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Twee eeuwen Bergen - in jaartallen  
Vierde herziene versie. Samengesteld door Allard  Willemier Westra 

juni 2021 

Opzet 

Deze jaartallenlijst komt voort uit werkzaamheden van leden van de Fotoherkenningsgroep en de 
werkgroep Beeld en Geluid. Het bleek in beide werkgroepen niet altijd makkelijk foto’s, prentbrief-
kaarten en films van een juiste datering te voorzien. Deze lijst kan daarbij een hulpmiddel zijn. Als 
men bijvoorbeeld het jaar weet waarin een weg of een huis er nog niet was - of juist wel - dan biedt 
dat houvast. Door dit met andere fotodateringen te combineren is het jaar meestal redelijk betrouw-
baar vast te stellen. Compleet of foutloos is de lijst is zeker niet. Suggesties voor verbeteringen zijn 
dus zeer welkom! Tel. 5894249, allardmargreet@quicknet.nl Op de HVB-website, evenals in de 
papieren versie ervan, wordt de jaartallenlijst van tijd tot tijd bijgewerkt. In de - derde - versie zijn 
er bijvoorbeeld veel meer gegevens over Bergen aan Zee opgenomen dan in de tweede. Ook de illu-
straties zijn nieuw. Ze zijn afkomstig uit eigen collectie. Deze vierde versie bevat verbeteringen ten 
opzichte van de derde. Ze zijn kort na publicatie van de derde versie aangeleverd door lezers. 

Inleiding en uitleg 

De jaartallenlijst bevat hoofdzakelijk datums die verband houden met huizen, gebouwen, wegen, of 
andere objecten die op foto’s of films zijn vastgelegd. Er staat meermaals aanvullende informatie 
achter het jaartal, of in een voetnoot. De bronvermelding is te vinden in Bergen in kaart en in Uit 
zand en zee geboren. En in een enkel geval in Feest en vermaak in Bergen. Hoofdletters aan het 
eind van de omschrijving verwijzen naar degene die het jaartal heeft aangeleverd. (PM) betekent 
bijvoorbeeld Piet Mooij. (Namen staan achterin vermeld.) Haakjes [  ] geven aan dat er naast het 
vermelde jaartal nog een ander in omloop is. Mogelijk is dát het juiste. Vele jaartallen zijn ontleend 
aan de Bergense Kroniek. Daarnaast zijn er ook andere publicaties beschikbaar waarin eveneens 
nuttige jaartallen staan. Ik noem enkele van de de belangrijkste: 

- Oude foto’s van Bergen (Piet Mooy, Henk Jellema & Alphons Leysen, 1972) 
- Oude ansichten van Bergen (Piet Mooy, Henk Jellema & Alphons Leysen, 1973) 
- Kroniek van Bergen aan Zee 1906-1946. (In: Jellema (red.) ‘Bergen aan Zee Badplaats sinds 1906.’ 1981) 
- O ja, dat was Bergen (Henk Jellema & Piet Mooy, 1992) 
- Straatnamen in Bergen door de eeuwen heen (Bob van de Graaf en anderen. 2003) 
- Nieuwe kroniek van Bergen aan Zee. In: Een verjaardag aan Zee 1906-2006. (Bert Buizer en Frits David 

Zeiler 2006: 76-102) 
- Bergen van A tot Z (Henk Jellema, 2007) En: Bergen dorp voor alle seizoenen (Henk Jellema 2008)  
- De eeuw van de middenstanders (Piet Vijn, 2010)  1

- Bergen door de ogen van Bonda (Frits David Zeiler, 2010) 
- Groeten uit Bergen!; toen en nu (Eric Koch en Ed Duin, 2018) 
- Feest en vermaak in Bergen (Winifred Hazelhoff Roelfzema, eindredactie 2018) 
- Bergen in kaart; de ontstaansgeschiedenis van het dorp in kaart gebracht - beschrijving van landkaarten, 

dorpsplattegronden en luchtfoto’s (Allard Willemier Westra 2019) 
- Uit zand en zee geboren; Bergen van IJstijd tot heden (Allard Willemier Westra 2020) 
- Index ter ontsluiting van het ‘huisarchief’ Collectie Bergen (Allard Willemier Westra 2021)  2

- Als een dorp in een dorp. Grepen uit de geschiedenis van de zusters Ursulinen van Bergen NH. (Thema-
nummer 14). Bergense Kroniek. Maart 2021 

 Lau Vrasdonk schreef belangrijke aanvullingen m.n. over ‘kleine winkeliers’ (Collectie Willemier Westra)1

 Van Bergen in kaart, de Index en deze jaartallenlijst zijn papieren exemplaren te bestellen 2

mailto:allardmargreet@quicknet.nl
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De leden van de Fotoherkenningsgroep gebruiken daarnaast enkele alledaagse hulpmiddeltjes om 
jaartallen iets nauwkeuriger te kunnen bepalen: 

- De afdruktechniek gebruikt voor de betreffende foto of prentbriefkaart 
- De grootte van bomen en struiken die erop staan 
- De kleding van de afgebeelde mensen 
- De staat waarin gebouwen, monumenten of wegen verkeren. 
- Het soort straatlantaarns, telefoon-, of telegraafpalen. 
- Het soort bestrating (of de afwezigheid ervan). 
- Het type auto dat erop staat en/of het kenteken ervan (blauw aangegeven) 
- Het telefoonnummer dat erop staat (aangegeven in groen) 
- De afdruktechniek, het formaat e.d. van prentbriefkaarten (rood aangegeven) 
  

Jaartallenlijst 

- 1799 - Slag bij Bergen 
- 1800 - Boerderij gebouwd later verbouwd tot Vrouwtje van Duin / Duinvermaak  3

- 1806 - Eerste versie van een Kermis. (Kuipers & Van der Hoek 2018: 19-27)  
- 1809 - De RK-schuilkerk aan de Achterweg in Oostdorp brandt af (zie: Zeiler 1999: 50 e.v.) 
- 1810 - De eerste officiële  RK-kerk sinds de zestiende eeuw. Hoek Dorpsstraat / Kl. Dorpsstraat 
- 1811 - Napoleon bezoekt Bergen  4

