gezichten. We zijn blij dat we van de aanwezigheid van Piet Mooij kunnen 
profiteren. Hij maakte in samenwerking met het Regionaal Archief al op 
voorhand vele beschrijvingen. Deze zijn door Riet Kamp op papier gezet 
en dienen nu als leidraad bij de aanvullende groepsbesprekingen. Op deze 
manier kan er handiger worden gewerkt. Daardoor komen de beschrijvingen 
(mét de foto’s die erbij horen) sneller op de HVB-beeldbank terecht. Hoe 
belangrijk dit ook is, de gezellige sfeer van de bijeenkomsten wordt minstens 
zo belangrijk gevonden.  
 
Wilt u zelf een bijdrage leveren? 
U kunt de HVB steunen door oude foto’s, films, prentbriefkaarten en der-
gelijke aan de werkgroep Beeld en Geluid ter beschikking te stellen. Neem 
daarvoor contact op met één van de werkgroepleden, telefonisch via 5818666 
of 5894249, of via het e-mailadres beeld@hvb-nh.nl. U kunt ook via onze 
beeldbank uw eigen verhalen, herinneringen en andere informatie doorgeven. 
Dat doet u zo: ga naar www.hvb-nh.nl en kies ‘Beeldbank’ in de lijst aan de 
linkerkant van de startpagina. Onder elke foto ziet u het zinnetje “Stuur een 
opmerking over dit beeld”. U zou ons hier erg mee helpen, want bij sommige 
foto’s is de beschrijving nu nog wat mager. 
 
De werkgroep heeft een goede 16 mm filmprojector gekregen van een van de 
HVB-leden, waarvoor hartelijk dank! Deze projector willen we gebruiken 
om te bekijken of oude 16 mm films over Bergen interessant genoeg zijn om 
te digitaliseren. Zo ja, dan zetten we ze op ons Youtubekanaal zodat iedereen 
ervan kan meegenieten. Hebt u nog oude 16 mm filmpjes waarop iets van 
Bergen te zien is, dan zijn die (net als oude foto’s en dergelijke) zeer welkom!

Namens de Werkgroep Beeld en Geluid,  
Jan Rein Pruntel.
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Verslag 2016 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 
Medewerker  Joop van Alfen 
 
Activiteiten 
Deze werkgroep is in 2016 opgericht. 
Het gemeentebestuur heeft via de voorzitter van de HVB een oproep ge-
plaatst voor een inventarisatie van beeldbepalende graven en/of begraven 
op de Algemene Begraafplaats. Hiermee wordt vastgesteld wat bepalend is 
voor het cultureel erfgoed van Bergen. 
Na een oriënterend gesprek met onder andere Niek Weel (voorzitter 
HVB), Anita van Breughel (consulent funerair erfgoed) en Arjen Kos (be-
heerder Algemene Begraafplaats) is vastgelegd wat het doel is van de inven-
tarisatie en welke criteria er gehanteerd worden. Dit zijn:

• Historische waarde (persoon, gebeurtenis en/of waarde van de graf- 
 steen). 
• Ambachtelijke waarden (bijzonder steenhouwerswerk). 
• Symboliek (funeraire symboliek). 
• Ensemblewaarde (voor het totaalbeeld van de historische begraafplaats). 
• Natuurwaarden (korstmossen).

Aanpak 
Met een totaaloverzicht van de begraafplaats en een plattegrond van de 
oudste ‘vakken’, zijn de twee leden van deze werkgroep gestart met een 
eerste en voorlopige inventarisatie. Dit heeft geleid tot een quickscan van 
het oudste deel van de begraafplaats, de vakken 1a, 1b en 1c. Met vak 2a is 
een start gemaakt. 
In een Excelbestand is met diverse kleuren aangegeven wat naar oordeel 
van de werkgroep de status is van de ingekleurde locatie op de begraaf-
plaats. Op basis van deze eerste beoordeling en een bijgevoegd verslag is er 
met de funerair consultant (die namens de gemeente dit project begeleidt) 
een tweede inventarisatie gedaan om een ‘definitief’ overzicht, met korte, 
jaar-gedetailleerde beschrijving, op te stellen. 
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Stand van zaken 
De begraafplaats bevat ongeveer 2000 graven. Daarnaast zijn er onder an-
dere een strooiveld en een urnenmuur. De verwachting is dat het onderzoek 
zich voornamelijk zal concentreren op de periode 1920-1960. Tot op heden 
zijn er 273 graven geïnventariseerd en gedocumenteerd. 

Voortgang 
Januari 2017 zal het project worden voortgezet. De funerair consulent zal 
namens de opdrachtgever moeten aangeven op welke wijze de beoordelin-
gen worden gehonoreerd. Het is nog niet duidelijk of na het afronden van 
dit project de Werkgroep Algemene Begraafplaats in de toekomst een func-
tie heeft.

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

Verslag 2016 van de Werkgroep (Kroniek)Redactie 

Van de Werkgroep Kroniek(Redactie) maken 7 personen deel uit:

Portefeuillehouder Theo de Graaff 
Hoofdredacteur Bert Veer 
Eindredacteur Winifred Hazelhoff Roelfzema

Redactieleden  Yvon Bos Eijssen, Trees Bruinsma, Ru Waalewijn 
 en Steven de Wit

De werkgroep heeft afscheid genomen van Bert Buizer. Bert Buizer heeft 
ons helaas verlaten omdat hij te veel bezigheden heeft om zich het hele 
jaar door aan redactiewerk te kunnen wijden. Gelukkig blijft hij wel 
beschikbaar als het over artikelen gaat die Bergen aan Zee betreffen.