- 1811 - De gemeente Wimmenum bij Bergen gevoegd. In 1815 alweer ongedaan gemaakt  5

- 1815 - Heerlijkheidsrechten gedeeltelijk hersteld. (Onder P. Barnaart, eigenaar tot 1851) 
- 1819 - 1824 - Noordhollandskanaal gegraven 
- 1821 - Afbraak Huis Maesdammerhof, v/h Cranenbergh  [1825] (zie: Zeiler 1986: 63 e.v.) 
- 1821 - De Koedijker Vlotbrug in gebruik genomen [1824]  
- 1832 - Meerweg / Alkmaarscheweg / Bergerweg (met schelpgruis) verbeterd tot Schulpweg 
- 1832 - Bergense kadasterkaarten gepubliceerd 
- 1842 - Verbeterde verharding Alkmaarscheweg / Schulpweg / Bergerweg). Een tolhuisje ? 

Aan het begin van de twintigste eeuw is de 
Alkmaarsche Weg (Bergerweg) verhard met 
schelpgruis, kiezels en waarschijnlijk ook 
met bouwpuin. In 1842 is het niet meer dan 
een modderig karrenspoor, waar er in Neder-
land vele van waren 

  

 Zie Stevens en Winder 2007: 5-93

 Elseviers Weekblad 8 oktober 2011. Napoleon bezoekt Nederland.  Auteur: Robert Stiphout4

 Zie Zeiler 2002: 47-485
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- 1845 - De Rustende Jager te koop gezet, inclusief overdekte kolfbaan, tuin en koepel  6

- 1846 - 1847 - Hoek Dorpsstraat / Schoolstraat (Ruïnelaan) wordt de dorpsschool gebouwd 
- 1851 - Jan Jacob van Reenen koopt de heerlijkheid  
- 1851 - De buitenplaats Woud en Duin in Wimmenum gesloopt (± t.o. gelijknamige boerderij) 
- 1857 - Klaas Bruin sticht café Vrouwtje in’t Duin. In 1913 nieuwbouw Duinvermaak  [1860] 7

- 1858 - De kapel van Cosmas en Damianus in Wimmenum in gebruik als hulpschool 
- 60   

- 1861 - De boerderij van Schouten gebouwd, nu Baakmeerdijk 2  (zie: Zeiler 1975: 148) [1963] 
- 1864 - ‘Oude Begraafplaats’ in gebruik genomen. (AvH) (De Wit: 1998: 4-7, Bleys 2009: 9-12) 
- 1865 - De kapel van Cosmas en Damianus (* 1357) in Wimmenum verbrand en gesloopt 
- 1865 (vanaf) - De eerste ‘rentenierswoningen’ verschijnen aan de Hoflaan en de Dorpsstraat  
- 1866 - Door grondruil met de gemeente komt het tracé van de Oude Natteweg tot stand. (GS) 
- 1866 - 1867 - De vorige RK-kerk gebouwd. (zie: Zeiler: 1999: 60 e.v.) 
- 1867 - Plan om de Ruïnekerk te slopen verijdeld 
- 1868 - Er komt een doorrijstal aan de herberg ‘Duinvermaak’ 
- 1869 - De Rustende Jager - met kolfbaan - te koop aangeboden 
- 1869 - 1913 Petroleumlantaarns. (Themanummer 10, H. Kroniek, ‘Bergen onder stroom’ 2013) 

- 70 
- 1871 - ‘In de Kat op de Kinderdijk’, Hoflaan 16 gezet. In 1916 ingrijpend verbouwd. Het huis 

heette daarna Anna. (NB Aan de Dorpsstraat 27 staat een huis dat ook zo heet) 
- 1871 - Bouw RK-pastorie 
- 1872 - Er komt een eenvoudig soort verharding op de doorgaande wegen naar Schoorl, Zane-

geest en Koedijk. Een eendaags bezoekje aan het dorp - en verblijfstoerisme - krijgen een impuls 
- 1872 - Afgifte vergunning verharding wegdek Eeuwige Laan 
- 1876 - De Rustende Jager krijgt een nieuwe overdekte kolfbaan  8

- 1877 - Het Nederlandse stoomschip Ulysses strandt voor Bergen aan Zee 
- 1878 - Aan de Dorpsstraat wordt het huis Paramaribo gezet 
- 1879 - W. Veenhuysen verwerft ‘logement, met kolfbaan en uitspanning De Rustende Jager’ 

- 80 
- 1880 - Bergen krijgt een tweede kolfbaan ‘De Vriendschap’. Het pand zal al in 1884 verbouwd 

worden tot het prestigieuze (toen) buitenhuis ‘Zuilenhof’ 
- 1880 - In de bocht bij Pesie komt een tol ter bekostiging van de ‘beschelping’ van de Bergerweg 
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- 1881 - Einde Dorpsstraat bouw Hervormde pastorie, Hoflaan (later o.m. Vrije School). [1880] 
- 1881- Cornelis Jongkees vraagt een tapvergunning aan voor Het Wapen van Brederode   10

- 1882 - Eerste steenlegging Kranenburgh 
- 1883 - Jan Jacob van Reenen overlijdt; Jacob volgt op 

 De Rus met kolfbaan werd in 1742 en 1782 ook al te koop aangeboden. In 1785 stond herberg de Oude 6

Prins - eveneens met kolfbaan (NB) - te koop. Het valt niet na te gaan of de banen toen al overdekt waren

 Zie Koch en Duin 2018: 68-69 7

 Pascha 1955: 12-13; Zeiler 2003: 9-10 (Bergense Kroniek themanummer 5 De Rustende Jager) De op8 -
drachtgever was de kastelein Aris Pijper. Hij verkocht de herberg mét baan alweer in 1879

 Toen Alkmaarscheweg, ook wel (o.m.) Bergerschelpweg. Er was ook sprake van wegverharding met grind9

 Het was aanvankelijk gelegen tussen de boerderijen rond de Ruïnekerk, naast de smidse. Het café was er 10

misschien al vanaf de Franse tijd gevestigd  (Vijn 2010: 90-92)
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- 1883 - Banketbakker Hendrik Roos plaatst een ‘oud-Hollands’ kioskje bij de muur van de Ruïne-
kerk waar het stond tot 1905  

Deze prentbriefkaart is in 1902 afgestempeld. Hij wordt aan de voorkant beschreven. De achterkant is exclu-
sief bestemd voor de adressering. Dat verandert pas in 1905. Vanaf dat jaar kan men op de linker achterzijde 
z’n eitje kwijt. De travaille rechts staat tegenover de smederij van Nicolaas Hoebe. Hij neemt het bedrijf in 
1887 over van smid Peperkamp. Links, tegen de ruïnemuur aan, staat de kiosk van Hendrik Roos. Daar ver-
koopt hij snoep. Het huisje staat eerder op de Wereldtentoonstelling in Amsterdam (1883). De stenen zijn 
erop geschilderd. De dakpannen zijn wél echt. De kiosk wordt in 1905 verplaatst naar de overkant van Duin-
vermaak. De witte gevel rechts achter is van De Rustende Jager. In het lage bouwsel erachter is de kolfbaan 
gevestigd. Nog volop in gebruik. Er tegenover staat een petroleum gestookte straatlantaarn. Als hij enkele 
jaren later een electrische lamp krijgt, wordt hij meteen naar achteren verplaatst. Hij staat in de weg. De 
stroom ervoor wordt verkregen door een kabeltje over de weg heen naar De Rus te spannen. Nóg verder 
naar achteren is een wit stipje te zien. In 2021 is dit een witstenen ijskiosk. (PM)  

- 1884 - Maschmeijer vestigt zich in Oostdorp. Herberg De Vriendschap (met kolfbaan) verbouwd 
tot Zuilenhof door Maschmeijer. (zie: Gelens en Van de Graaf 2008) 

- 1884 - Maatschappij tot Exploitatie van Waterleidingen in Nederland verkrijgt de concessie om 
in de Bergens duinen water op te pompen  

- 1891 - 1892 - De eerste telefoons en (eenvoudige rechte) telefoonpalen in Bergen 
- 1885 - Jacob van Reenen burgemeester (tot 1923)  11

- 1885 - 1886 - Duinwaterleiding in gebruik genomen. Bergen krijgt de eerste aansluitingen  12

- 1887 - Hoebe neemt smederij over van Peperkamp. [1893] Met Travaille! (In 1932 afgebroken) 
- 1888 - De kort ervoor verbrande boerderij aan de Baakmeerdijk 5 is weer opgebouwd. (GS) 

 Zie De Haan 2001: 109-128; De Haan 2012: 3-7 en Bos 201011

 ‘De grote dorst van Noord-Holland en de Berger duinen’. Rienk Slinks in: Nobbe en Borst 1996: 102. In 12

het begin waren er slechts twee ‘waterwinkeltjes’ in Bergen die water verkochten (Ed Dekker  A. C. 1995)
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- 1888 - Kleermaker Jongkees begint een café Het Wapen van Brederode in de Fransche Steeg  13

- 1889-1892 - Ten noorden van het latere Bergen aan Zee komt een terrein voor schietproeven  
- 90 

- 1890 - De Alkmaarscheweg (nu Bergerweg) wordt na eerste plannen uit 1830 opnieuw verbeterd 
- 1890 - De paarden-omnibusdienst ‘NV Tram Omnibus Dienst Noord Kennemerland’ opgericht 

Deze reed van Alkmaar via Bergen naar Egmond. In 1901 alweer opgeheven 
- 1892 - Het dorp krijgt een telegraaf onder de naam: ‘Rijkstelephoonkantoor’ (Van de Graaf 1998) 

- 1892 - Prentbriefkaart - De eerste Nederlandse ansichtkaarten gedrukt. Slechts de voorzijde 
mag worden beschreven. De adreszijde is ongedeeld. De voorzijde kan twee afbeeldingen be-
vatten. Soms betreft het een tekening in steendruk / litho 

- 1893 - 1894 - Het begin van de systematische aanleg van bossen in de Schoorlse duinen  14

- 1894 - Aan de Zwarte Weg wordt de zogenoemde ‘Waterfabriek’ gebouwd 
- 1894 - 1938 - De schietvereniging Diana neemt bij de Zwarte Weg een schietterrein in gebruik 

- 95 
- 1895 - 1900 circa - De eerste prentbriefkaarten van Bergen verschijnen (zie: Zeiler 2007: 2-3) 
- 1896 - Wit-stenen huis patisserie Roos gebouwd 
- 1896 - Aan de Rustende Jager wordt een nieuwe kolfbaan gebouwd. (zie: Zeiler 2003)  15

- 1896 - De Philistijnse Molen door blikseminslag verwoest. In 1897 alweer opgebouwd  16

- 1897 - IJsbrand Oldenburg neemt café ‘Het Wapen van Brederode’ over, hoek Fransche steeg / 
Kl. Dorpsstraat. Later werd ‘Café Oldenburg’ een bekend kunstenaarscafé. Sloot in 1950. 

- 1897 - De eerste zusters Ursulinen komen naar Bergen. (LR) (zie: Eijt 1998: 29 e.v.) 
- 1898 - Eerste opzet van het Ursulinenklooster. (LR) 
-  1898 - Renbaan geopend (zie: Bos Eyssen 2018: 40-43) 

- 1898 - Prentbriefkaart - Omstreeks dit jaar verschijnen er veelal foto’s op de voorkant. Deze 
zijn in steendruk (vaak ietwat korrelig) 

-  00 
- 1900 - Villa’s Oudtburg en de Berkenhoeve (Russenweg) gebouwd 
- 1900 - Op de plaats waar nu ‘Wonders’ gevestigd is en daarvóór ‘De Brink’, begon M. Zaadnoor-

dijk sigarenmagazijn ‘De Vorstenlanden’. In 1932 verkocht men er ook fotoartikelen. 
- 1900 circa - Guurtjeslaan (RW) 