Activiteiten 
In de twee gepubliceerde Kronieken is het opnieuw redelijk gelukt om de 
onderwerpen te spreiden wat betreft tijd en invalshoek. Van de in totaal tien 
artikelen gaat er één over de middeleeuwen, twee hebben een onderwerp 
uit de zeventiende eeuw, twee beslaan gedeeltelijk de periode vóór 1900 en 
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vijf gaan over de periode tussen 1900 en 1950. Ook de onderwerpen zijn 
divers: een kunstenaar, een architect, twee ambachtslieden wier producten 
na verloop van tijd grote faam hebben gekregen, het middeleeuws landschap 
van de Bergermeer, het zeventiende-eeuwse VOC-schip Huys te Bergen, 
het wel en wee van de Sint Adelbertuslaan, verdwenen amusement in 
Bergen aan Zee, de laatste illegale Duinstreek van de Tweede Wereldoorlog 
en tenslotte nog een interview met Ru Waalewijn. 
Vermeldenswaardig is nog het voltooien van het drieluik over Pieter 
Goolen. Het komt vaker voor dat in de loop der jaren verschillende 
artikelen hetzelfde onderwerp hebben, maar in dit geval ging het steeds om 
nieuwe feiten over het werk en het leven van Pieter Goolen. 
De redactie heeft in het novemberartikel over architect Jan Leijen voor het 
eerst in het midden van de Kroniek een kaart afgedrukt over twee pagina’s. 
Het kon moeilijk anders omdat de kaart op één pagina te veel priegelwerk 
werd en dat wilden we u niet aan doen. We zijn verheugd dat het resultaat 
goed heeft uitpakt. 
Tevens hebben we vorig jaar weer de rubriek Even rechtzetten opgenomen. 
Het past bij deze tijd dat we u op de hoogte houden van reacties op de 
artikelen van de Kroniek. 
Tot slot zijn we begonnen aan het Jubileumnummer voor 2018. Een flink 
deel van het nummer zal worden geschreven door auteurs uit Histon. 
 
Namens de Werkgroep Kroniekredactie, 
Theo de Graaff.

Verslag 2016 van de Werkgroep Historisch Kadaster 

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

De werkgroep heeft afscheid genomen van: Tamis Pronk.

Activiteiten 
Tamis Pronk heeft aangegeven dat hij met een teruglopende constitutie 
niet langer in staat is historisch onderzoek te verrichten. Hij beëindigt 
daarom zijn deelname aan de werkgroep historisch kadaster. Zijn database 
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Verslag 2016 van de Werkgroep Historisch Onderzoek (Histon)

Van de Werkgroep Historisch Onderzoek (Histon) maken 31 personen deel 
uit: 
Voorzitter   Joop Bekius 
Secretaris   Kees Orij 
Portefeuillehouder  Beatrijs van Erdewijk 
Medewerkers: Frank Boddendijk, Mieke Botman, Bert Buizer, Pieter van 
Dijk, Theo de Graaff, Herman Gelens, Jan Hageman, Frank van Heus-
den, Kees van der Hoek, Henk Jellema, 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, Ma-
ria Smook, Theo Veer, Ru Waalewijn, Pim van der Werf en Kees Wokke. 
 
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen 
nieuwe leden toegetreden.

Activiteiten 
In 2016 vergaderde de werkgroep Histon achtmaal. Tijdens deze vergade-
ringen werden de lopende onderzoeken besproken. 
In mei werd het winterseizoen afgesloten met een bezoek aan de Prins 
Hendrik Stichting en het Museum van Egmond, beide in Egmond aan Zee. 
De conservator van het Museum van Egmond en het Scheepvaartmuseum 

Transporten en Hypotheken in Bergen Kennemerland 1612-1832 stelt hij 
via Henk Min beschikbaar aan de HVB. Tamis gaat een en ander regelen in 
januari 2017. Wij danken Tamis hartelijk voor zijn bijdrage!
Werkzaamheden Henk Min: moet nog de overlijdensgegevens verwerken 
van 1824 tot 1848; tevens een aantal oude DTB (Doop, Trouw en 
Begrafenis) gegevens, denk bijvoorbeeld aan de huwelijkse bijlagen. Daarna 
de gezinskaarten van 1922 inbrengen, dan is de database met inwoners van 
Bergen NH al behoorlijk vol. Bestand behelst nu rond de 34.000 personen.
Het tekenen van de kadastersituatie rond 1832 stagneert enigszins; hopelijk 
volgend jaar weer even een versnelling, het blijft een hobby natuurlijk.

Namens de Werkgroep Historisch Kadaster, 
Niek Weel en Henk Min.
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Prins Hendrik de Zeevaarder gaf een inleiding en leidde ons rond in zowel 
de Prins Hendrik Stichting als in het Museum van Egmond aan de Zuider-
straat. Het was een bijzonder interessante en leerzame ervaring. 
De vergadering in oktober werd door vertegenwoordigers van de Kroniek 
Redactie bezocht. In een constructieve sfeer is gesproken over het uit-
brengen van een “Jubileum Kroniek” in juni 2018 met als thema: Feest en 
vermaak in Bergen. Van de veertien verschillende ‘feest- en vermaak activi-
teiten’ die de Redactie heeft geselecteerd, zullen elf artikelen door Histon-
leden worden aangeleverd. 
In de twee Kronieken die in 2016 zijn uitgegeven, staan negen artikelen van 
Histon-leden. 
Bijzonder is dat in de Kroniek van november 2016 een interview staat met 
het oudste Redactie- en Histon-lid Ru Waalewijn: “Een man van princi-
pes”. 
In 2016 zijn door Histon en deskundigen uit de HVB in totaal 22 ‘klank-
bordvragen’ beantwoord. 
Twee Histon-leden hebben op persoonlijke titel een boek geschreven en 
gepubliceerd over een markante Bergenaar: Jacob Hemelrijk. Ook is in 
Kranenburgh een expositie ingericht over Hemelrijk en zijn privéverzame-
ling van Bergense schilders. 
Door een aantal Histon-leden wordt wekelijks gewerkt aan het ontsluiten 
van oud-notariële archieven in het Regionaal Archief Alkmaar.

Namens de Werkgroep Historisch Onderzoek, 
Beatrijs van Erdewijk, Joop Bekius en Kees Orij.