- 1900 - Prentbriefkaart - (of iets eerder) De meer contrastrijke lichtdruk doet zijn intrede en 
neemt het snel over van de steendruk 

- 1901 - Russenmonument komt tot stand. (zie: Grooteman 1999: 5-8 en Zeiler 2013: 51-53) 
- 1901 - Bouw pension Beau Lieu, v.a, 1909 Elim. (AvH) 
- 1901 - Eerste twee wegwijzers in Bergen geplaatst (BvdM) 
- 1901 - Graadt van Roggen vestigt zich aan de Russenweg (Berkenhoeve) [1903] 
- 1901 - Rechthuis gesloopt. Eerste steenlegging van het Raadhuis 
- 1901 - 1902 - Eerste pensions Beau Lieu, Hanca, Kennemeroord 

- 1902 - Melksalon ‘Sportlust’ / Pension ‘Berkhout’ / ‘Het Wapen van Bergen’ gebouwd 

 Zie Vijn 2010: 90-93. Latere eigenaars: IJsbrand Oldenburg (v.a. 1897) en ‘Piet van IJs’ (v.a. 1927)13

 Zie Nieuwenhuizen 1988: 13 e.v.; Bos 1999: 8-22; Roos 2009: 64-6514

 Voor een volledig overzicht van de verschillende bouwfasen van de Rus zie Zeiler 200315

 De eerste molen op deze plek is het Godeliers Molentjen uit 1568 een wipwatermolen. In 1629 had hij 16

plaats gemaakt voor een binnenkruier. Deze werd in 1757 door bliksem geveld en meteen herbouwd 
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Deze ansicht van Melksalon Sport Rust past in een tijdperk waarin er veel alcoholisme is in het land. Menige 
Nederlander is in die dagen lid van de ‘Blauwe Knoop’. Een anti-alcoholbond. Melk wordt gezien als het 
gezonde alternatief voor alcoholica. Dit sluit naadloos aan bij de algemeen toenemende belangstelling voor 
natuur en sport. Het Bergense toerisme profiteert ervan mee. Het fietsenrek staat er dan ook niet toevallig. 
De melksalon heeft ongetwijfeld voordeel gehad van de vele pensions en hotels die er aan het begin van de 
eeuw aan de Breelaan bijkomen. Het linker raam is de etalage van het winkeltje waar melkproducten worden 
verkocht. Zo’n twintig jaar later is het verdwenen. Rechts van het pand is er intussen een stuk aangebouwd. 
Pension Berkhout gaat het dan heten. De VVV-gids uit 1933 meldt dat de balkonkamers voorzien zijn van 
stromend water. Er is een afzonderlijke eetzaal voor ‘logés’, ‘Goede keuken en bediening aan aparte tafels’. 
Na de oorlog is het horeca-bedrijf omgedoopt tot Hotel-café-restaurant Het Wapen van Bergen. Zo op het 
oog is er sinds de jaren dertig weinig aan veranderd. Dat gaat lang goed. Tot 1996. Dan gaat het hotel fail-
liet. In 2002 trekken er krakers in het vervallen bouwsel. Ze bivakkeren er tot november 2003. In december 
wordt het gebouw dichtgetimmerd. De ‘rotte kies van Bergen’ is geboren. Pas september 2006 wordt de kies 
getrokken. Tot opluchting van velen. In 2011 komt er op die plek - Breelaan 35 - nieuwbouw met apparte-
menten, een penthouse, winkelruimte en een parkeergarage 

- 1902 - De kunstenaar Veldheer vestigt zich aan de Russenweg (naam van het huis: Oudtburgh) 
- 1902 - Op de hoek van de Kerkstraat en de Dorpsstraat opent Banketbakkerij Roos zijn deuren 
- 1902 - 1906 - Werkspoortje van steenfabriek naar NH-kanaal in N. Berm Kogendijk. (IGA) 
- 1903 - Eerste steenlegging RK Pensionaat aan de Loudelsweg 
- 1903 - Huis Tjipke Visser, Breelaan / Zuidlaan. Gesloopt in 1943 
- 1903 - Bouw kalkzandsteenfabriek aan de Kogendijk 
- 1903 - P.J. de Haan opent aan de Stationsstraat zijn ‘Boek- en fotohandel’ 
- 1903 - Slagerij Köhne in het pand van later De Wijs en Broers (v.a. 1918) en Busker (v.a. 1969) 
- 1904 - ‘Oude Raadhuis’ geopend. Eerste verdieping historisch museum. (AvH: 1902)  [1903] 17

 Zie Zeiler 2013: 15-1717
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- 1904 - Bergen krijgt voor het eerst officiële straatnamen. Vanaf 1810 had Bergen 4 wijken die 
aangeduid werden met de letters A tot D. De huizen kregen een nummer. Bijvoorbeeld: B 124 

- 1904 - Pension Holland gebouwd. [1907] 
- 1904 - Rechterhelft van het Pensionaat aan de Loudelsweg is klaar (LR) 
- 1904 - Woonhuis ‘De Espe’ (merkwaardige trapgevel / jugendstil) Breelaan 70 gebouwd 
- 1904 - Brederodelaantje aangelegd (RW) 
- 1904 - Jan Jacoblaan aangelegd (RW) 
- 1904 - Doorntjes aangelegd (RW) 
- 1904 - Spoorlaan aangelegd (RW) 
- 1904 - De RK Ursulaschool gesticht 
- 1904 - Het Witte Huis aan de Verbrande Panweg gebouwd in opdracht van Anthony Fokker  18

- 05 
- 1905 (rond) - Stationsstraat aangelegd. Bebouwing volgt kort daarna (zie: Zeiler 2014) 
- 1905 - Tramlijn Alkmaar-Bergen geopend. (zie: Henneke 2006: 24 e.v.) 
- 1905 - Bouw Hotel Restaurant Café Kreb. (AvH) 
- 1905 - Pension Erica gebouwd aan de Breelaan. (zie: Koch en Duin 2018, 1908) 
- 1905 - Bescheiden eerste opzet van het stationsgebouw [1904] 
- 1905 - De kleine ‘oud-Hollandse’ kiosk (snoepwinkeltje) bij de Ruïnekerk verdwijnt 
- 1905 - Het Maesdammerveld (t.o. Kranenburgh) krijgt een muziektent met dansvloer  19

- 1905 - Prentbriefkaart - De adreszijde wordt gedeeld. Men mag er nu op schrijven 
- 1905 - 1906 - De Zeeweg aangelegd 
- 1905 á 1911 - Kolfbaan De Rustende Jager afgebroken. Verplaatst naar achteren.    20

- 1906 - Huize Kinheim (Breelaan) gebouwd 
- 1906 - Pensionaatsgebouw gereed (zie: Koch en Duin 2018: 87-89) 
- 1906 - Opening van de bij het RK-complex behorende boerderij. (LR) (Opgeheven 1967) 
- 1906 - Nicolaas Sijtze Modderman laat een zuivelfabriek bouwen aan de Bergerweg  21

- 1906 - Op een duintop aan zee wordt Ulysses gebouwd (fam. Van Reenen) 
- 1906 - De Zeeweg wordt voltooid 
- 1906 - 1916 - Wegdek Kerkelaan aangebracht 

- Autokentekens 1906 - 1951 Noord-Holland had de letter G voor het getal en GZ voor een 
persoonlijk nummer van 4 cijfers (RW & KO) 

- 1907 - Het klooster is nu klaar. (LR) 
- 1907 - Melkfabriek Wilhelmina in functie (Bergerweg). (zie: Veldt 2012: 5-10 en Veldt 1994) 
- 1907 - Pension ‘De Haemstede’ gebouwd (Breelaan) 
- 1907 - Pension Holland gebouwd. [1904] 
- 1907 - VVV Bergen opgericht 
- 1907 - Bouw woonhuis De Zonnebloem, Breelaan 110 
- 1907 - Moritz Jüdell koopt aan de Groeneweg grond. Daar komt landhuis Karperton 
- 1907 - Kunsthandel Hopman vestigt zich op de hoek van de Kerkstraat en de Raadhuisstraat 
- 1907 - Hotel-restaurant Prins Maurits gebouwd in Bergen aan Zee 

 Zijn zuster Mary was pianiste. De dirigent Willem Mengelberg kwam daar ook, evenals Herman Gorter 18

 Zie Nolson 2018: 44-5119

 Veer 2018: 35-39; Zeiler 2003: 9-1020

 In 1913 overgenomen door De Kroon uit Zaandijk. In 1920 bezit De R.K. Boerenbond  (‘Wilhelmina’)21
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- 1907 - 1909 - Lorriedienst De Franschman / Bergen aan Zee. In 1909 langs Eeuwige Laan  22

- 1908 - In Bergen aan Zee wordt het kinderherstellingsoord Zeehuis in gebruik genomen 
- 1908 - 1909 - Begin aanleg van het Bergense gasnet 
- 1908 - 1925 - Op het Engelse veld wordt een akkertje / weilandje geëxploiteerd  
- 1909 - Tramlijn Alkmaar-Bergen verlengd tot Bergen aan Zee  23

- 1909 - Hotel Russenweg geopend 
- 1909 - Pension Beau Lieu (uit 1901) wordt omgevormd tot vakantie- en rustoord voor de zusters 

diaconessen van het ziekenhuis Bronovo uit Den Haag. De naam verandert in Elim. 
- 1909  - Patronaatsgebouw Sint Jan klaar 
- 1909 - De wasserij van het kloostercomplex geopend 
- 1909 - Bouw muziektent hoek Komlaan / Eeuwigelaan. (afgebroken omstreeks 1971)   24

- 1909 - Er worden wegwijzers in Bergen geplaatst. [1901] 
- 1909 - Hotel Nassau-Bergen voor wat betreft het kleinste deel gereed (lijkt later op aanbouw)  25

- 1909 - Pension-lunchroom Juliana in Bergen aan Zee gebouwd, evenals pension Wilhelmina 
- 1909 - Op een duintop in Bergen an Zee wordt het theekoepeltje van de fam. Sterken gebouwd 
- 1909 - Simmerwente gebouwd, Breelaan 51. Arch. Tjipke Visser, aannemer Leijen (AK) 

-  10 
- 1910 - Hoge telefoonpalen in het dorp (‘omgekeerde bezems’) 
- 1910 - Adama van Scheltemaweg aangelegd (tot 1924 Oudburgerweg RW) 

- 1910 - Prentbriefkaart - Vanaf die tijd komen er fotokaarten op de markt die gemaakt zijn 
door middel van een reproductie-negatief. Pas rond 1930 breekt deze productiewijze goed 
door 

- 1910 - Postkantoor van Berlage gebouwd (Jellema: 2009 en Mooy, Jellema & Leysen 1972: 80) 
- 1910 - Pension Erica (het latere Parkhotel) gereed [1902 op menukaart Parkhotel] 

Er zijn me uit de begin- 
periode van het Park-ho-
tel, dat toen nog Erica 
heette, twee interieur-op-
names bekend. Op één 
ervan staat: Salle à Man-
ger en op deze hier: Salle 
de Conversation. Het 
nieuwe hotel voelt de hete 
adem van het pas geo-
pende hotel Nassau-Ber-
gen in de nek. Dat is met-
een all erg chique Erica is 
erop uit het even deftige 
zusje van het hotel uit 
Bergen aan Zee te wor-
den. Vanaf het begin is het 
een ongelijke strijd 

. 