Verslag 2016 van de Werkgroep Ledenadministratie

Van de Werkgroep Ledenadministratie maken 3 personen deel uit: 
Portefeuillehouder   Marry Ranzijn 
Ledenadministrateur   Sjoerd Boersma 
Programmabeheerder   Frank Perquin 
 
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen 
nieuwe leden toegetreden. 
 
Activiteiten 
Op de achtergrond wordt er regelmatig aan de ledenadministratie 
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gesleuteld. Frank Perquin heeft het systeem ontwikkeld en verwerkt 
elke wens van het bestuur ten aanzien van de ledenadministratie. De 
ledenadministratie is inmiddels helemaal geautomatiseerd. Ook de 
contributiegelden kunnen tegenwoordig automatisch ingelezen worden, 
waardoor we heel snel zicht hebben op de contributiebetalingen. Dit 
scheelt enorm veel zoekwerk. Dagelijks worden alle mutaties verwerkt. 
Het betekent overigens wel dat wanneer u een mededeling plaatst op uw 
bankoverschrijving, wij die niet meer zien.  
Daarnaast hebben we het afgelopen jaar ook het Nederlandse 
stratenregister aan de ledenadministratie gekoppeld, zodat in onze 
administratie alle straten met deze schrijfwijze worden opgenomen. Tevens 
gebruiken we dat voor de indeling van de bezorgwijken.  
 
Mutaties 
Mutaties voor de ledenadministratie kunt u altijd het beste per e-mail 
versturen. Dan weet u zeker dat het gezien wordt. Het e-mailadres van de 
ledenadministratie vindt u op de omslag van het Nieuwsblad en achterin de 
Kronieken.

Ontwikkeling 
Op dit moment ontwikkelen we een nieuw programmaonderdeel waardoor 
u zich in de toekomst via internet kunt aanmelden voor de excursies. 
Hiermee willen we de service naar de leden nog verder uitbreiden. 

Namens de Werkgroep Ledenadministratie,  
Sjoerd Boersma.
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Geslaagde MERLETTEN-dag van de HVB bij de Ruïnekerk

Op de Open Monumentendag van zaterdag 10 september 2016 heeft de 
Historische Vereniging Bergen (HVB) de Merlet, voorkomende in onder 
andere het wapen en de vlag van Bergen, als icoon van Bergen onder de 
aandacht gebracht van kinderen, bewoners en toeristen. 
 
Het aansnijden van een grote, heerlijk gevulde koek in de vorm van een 
Merlet was de start van de vele activiteiten die de HVB had georganiseerd 
om de Merlet in het zonnetje te zetten die dag. Deze koek en een tafel vol 
merletten-koekjes die speciaal voor deze dag gebakken waren door de 
koks van restaurant Merlet in Schoorl, vielen erg in de smaak bij de vele 
honderden bezoekers. Maar dat niet alleen: rondleidingen in en om de 
Ruïnekerk, een potje dam spelen op het speciaal door HVB-vrijwilligers 
gemaakte merletten-dambord, optredens van Johannes de Nar, zangwork-
shops van Wies en de Liefde zorgden voor een geweldige sfeer op het met 
Bergense vlaggen opgesierde terrein rondom de Ruïnekerk.  
 
Ruim 30 vrijwilligers van de HVB, gestoken in historische kledij, beant-
woordden vele maar niet alle nieuwsgierige vragen over de Merlet, bege-
leidden kinderen met het maken en versieren van Merletjes, en brachten 
de activiteiten van de HVB onder de aandacht. Ook vergezelden zij de 
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Manifestatie 
De VERGETEN OORLOG 

Zoals in het vorige Nieuwsblad aangegeven, 
zijn er plannen om in het weekend van 22-23 
en 24 september 2017 een manifestatie te orga-
niseren die aandacht besteedt aan de ‘Vergeten 
Oorlog, de Slag bij Bergen’ van 1799. Met dit 
project benadrukken de stichting Tijdgeest, 
de Historische Vereniging Bergen, gemeente 
Bergen, erfgoedplatform BES, de bewoners-
vereniging Bergen Centrum en de Napole-
ontische Associatie Nederland (NAN) de 
duurzame samenhang in de verschillende ge-
beurtenissen tijdens de Brits-Russische invasie 
van 1799 in de gemeente Bergen.  
 
Of het doorgaat, hangt af van de financiering. 
Via de website en het volgende Nieuwsblad 
van de HVB houden wij u op de hoogte van 
de ontwikkelingen rond deze bijzondere ma-
nifestatie.

Namens Stichting Tijdgeest: Hans Langeree 
en Monique van Zelst. 
Namens de Werkgroep Ledenservice en -werving: Marry Ranzijn.

‘Dorpsomroeper’ die in het centrum en bij de drukbevolkte terrassen van 
Bergen met ratel en luide stem de aanwezigen opriep de activiteiten bij de 
Ruïnekerk te bezoeken. En met succes, want de zeer tevreden organisa-
toren van de HVB kwamen na afloop tot de conclusie dat meer dan 1000 
bezoekers genoteerd waren! 
Al met al een zeer geslaagde Merlettendag.

Namens de werkgroep Ledenservice en -werving, 
Fien Jansen-de Wit en Marry Ranzijn. 
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Verslag 2016 van de Werkgroep Ledenservice en -werving 

Van de Werkgroep Ledenservice en -werving maken 20 personen deel uit: 
Portefeuillehouder   Marry Ranzijn 
Coördinator    Fien Jansen-de Wit 
Webwinkel beheerder    Sjoerd Boersma 
Nieuwsblad en persberichten   Christine Waslander 
Corrector    Huub van den Beld 
Ontwerper    Frank Perquin 
Facebook-beheerder   Liesbeth Tuynman-van Baar 
Ondersteuning evenementen  Piet Kamp 
Steunpilarendag    Esther van Eijk 
Ondersteuning steunpilarendag  Renate Woudstra,  
Anneke Knijn-Pepping, Tineke de Vries, Anja Dekker,  
Ineke Schotten-Kaay, Liesbeth Tuynman-van Baar 
Coördinator promotiemarktkraam Kees van Eijk 
Ledenwerving promotiemarktkraam  Marijke van der Blom-de Wit, 
Esther van Eijk, Kees van Eijk, Fien Jansen-de Wit, Kees Jansen, Rita 
Jansen, Mees Schotten, Ineke Schotten-Kaay, Kees Wokke 
 
De werkgroep heet welkom: Huub van den Beld en Piet Kamp. De 
werkgroep heeft afscheid genomen van: Ellis van den Bovenkamp 
en Bert van der Miesen. Bert heeft een aantal jaren de kopij van het 
Nieuwsblad gecorrigeerd. Dank daarvoor. We mogen Huub van den Beld 
verwelkomen als nieuwe corrector en Piet Kamp als ondersteuner bij de 
komende evenementen.