 Zie onder meer Selleger 1984: 27-3022

 Zie Henneke 2006: 31 e.v. en Henneke 2009: 6-1223

 Zie Nolson 2018: 44-5124

 De drie bouwfasen zijn goed afgebeeld en kort besproken in de Badbode van juli 196725
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- 1910 - Oranjehotel gebouwd 
- 1910 - Wokke opent groentezaak aan de Nieuwe Weg (in 1919 Oldenburgstraat 1924 O.laan) 
- 1910 - Pension Theresia (het latere hotel Marijke) geopend (zie: Jellema en Mooy 1992: 38) 
- 1910 - Pand Eerste Bergensche Boekhandel gereed 
- 1910 - Eerste Berger Melkinrichting en Stoomzuivelfabriek Juliana opgericht. In 1942 gesloten.  
- 1910 - De eerste particuliere telefoons aangesloten (12 stuks). (zie: Van de Graaf 1998) 
- 1910 - De Bergensche Bad- Duin- en Boschbode komt voor het eerst uit 
- 1910 - Huize Primula gebouwd in Bergen aan Zee (hoek Boulevard / Pier Panderstraat) 
- 1910 - Het Engelse Park ‘aangelegd’ later Engelse Veld genoemd 
- 1910 - Huize Trianon gebouwd in Bergen aan Zee, evenals Molenbeeke (beide Boulevard) en 

Tine (Pier Panderstraat) 
- 1910 - 1911 - Leo Gestel, Arnout Colnot en Mathieu Wiegman vestigen zich in Bergen 
- 1911 - Simmerwille aan de Vinkenbaan 8 gebouwd 
- 1911 - Renbaan gesloten (zie: Bos Eyssen 2018: 40-43) 
- 1911 - De beeldbepalende travalje van smederij Hoebe aan de Kerkstraat 3 afgebroken 
- 1911 - Oostdorper Doodweg (v.h. ook ‘Doodwallen’, omgedoopt tot Karel de Grotelaan) (RW) 
- 1911 - Natuurtheater Maesdammerhof geopend. Waarschijnlijk in 1933 gesloten  26

 

- 1911 - In Bergen aan Zee wordt het koloniegebouw ‘Voor jong Nederland’ gebouwd 
- 1911 - Huize De Dennen gebouwd in Bergen aan Zee 
- 1911 - Parnassiapark aangelegd in Bergen aan Zee 
- 1911 - Aan de Parkweg in Bergen aan Zee wordt Villa Noviomagum opgeleverd 
- 1911 - 1912 - Pension, later hotel, Bakhuis in Bergen aan Zee gebouwd (later Oud Bakhuis ge-

noemd, Pier Panderstraat) 
- 1911 - 1920 - Nieuwe Begraafplaats aan de Kerkedijk met dienstwoning en wachtruimte (IGA) 
- 1912 - 1914 - Stationsstraat komt in fasen tot stand. (PM) (zie: Zeiler 2014) 
- 1912 - Bestrating van de  Oude Bergerweg  tot Alkmaar (toen Alkmaarscheweg genoemd) 
- 1912 - Gerbrand van den Berg sticht aan de Bergerweg Café-biljard Rust Wat (Extase) [1911] 
- 1912 - Groot vierpandig woonhuis Karel de Grotelaan 11-17 komt gereed 

 Zie Botman, Nuyens en Veer 2011: 18-22 en Nolson 2018: 44-51. Willem Roijaards treedt er op 26
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- 1912 - Willem Stroomer bouwt zijn drogisterij hoek Stationsstraat / Breelaan. 1913 open   27

- 1912 - Het Berger Veerhuis (Ide Min) krijgt een tapvergunning en wordt café   28

- 1912 - Huize Westdorp, Sluislaan 17 gebouwd 
- 1912 - Oprichting N.V. Bouw en Bouwgrond Bergen (Van Reenen). (zie: Zeiler 2013: 68-67) 
- 1912 - Het postkantoor van Bergen aan Zee in gebruik gesteld aan de Van Hasseltweg 
- 1912 - ’t Westerlicht in Bergen aan Zee gebouwd (Boulevard), en Marijke (Pier Panderstraat) 
- 1912 - 1913 - Plan van Reenenpark wordt uitgevoerd (zie: Bos Eyssen 2018: 40-43) 
- 1913 - De Hertenkamp open. Tevens bouw ‘Hertenhuisje’ (2008 opnieuw gerietdekt)   29

- 1913 - Bergen aangesloten op elektriciteitsnet Kennemer Electriciteits Maatschappij  
- 1913 - Elektrische straatlantaarns geïntroduceerd. (rechte palen, geen ‘omgekeerde bezems’)  30

- 1913 - Sterkenhuis ingrijpend verbouwd (ingekort). In 1914 [1915] wordt het museum  
- 1913 - De kapberg achter Het Sterkenhuis gesloopt 
- 1913 - Toneelgroep De Maskerspelers opgericht. De groep heeft tot 1953 bestaan 
- 1913 - Het huidige Duinvermaak geopend (zie: Koch en Duin 2018: 68-69) 
- 1913 - ‘De Windroos’ van Adama van Scheltema gebouwd 
- 1913 - Villa ’t Westerbosch, Eeuwige Laan 28 (Een van de eerste grote villa’s daar.)  
- 1913 - De Voert verhard. (RGB) 

Het is 1905 of eerder. 
Twee meisjes met grote 
strikken in hun haar. Ze 
kijken naar een grote 
groep zwanen aan de  
overkant van de Roosloot. 
Ze staan met hun rug 
naar begin van het Wiert-
dijkje en de Voert. Op de 
achtergrond zien we ‘t 
Sluisje, een achttiende- 
eeuwse boerderij aan de 
Sluislaan die er nog 
steeds staat. De Sluislaan 
werd pas in de Tweede 
Wereldoorlog bestraat 
door de bezetter 

- 1913 - Begin van de beurtvaart uit Het Haventje, van Zanegeest naar Zaandam en Amsterdam 
- 1913 - De boerderij van J. Schut op Zanegeest afgebrand 
- 1913 - In Bergen aan Zee verrijst het gebouw van de Deutsche Ferienkolonie 
- 1913 - Aan het kleine begindeel van Nassau-Bergen is nu een groot stuk aangebouwd. Later ziet 

het ongeveer eruit als het middendeel 

 Sinds 1952 Bergensche Apotheek. Nu modewinkel La Ligna27

 Zie Van der Hoek en Kuiper 2011: 2-728

 Zie Jellema 2001: 3-9 en Zeiler 2013: 14-1929

 Zie speciaal themanummer Bergense Kroniek 201330
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- 1913 - In Bergen aan Zee verrijzen de villa’s De Wijde Blick (Boulevard) Huize Mare en De 
Magneet (beide Pier Panderstraat) 

- 1913 - Bakkerij De Spoorklok geopend in Bergen aan Zee (later lunchroom) 
- 1913 - 1914 - De Haaf gereed. Architect: Bazel. De eerste bewoners waren de dames Bosch van 

’s-Gravendaal en Troost. (1996 verbrand, kort daarna herbouwd) 
- 1913 - 1915 - Wegenaanleg van Reenenpark e.o.: Beukenlaan, Boslaan, ged. Guurtjeslaan, Kas-

tanjelaan, Komlaan, Prinsesselaan, van Reenenpark en Vijverlaan (RGB) 
- 1914 - Het Oranjehotel heeft vanaf dat jaar een tweede verdieping. 