Activiteiten 
In 2016 heeft de werkgroep met veel enthousiasme en succes zich van 
allerlei taken gekweten. Het streefgetal van 1800 leden hebben we 
ruimschoots gehaald.
• De Open Monumentendag zaterdag 10 september, met als thema Ico-

nen en Symbolen, was een groot succes. We hadden groots uitgepakt 
om de Merlet onder de aandacht van speciaal de kinderen te brengen. 
Het bezoekersaantal was boven verwachting. Enthousiaste vrijwil-
ligers en rondleiders in de Ruïnekerk waren uitgedost in historische 
zestiende-eeuwse kledij. Bijna de gehele werkgroep heeft veel tijd en 
enthousiasme in de voorbereiding en uitvoering gestopt. Met z’n allen 
hebben we een fantastische dag neergezet.

• Mede door de breed uitgezette persberichten die door Christine Was-
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lander en Henk Jellema worden verzorgd, trekken de activiteiten van 
de HVB veel aandacht. 

• Sinds 2015 kunt u de HVB volgen op Facebook. Liesbeth Tuynman-
van Baar beheert de Facebookpagina van de HVB. Frequent verschij-
nen er berichtjes van de HVB. Er zijn plannen om dat verder uit te 
breiden.

• De cadeaulidmaatschappen-actie die in 2015 zoveel nieuwe leden had 
gegenereerd, is in 2016 voortgezet. Met alle ontvangers van de cadeau-
lidmaatschappen is contact gezocht met de vraag of ze lid willen blij-
ven. 95% hiervan heeft het lidmaatschap verlengd. 

• De werkgroep heeft zich de laatste twee jaar enthousiast ingezet voor 
de verkoop van de vlaggen en inmiddels zijn er bijna 500 vlaggen ver-
kocht. We hebben er nog enkele en de Bergense vlag is inmiddels een 
collector’s item. De vlag is voor € 15 te koop, alleen via de webwinkel 
van de HVB: http://hvb-nh.nl/shop/index.html.

• Wimpels: vanwege vraag naar Bergense wimpels met merletten heeft 
de HVB een beperkt aantal wimpels ingekocht. Voor verkoop en meer 
informatie, zie de webwinkel: http://hvb-nh.nl/shop/index.html.

• De promotiemarktkraam heeft in 2016 op twee boekenmarkten, twee 
kunstmarkten, Koningsdag, Open Monumentendag en de Kerstmarkt 
gestaan, heeft een hoge omzet aan verkoop HVB-publicaties gegene-
reerd en veel nieuwe leden weten te werven.

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

• De steunpilarendag was een zeer geslaagde dag in het gebouw van de 
Adriaan Roland Holstschool aan de Loudelsweg, een nostalgische om-
geving. Een smakelijke lezing over het klooster en omliggende straten 
met leuke herkenbare plaatjes werd gegeven door Leo Rotthier. Aan-
sluitend was er een zeer gezellig samenzijn van de onmisbare steunpila-
ren, die uit alle werkgroepen vertegenwoordigd waren.

 
Plannen
1.	 Als de financiering rond komt, gaan we in samenwerking met Stichting 

Tijdgeest op 22, 23 en 24 september 2017 een geweldige manifestatie 
organiseren: DE VERGETEN OORLOG van 1799. Voor deze 
manifestatie hebben we veel vrijwilligers nodig, die de dag(en) zullen 
opluisteren in historische achttiende-eeuwse kleding. Als het doorgaat, 
willen we een groot deel van onze vrijwilligers benaderen. Zie verder 
het artikel over De vergeten Oorlog in dit Nieuwsblad.
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2.	 In 2018 bestaat de HVB 25 jaar. Dit JUBILEUM willen we groots 
vieren met o.a. een tentoonstelling, een cadeau voor onze leden en nog 
veel meer activiteiten. Dit evenement zal plaatsvinden op zaterdag 16 
juni 2018 in de Petrus en Pauluskerk. Via het Nieuwsblad en de website 
houden we u op de hoogte van de vorderingen.  

Namens de Werkgroep Ledenservice en -werving, 
Marry Ranzijn.

Verslag 2016 van de Werkgroep QR-code

Van de Werkgroep QR-code maken 4 personen deel uit: 
Portefeuillehouder  Niek Weel 
Coördinator  Kees Jansen 
Leden   Kees van Eijk 
   Joop Houtenbos 
 
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen 
nieuwe leden toegetreden.

Activiteiten 
Jammer genoeg is onze subsidieaanvraag door de gemeente niet gehono-
reerd. Wij gaan nu eerst een plan van aanpak schrijven op welke manier wij 
denken de financiering te realiseren. 
Om het QR-spel toch van de grond te krijgen, moeten we wellicht kijken 
of wij een vorm van crowdfunding kunnen ontwikkelen waarbij de finan-
ciers meedelen in de opbrengst. Een andere mogelijkheid is bij de leden te 
inventariseren of er bereidheid is tot een voorinschrijving voor het spel. 
Wij zullen dan duidelijk moeten maken wat de inhoud en doel van het spel 
zijn. Voor ons de uitdaging voor 2017. 
 
Namens de werkgroep QR-code, 
Kees Jansen.
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VERSLAG 2016 VAN DE WERKGROEP OUDE BEGRAAFPLAATS

Samenstelling van de werkgroep 
 
Van de Werkgroep Oude Begraafplaats maken 20 personen deel uit. 
Portefeuillehouder: Niek Weel. 
Leden van de werkgroep: 
Willem Jan Bleys (coördinator), Piet Bogtman, Cecile Boorsma, Nan Duin-
maijer, Bernadette de Grauw, Henk Groenewegen, Eldert Groenewoud, 
Pieter Hoogcarspel, Wil Jansen, Joop Leijen, Piet Mooij, Kees Pastoor, Henk 
Schotten, Gré Schouten, Aycke Smook, Bini Strooker, Wout Tuijn, Lau Vras-
donk, Kees de Vries en Don Vromans. 
 
Jaap Kaleveld heeft helaas om gezondheidsredenen afscheid van de werk-
groep moeten nemen. Hij was een van de mannen van het eerste uur en is 
twintig jaar lid van de werkgroep geweest. 
Joop Leijen en Lau Vrasdonk hebben even een stapje terug moeten doen in 
verband met ziekte. 
We hebben Cecile Boorsma, Henk Groenewegen en Wil Jansen als nieuwe 
leden mogen verwelkomen.

Activiteiten 
 
2016 was het twintigste jaar dat de werkgroep actief is op de Oude Begraaf-
plaats. 
Het jaar begon met een verrassing. De HVB kreeg een mail van mevrouw 
De Ridder waarin ze vertelde in 1995 de begrafenisregisters voor de Oude 
Begraafplaats te hebben gemaakt en op floppy’s aan de gemeente te hebben 
gegeven. Daarmee was de samensteller van onze registers, die we in gedrukte 
vorm hebben, niet langer een ‘onbekende mevrouw’ voor ons. De floppy’s 
bleken onvindbaar, maar het is mevrouw De Ridder gelukt via haar oude be-
standen ons een digitale versie van de begrafenisregisters te bezorgen. Dank 
en hulde aan Femia de Ridder!

De afstemming vanuit het bestuur verliep niet vlekkeloos. Dat resulteerde on-
der meer in een programma voor de Open Monumentendag in het Nieuws-
blad en een flyer voor de dag zelf waarin de Oude Begraafplaats geheel ont-
brak. Toch doen we al jarenlang mee, zelfs langer dan dat de rondleidingen in 
en om de Ruïnekerk worden gegeven. Desondanks kunnen we ook dit jaar 
weer terugkijken op een geslaagde dag. 
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Naar aanleiding van een vraag van een van de bezoekers hebben we met 
elkaar besproken welke beplanting passend is voor een oude begraafplaats. 
Daarbij hebben we ook de funeraire betekenis van verschillende planten mee-
genomen.  
Het thema van de Open Monumentendag was dit jaar ‘Iconen en symbolen’. 
We hebben daarop ingehaakt met het maken van een nieuwe brochure over 
de symboliek en symbolen op onze begraafplaats. We hebben nu twee bro-
chures voor onze bezoekers, de oude met algemene informatie en de nieuwe 
over symboliek en symbolen. 
 
De samenwerking met de medewerkers van de Gemeentewerf loopt uitste-
kend. We weten elkaar indien nodig te vinden. 
De paden zijn volgens afspraak in het vroege voorjaar waar nodig door het 
Wijkteam opgehoogd, zodat ze weer goed begaanbaar zijn. Het zware snoei-
werk van de hagen wordt ook door het Wijkteam gedaan. Dat dat snoeien 
onverwacht twee weken voor de Open Monumentendag plaatsvond bete-
kende wel een aanslag op onze planning om de begraafplaats klaar te maken 
voor die dag. Wij moesten namelijk wel ‘nog even’ het snoeisel opruimen. 
Natuurlijk is dat gelukt. 
 
Op 24 november kregen we onverwacht bezoek van Rob Bakker, journalist 
bij de Alkmaarsche Courant. Dat leverde op 25 november een artikel ‘Rust-
plaats vol verhalen’ op in zijn dagelijkse rubriek ‘Onderweg Agenda’. Een 
mooie promotie voor onze werkgroep! 
 
Naast de hiervoor genoemde bijzondere gebeurtenissen waren we natuurlijk 
elke donderdagmiddag actief met het onderhoud van de begraafplaats en het 
rondleiden van bezoekers. Het onderhoud bracht mee dat wij op de donder-
dagmiddagen in november en december steeds ca. 100 kruiwagens blad, zo’n 
8 m3, moesten afvoeren. De jeugd legt nog steeds zo af en toe een dam in de 
sloot om op de begraafplaats te komen. Ze plegen geen vandalisme en dat 
hoort, gelukkig, bij de oude traditie van stiekem op de begraafplaats zien te 
komen. 
 
Wij hebben voor de gestelde deadline van 1 april een geactualiseerde tekst en 
aanvullende foto’s van de werkgroep voor de website van de HVB aangele-
verd. Het wachten is nog op het gereedkomen van de nieuwe website. 
 
Van nabestaanden van de familie Leijen hebben we, naar aanleiding van 
hun bezoek, interessante aanvullende informatie, foto’s en een bidprentje 
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gekregen. Ons werkgroeplid Gré Schouten heeft ons aan de hand van een 
uitvoerige stamboom weer andere informatie kunnen geven. Zo weten we nu 
bijvoorbeeld dat Willibrordus Alphonsus Leijen bij het inschrijven van zijn 
overlijden (op 27-12-1901, 0 jaar oud) in het begrafenisregister een andere va-
der toebedeeld heeft gekregen. Via Piet Mooij hebben we 20 bidprentjes aan 
onze verzameling kunnen toevoegen, waarmee het totale aantal ruim boven 
de 150 is gekomen.  
Wij blijven geïnteresseerd in informatie als hierboven. Heeft u informatie 
over voorouders, foto’s, bidprentjes of bijzondere herinneringen en wilt u die 
met ons delen? Neem dan contact op met Willem Jan Bleys, telefoon 581 84 
90, e-mail bleys@hvb-nh.nl, of kom bij ons langs op een donderdagmiddag. 
 