- Telefoonnummers 1913 - 1928 - Twee cijferige nummers, later oplopend tot vier cijfers (RW 
& KO) 

- 1914 - De Stationsstraat en de Stroomerlaan aangelegd. 
- 1914 - Interneringskamp op de Vinkenkrocht ingericht, bestaande uit tenten. In 1915 barakken; 

in 1917 uitbreiding. Tot 1918. (zie: De Roodt 2000: 77 e.v) 
 

Als gevolg van gevechtshandelingen nabij de Nederlandse grens raken er meermaals - al of niet per 
ongeluk - Duitse militairen op Nederlands grondgebied. In augustus 1914 wordt er voor hen aan de 
Vinkenkrocht in Bergen een interneringskamp opgezet. Aanvankelijk worden ze ondergebracht in 
Nederlandse legertenten. Op de foto zien we dat er meteen al wordt gewerkt aan de opzet van een 
barakkenkamp. Dat komt in december van dat jaar gereed. In januari 1915 zijn er ruim honderd 
militairen gehuisvest. Het zouden er ruim honderdveertig worden. Links achter, tussen de kale bo-
men, zien we de contouren van het in 1906 gebouwde Huis Kinheim 

- 1914 - Het Duinmuseum in Bergen aan Zee opgericht (Parnassia Park) 
- 1914 - Huize Hilda-Mei in BaZ (Pier Panderstraat) en Aurora (hoek Zeeweg/Van Hasseltweg) 
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- 15 
- 1915 - Het Sterkenhuis (verbouwd in 1913) als museum geopend [1914] 
- 1915 - Café Rustwat, (halverwege Alkmaar) krijgt een tapvergunning. Gebouwd in 1911   31

- 1915 - De Blinkert in Bergen aan Zee gebouwd (Rehbockstraat) 
- 1915 - Stoomzuivelfabriek Wilhelmina gebouwd 
- 1915 - Aan de Notweg ontwerpt en bouwt Graadt van Roggen zijn atelier 
- 1915 - Tramstation Bergen krijgt zes lantarenpalen met elektrisch licht 
- 1915 - Walvisstranding in Bergen aan Zee (traankokerij) [1914]  32

- 1915 - Op het Engelse Veld worden 150.000 dennetjes geplant (in 1963 gerooid) 
- 1915 - Ingang winterseizoen 1915-1916 tramverbinding BaZ met Bergen-Binnen en verder 
- 1916 - Bouw Huize de Wiert, Wiertdijkje. (AvH) 
- 1916 - De eerste kermis in Bergen. (zie Kuipers en Van der Hoek 2018: 19-27) 
- 1916 - Eerste begin met de aanleg van een riolering in Bergen 
- 1916 - Villa Duintop gebouwd in Bergen aan Zee (Rehbockstraat) en Zeedroom (Boulevard) 
- 1916 - Breelaan krijgt zijn huidige naam. Van oorsprong: Den Heeren Wegh 
- 1916 - Magnolia en Shânti gebouwd in BaZ (beide Rehbockstraat) en Zeedroom (Boulevard) 
- 1916 - Pension Jeanette gebouwd in Bergen aan Zee 
- 1916 - 1917 - De Dolfijn in Bergen aan Zee gebouwd (Patijnstraat) 
- 1917 - Bouw ‘arbeiderswoningen’ in Zuidergeest. (In 1972 afgebroken) 
- 1917 - Oplevering ziekenbarak; het latere ijsclubgebouw. (zie: Kroon en Mooij 1997: 28-30) 
- 1917 - Deserteurskamp Ziekenweid (± Russenweg. zie: Zeiler 2013: 66-68 en De Roodt 2000) 
- 1917 - Stroomerlaan aangelegd (RW) 
- 1917 - De Ark gebouwd (J.F. Staal) 
- 1917 - De Engelse marine schiet zwarte granaten af op Duitse kolenschepen. Ze komen neer bij 

het Zeehuis, de Franschman en de Sparrenlaan 
- 1917 - Engelse schending van de territoriale wateren bij Bergen aan Zee (boekje, foto’s)  33

- 1917 - Aan de Verlengde Geestweg worden 12 ‘arbeiderswoningen’ gezet. In 1972 afgebroken 
- 1917 - 1918 - Bouw ‘de Stulp’ (zie: Koch en Duin 2018: 42-43) In 2006 afgebroken 
- 1917 - 1920 - Interneringsdepot. (IGA) 
- 1918 - ‘De Reigerstoren’ gebouwd (fam. Selleger) Rondelaan 2 
- 1918 - Huize Liana gebouwd (hoek Ruïnelaan / Beemsterlaan) 
- 1918 - Het Vinkenhuisje aan de Vinkenkrocht afgebroken  34

- 1918 - Het ‘Russenduin’ Gebouwd in opdracht van August Janssen in Bergen aan Zee  35

- 1918 - Eerste steenlegging Vredeskerkje Bergen aan Zee 
- 1918 - Huize ’t Paviljoen gebouwd in Bergen aan Zee (op een duin ten noorden van het hotel, ten 

zuiden van de Pier Panderstraat, fam. Van Reenen) 
- 1918 - 1919 - Oplevering Park Meerwijk  36