Financiën 
 
De activiteiten van de werkgroep komen niet ten laste van de begroting van 
de HVB. Onze kosten bestrijden we uit de giften van onze bezoekers in het 
busje aan het hek.

Namens de werkgroep Oude Begraafplaats, 
Willem Jan Bleys 

Verslag 2016 van de Werkgroep Verspreiding 

Van de Werkgroep Verspreiding maken 43 personen deel uit: 
Portefeuillehouder   Marry Ranzijn 
Coördinator   Rob Pronk 
Coördinator Alkmaar e.o. Piet Oldenburg 
 
Verspreiders en medewerkers: Marleen van de Akker, Sjoerd Boersma, 
Piet Bogtman, Anny Bogtman, Annemieke Boon-Louter, Atie Doets-
Sturk, Martin Duinmaijer, Carla Groen, Fons Homan, Pieter Hoogcarspel, 
Wil Jansen, Jaap Kaleveld, Jan Louter, Henk Min, Piet Mooij, Rosemarie 
Mulder-Leijen, Jan Oldenburg, Truus Revers, Nico Ris, Loes Risselada-
Panbakker, Zeger de Ruiter, Dorien Runneboom, Guda Schekkerman, 
Henk Schotten, Mees Schotten, Ineke Schotten-Kaay, Ellie Smit-Schotten, 
Gré Schouten, Truus Smit, Maria Smook, Bini Strooker, Miep Tuyn, Wout 
Tuyn, Bert Vogel, Lau Vrasdonk, Kees de Vries, Winfred van de Werf, Kees 
Wokke, Renate Woudstra-Mooij, Ton van Zelst.
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De werkgroep heet welkom: Annemieke Boon-Louter en Bert Vogel. Van 
de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen.

Mededelingen 
In het laatste voorjaarsnummer van het Nieuwsblad hadden wij een oproep 
geplaatst voor verspreiders in Alkmaar en omgeving. Liefst vier mensen 
hebben zich gemeld: Piet Oldenburg, Guda Schekkerman, Winfred van de 
Werf en Rosemarie Mulder-Leijen. Samen met Jan Louter hebben we de 
wijken van Alkmaar en omgeving opgesplitst in nieuwe wijken, waarvan 
Piet Oldenburg de coördinator is.  
 
Vanwege opsplitsen van wijken en gezondheidsproblemen van leden 
hadden we in Bergen ook twee nieuwe verspreiders nodig. Na een mail 
naar de verspreidingsgroep kwamen daar vier enthousiaste reacties uit. 
Ellie Smit-Schouten heeft een wijk onder haar hoede genomen en Bert 
Vogel neemt een deel over van de grote wijk van Jan Oldenburg. Annemiek 
Louter, die zich ook had aangemeld, is voorlopig reserve en Fons Homan, 
die al op de reservelijst stond, blijft reserve verspreider. 
 
Lau Vrasdonk is al bij de verspreiding betrokken vanaf het eerste uur. 
Hij heeft zich altijd vol enthousiasme ingezet voor de HVB en veel werk 
verzet. Helaas moest Lau keuzes maken in verband met zijn gezondheid en 
daardoor taken binnen de verspreiding afstoten. Wel blijft hij gezellig op 
onze verspreidingsochtenden komen en als het enigszins lukt, blijft hij zijn 
verspreidingswijk doen. We hebben Rob Pronk bereid gevonden de taken 
van Lau over te nemen als coördinator van de verspreidingsgroep. 

Dank allemaal voor de enthousiaste reacties. 

Activiteiten 
De verspreidingsgroep is in 2016, in een zeer gezellige setting, vijfmaal 
bijeengekomen in de nieuwe brandweerkazerne. Na het stickeren 
van de Kronieken of de werkzaamheden voor het verwerken van de 
Nieuwsbladen ging men op pad om de circa 1800 exemplaren door weer en 
wind te verspreiden.  
Zoals u kunt lezen, is de verspreidingsgroep behoorlijk in beweging. In 
totaal zijn er nu 28 wijken. 

De activiteiten in 2016: 
1.  In januari verspreiding van de betalingsverzoeken. 
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2.  In maart verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging voorjaars ALV/ 
lezing en deelnameformulier excursies. 
3.  In april verspreiding van de Voorjaarskroniek. 
4.  In augustus verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging najaars ALV/
lezing, deelnameformulier excursies. 
5.  In november verspreiding van de Najaarskroniek.

Namens de Werkgroep Verspreiding, 
Marry Ranzijn.

Verslag 2016 van de Werkgroep Website

Van de Werkgroep Website maken 8 personen deel uit: 
Portefeuillehouder   Sjoerd Boersma 
Coördinator en technisch beheer  Fake Groeneveld 
Technisch beheer   Kees Smit 
Technisch beheer/redacteur   Theo de Graaff 
Technisch adviseur   Patrick Min 
Web designer    Sabine Sabelis 
Redacteur/kwaliteitscontrole  Huub van den Beld 
Webwinkel coördinator/ redacteur Sjoerd Boersma 
 
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen 
nieuwe leden toegetreden. 
 
Activiteiten 
Eind 2015 heeft de werkgroep een enquête uitgeschreven onder het bestuur 
en leden uit verschillende werkgroepen. De uitslag van de enquête is 
verwerkt en wordt gebruikt voor de bouw van een nieuwe website. 
In 2016 zijn we begonnen met het nadenken over en ontwikkelen van 
de nieuwe site. Inmiddels is het model gereed. Volgens ons krijgt het een 
mooie uitstraling. Door ziekte en andere omstandigheden hebben we 
achterstand opgelopen. Het was onze bedoeling eind 2016 met de nieuwe 
site naar buiten te komen maar dat is niet gelukt. 

We zijn nu bezig alle bestaande informatie over te zetten van de oude naar 
de nieuwe site. Zodra dat is gebeurd, kan de nieuwe site de lucht in. Het 
resultaat is de oude site in een nieuw jasje en een gewijzigde menustructuur 
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met dezelfde informatie als voorheen. Daarna kunnen we gaan uitbreiden. 
Het doel is dat ook de website goed leesbaar is op een tablet of een 
smartphone. Al met al is het een hele klus. We houden u van de lancering 
op de hoogte. 
 
De webwinkel 
De webwinkel heeft in 2015 al een gedaanteverandering ondergaan en 
wordt in dit project meegenomen. Het voordeel is dat de webwinkel en 
website dan dezelfde uitstraling hebben. De webwinkel is daarmee ook 
web-based en kan door meer mensen beheerd worden. 
 
Bezetting 
Er is altijd plaats voor een nieuwe medewerker/ster die veel ervaring heeft 
in het werken met Wordpress. Aan ruime ervaring is grote behoefte. Er 
is nog steeds heel veel werk aan de winkel. De werkgroep is van weinig 
vergaderen en veel thuis doen. Schroom niet en neem contact op met 
ondergetekende.

Namens de Werkgroep Website, 
Sjoerd Boersma.

Algemene Ledenvergadering 
 
Ruïnekerk - 23 maart 2017 
Van 19.30 tot 20.00 uur

         Agenda:
1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2016
3. Van de bestuurstafel, financiën en ledenbestand
4. Verslag kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie
5. Nieuws van de werkgroepen
6. Rondvraag
7. Sluiting
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Verslag Algemene Ledenvergadering op 6 oktober 2016

Aanwezig: N. Weel (voorzitter), A. van Huissteden (secretaris), mw. M. 
Ranzijn (penningmeester), alsmede de bestuursleden mw. B. van Erdewijk, 
L. Rotthier, J.R. Pruntel, S. Boersma en T. de Graaff. 
Afwezig met kennisgeving: mw. L. Tuynman, mw. L. Vader, F.D. Zeiler en 
R. van der Sluijs. 
Notulist: Aalt van Huissteden.

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering met het welkom heten van de vele 
aanwezigen. Hij hanteert de voorzittershamer omdat het de najaars-
vergadering betreft. In het voorjaar zal hij gebruik maken van de bel, 
die bevestigd was aan de lorrie die ooit enkele jaren toeristen vervoerde 
tussen Bergen en Bergen aan Zee. Dus niet, zoals in een eerdere verga-
dering is vermeld, een bel die gebruikt werd op de stoomtram. Deze 
correctie wordt aangebracht door N. Ris. Aanvullend merkt mw. G. 
Schouten op dat zij weliswaar de hamer heeft overhandigd, maar dat de 
schenkster ervan mw. T. Maatjes-Leijen uit Bovenkarspel is. 
De voorzitter ziet terug op een periode met zeer geslaagde activiteiten 
en noemt daarbij de Open Monumentendag. In en rond de Ruïnekerk 
waren er ongeveer 1000 bezoekers. Naar de oude begraafplaats kwamen 
259 bezoekers (een record). De belangstelling voor de excursies blijft 
groot. Gewezen wordt op de vele enthousiaste steunpilaren. 
Hij meldt dat er een aanvraag voor subsidie bij de gemeente ligt voor de 
QR-code. Ook gaat een werkgroepje onder leiding van Anita van Breu-
gel aangeven welke graven op de begraafplaats aan de Kerkedijk perma-
nent bewaard dienen te blijven. 
Na een korte huishoudelijke vergadering verzorgen F. Jostmeijer, H. 
Jellema en L. Rotthier een lezing met beelden over Bergen aan Zee in 
heden en verleden. 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 17 maart 2016. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt geaccordeerd 
door de vergadering.

3. Van de bestuurstafel, financiën en ledenbestand. 
In het Nieuwsblad augustus 2016 staan geen verslagen van de werkgroe-
pen meer. Die verslagen komen voortaan uitsluitend in het voorjaars-
nummer. 
Het aantal leden bedraagt 1824. Wat betreft de financiën zijn er geen op- 
of aanmerkingen.
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4. Nieuws uit de werkgroepen. 
Alle werkgroepen draaien goed.

5. Rondvraag 
Mw. Kappen vraagt of de HVB op enigerlei wijze bemoeienis heeft met 
de plannen betreffende de herinrichting van het centrum van Bergen. 
De voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is. De HVB is geen actie-
groep. Dit valt niet onder de doelstelling van de HVB.

6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en kondigt de lezing aan.

Toelichting balans en verlies- en winstrekening 
 
Resultaatoverzicht 2016, balans per 31 december 2016. Het afgelopen 
boekjaar werd afgesloten met een positief saldo van € 1.116 en een eigen 
vermogen van € 40.704. 
 
Toelichting op de posten: 
“Meer mag ook”: het bedrag “meer mag ook” groeit. Meer en meer men-
sen geven extra. Wij zijn de betrokken leden zeer erkentelijk hiervoor.  
 
Canon van Bergen: de Canons zijn in de boekwinkels en via de Webwin-
kel HVB (http://hvb-nh.nl/shop/index.html) te koop. De Canons zijn op 
de balans als voorraad geactiveerd. In 2016 hebben we voor € 767 aan Ca-
nons verkocht. Deze zijn ten laste van de voorraad geboekt. 
 
Vlaggen: de Bergense vlag is bijna uitverkocht. Het wordt ondertussen een 
collector’s item. De vlag is alleen nog te koop bij de HVB, bestellen kan 
via www.hvb-nh.nl. Het omslagpunt van de verkoop hadden we in 2015 
al bereikt. De opbrengst van de vlagverkoop 2016 wordt daardoor geheel 
toegevoegd aan de reservering evenementen. We zijn de verkooppunten, 
die de vlaggen t/m oktober hebben verkocht, zeer erkentelijk voor de me-
dewerking. 
 
Webwinkel: ons gehele assortiment aan Kronieken, Themanummers, boe-
ken en prachtige kaarten is te koop in de Webwinkel van de HVB (http://
hvb-nh.nl/shop/index.html). 
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Overige verkopen: door het succes van de promotiekramen op de kunst- 
en boekenmarkten, op Koningsdag, op Open Monumentendag en op de 
Kerstmarkt is de opbrengst van de Kronieken, Themanummers, kaarten 
van Blaeu, Canons enz. weer positief. 
 
Ledenwerving en PR: op 10 september jl. hadden we tijdens de landelijke 
Open Monumentendag een geweldig evenement met als thema de Merlet. 
We hebben de Merlet vooral onder de aandacht van de kinderen gebracht. 
Van de gemeente hebben we een bijdrage ontvangen van € 1.500. Hierdoor 
is de overschrijding van de begrotingspost binnen de perken gebleven. 
 
Huur opslag: sinds oktober 2015 hebben we een vaste plek voor onze 
voorraad. We huren een magazijn samen met de Wereldwinkel. Toen de 
begroting voor 2016 werd gemaakt, was dit nog niet bekend. Vandaar dat 
er geen bedrag voor huur opslag is opgenomen in de begroting 2016.  
 
Themanummer: in 2016 is er geen Themanummer verschenen. Het begro-
te bedrag 2016 is opgenomen als reservering voor de komende jaren. 
 
Reservering jubilea en evenementen: per jaar reserveren we voor evene-
menten en voor toekomstige jubilea. In 2016 hebben we per saldo € 6.512 
toegevoegd en is deze post voor € 498 afgenomen door het Merlet-evene-
ment op 10 september rond de Ruïnekerk. In 2018 bestaat de HVB 25 jaar, 
een feit dat we op grootse wijze, samen met u, willen vieren. 
 
Overige: vanaf 2016 mogen we, voor de vergaderingen van de werkgroe-
pen en voor de bestuursvergaderingen, gebruik maken van de kantine van 
de brandweerkazerne, waar we als HVB zeer content mee zijn. De posten 
voor die bijeenkomsten zijn daardoor lager uitgevallen. 
 
Plannen: gezien het aantal activiteiten en plannen met de daaruit voort-
vloeiende kosten, brengt het bestuur graag de mogelijkheid van schenken 
en legaten onder uw aandacht. 
 
Marry Ranzijn, 
penningmeester.
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Balans per 31 december 2016

Activa 2016 2015

Materiële vaste activa
Investeringen
Website € 790 € 1395

790 1395
Vlottende activa
Liquide middelen
Kas                                                 175 177
Rabobank rek.courant 547 2.904
Rabobank spaarrekening 61.223 38.482
I.N.G. rek.courant 1.086 1.263
Kruisposten 0 0

63.031 42.826

Overige vorderingen
Debiteuren 121 71
Voorraad Canons 3.378 4.145
Voorraad Een hof voor een Heer 390 510
Vooruitbetaalde kosten 84 0
Overlopende posten 0 0
Te ontvangen rente 103 240

4.076 4.966
€ 67.897 € 49.187

Passiva

Eigen vermogen
Kapitaal per 1 januari            € 39.589 € 38.826
Resultaat 1.115 763
Kapitaal per 31 december 40.704 39.589

Voorzieningen
Reservering jubilea en evenementen 13.730 7.716

toevoeging    € 6.512
afname         €    498

Reservering Beeld & Geluid 500 500
Reservering Themanummer 5.250 0
Schenking Oude Begraafplaats 220 220

19.700 8.436

Kortlopende schulden
Crediteuren 7.405 549
Te betalen kosten 35 487
Vooruitontvangen contributie 53 126

7.493 1.162
€ 67.897 € 49.187



Verlies- en winstrekening per 31 december 2016

Begroting 2016 Resultaat 2016 Begroting 2017
Opbrengsten
contributies € 29.500 € 30.424 € 30.300
meer mag ook 3.000 3.770 3.100
Contributies 32.500 34.194 33.400
boek Canon van Bergen 500 767 300
t.l.v. de voorraad -500 -767 -300
vlaggen 800 2.412 800
t.g.v.  reservering evenementen -800 -2.412 -800
Boeken en vlaggen 0 0 0
donaties 150 100 150
rondleidingen voor derden 300 500 400
kronieken/themanummers 600 647 700
themanummers het Hof 0 120 300
t.l.v. voorraad 0 -120 -300
webwinkel 500 306 800
verkopen overige 500 243 200
Verkopen overige 2.050 1.796 2.250
Totaal opbrengsten en contributies € 34.550 € 35.990 € 35.650
Kosten
kroniek vormgeving/drukkosten € 10.800 € 10.407 € 10.900
kroniek redactiekosten 750 761 800
kroniek verzendkosten 400 951 700
Kronieken 11.950 12.119 12.400
reservering themanummer 4.900 5.250 5.000
themanummer verzend/overige kosten 350 0 375
Themanummer 5.250 5.250 5.375
nieuwsblad drukwerk 1.800 1.840 1.750
nieuwsblad overige kosten 50 0 0
nieuwsblad verzendkosten 250 356 300
Nieuwsbladen 2.100 2.196 2.050
excursies 1.500 1.098 1.500
histon 1.000 227 200
ledenbijeenkomsten 3.100 3.719 3.200
beeld en geluid 500 337 200
ledenwerving en PR 700 1.044 900
 bijdrage gemeente € 1.500
 kosten werving/evenement € 2.544

QR werkgroep 200 0 50
historisch kadaster 100 170 100
steunpilaren 700 819 800
verspreiding 500 175 50
Activiteiten 8.300 7.589 7.000
huur opslag 0 335 335
webwinkel kosten 0 68 0
ledenadministratie 600 295 700
WA /bestuursaanspr.verzekering 900 763 850
afschrijving website 605 605 790
websitebeheer 500 40 500
vergaderkosten bestuur 800 409 125
reservering jubilea en evenementen 2.600 4.100 4.600
rente en kosten bank 200 368 300
antwoordnummer 500 289 500
algemene kosten 100 350 50
lief- en leed 145 98 75
Algemene kosten 6.950 7.720 8.825
Totaal kosten € 34.550 € 34.874 € 35.650
RESULTAAT € 1.116
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