 Na WO II Extase enz.(zie 1953) Zie: Van der Hoek en Kuipers 2015: 13-1731

 Zie Buizer Bergen aan Zee natuurhistorisch gezien In: Jellema 1981: 38-4532

 Zie Buizer en Zeiler 2006: 8333

 Er is later een kopie van gemaakt die in 1970 werd afgebroken. Mooy, Jellema en Leysen 1973: 6834

 Janssen overlijdt enkele weken later. Het staat tot 1930 leeg. Daarna omgevormd tot Bio-Vakantieoord35

 Zie o.m. Van Leeuwen en Vroom 1997 en Van Leeuwen en Mattie 200536
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- 1918 - 1919 - Bogtman. Eerste tennisbanen Bergen. Kruisweg (Vijn 2008: 37 e.v.) 
- 1918 - 1919 - Jan Oldenburglaan (‘Nieuwe weg’) aangelegd. (IGA) 
- 1919 -  Zestien ‘arbeiderswoningen’ gebouwd aan het Zakedijkje 
- 1919 - De Bosschool gesticht. (zie: Mensiga 1995: 4-5) 
- 1919 - Bouw Villa Lomi, Renbaanlaan 1. (AvH) (gesloopt 1972 . Nu bungalow met pannendak). 
- 1919 - Sloop travaille smederij Hoebe, Kerkstraat 3. (AvH) [Piet Vijn 2010: 9, 1911] 
- 1919 - Villa ‘De Meerhoeve’ Hertenlaan 8  
- 1919 - Bouw Huize Jacoba. Later ABN en fietsenhandel.  > ‘Drieluik’. (Koch en Duin 2018: 72) 
- 1919 - Het Alkmaarse waterleidingbedrijf wordt per 1 januari 1920 overgenomen door de PWN. 
- 1919 - (tot 1969) - De Wijs en Broers komt in de plaats van slagerij Köne, Kerkstraat 1 
- 1919 - Huis slagerij Maasen gebouwd, Breelaan. 1950  > slagerij Piet Vis 
- 1919 - Vanwege de slechte bevaarbaarheid van de Bergerringvaart komt er een einde aan de mo-

torboot-verbinding vanaf ‘De Veerhoeve’ (± Nesdijk) met Alkmaar. 
- 1919 - Koorvereniging Bergen opgericht. (zie: Boswinkel: 2009: 13-17) 
- 1919 - Aan de Boulevard van Bergen aan Zee komen huize Scholekster en Skopia gereed  

In het vooroorlogse Bergen aan Zee hebben vrijwel alle huizen een naam. Het excentriek vormge-
geven huis rechts heet Scholekster. Het ligt aan de Boulevard. Ter linkerzijde van dit in 1919 ge-
bouwde huis staat Skopia. Vermoedelijk werd het genoemd naar een gehucht in de Griekse gemeen-
te Olympus. De bekende P. Elders is de architect. Het wordt eveneens in 1919 gezet. Daarna duurt 
het tot 1933 tot het volgende huis tot stand kwam. ’t Hooge Huis. Het wordt bewoond door de fami-
lie Honig-Meeverts. Het is - en blijft tot het eind - het laatste huis aan de Boulevard. In 1934 wordt 
tussen dit huis en Skopia Golfzang gebouwd. Ook hiervoor tekent P. Elders. Alle huizen worden in 
1943 door de bezetter gesloopt ten behoeve van het schootsveld van de kanonnen. Als gevolg van de 
enorme kustafslag in de naoorlogse jaren komen de fundamenten van de huizen in brokken op het 
strand te liggen. Zo nu en dan spoelen er nog steeds stukjes baksteen aan land 
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- 1919 - 1920 - Haventje Schermersloot; krijgt los- en laadwal en zwaaikom. (RGB) 
- 20 

- 1920 - Woonhuis Nesdijk 7, A. Roland Holst gebouwd (hij woonde er tot 1966)  37

- 1920 - Nieuwe begraafplaats aan de Kerkedijk officieel in gebruik genomen. (AvH)  38

- 1920 - Zestien ‘arbeiderswoningen’ aan de zuidzijde van de Kogendijk (Kogeltjesplein) 
- 1920 - Winkel van Piet Brouwer afgebroken  > ‘Huis met de Pilaren’ gebouwd. Manufacturen 
- 1920 - Huize Westerwolde, Eeuwige Laan 10 opgeleverd  
- 1920 - Huize Flandria van de schilder Verbeeck gereed. Studler van Surcklaan 12 [1919] 
- 1920 - Woonhuis ‘Klampdak’ Koenraad Bogtman, Kruisweg 12 
- 1920 - Beemsterlaan aangelegd 
- 1920 - Smederij Hoebe wordt kunsthandel Hopman  
- 1920 - Middengeestweg aangelegd (RW)  
- 1920 - L. Reiniersce opent ‘Electrische Bierbottelarij De Amstel’ in de Jan Jacoblaan  39

- 1920 - Adelbertusschool geopend (sluit in 2012) (zie o.a. Van der Werf 2016: 18-22) 
- 1920 - Aanbesteding fietspad oostzijde Bergerweg. (Groenewoud 1997: 16, Bergen rond 1900)  
- 1920 - Alle wegen onder gemeentelijke jurisdictie. Niet langer deels BBMBB (Van Reenen) 
- 1920 - Er komt een grote muziektent in de tuin van de Rustende Jager 
- 1920 - De 17e-eeuwse  boerderij ’t Hoekje aan het Van Reenenpark in gebruik als MULO-school 

 Zie Van de Vecht 200037

 Zie bijvoorbeeld Jellema 2007: 10 e.v. en Polak 201338

 Nu restaurant De Ware Jacob, voordien vishandel Vrees39
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- 1920 - Aan de Stationsstraat 13 wordt een tabakswinkel gevestigd, nu Drieënhuizen 
- 1920 - Hotel Kreb in gebruik genomen  40

- 1920 - Aan de Boulevard van Bergen aan Zee wordt villa Aan de Zonzij opgeleverd 
- 1920 - 1921 - Bouw ‘Brandspuitenhuis’ Karel de Grotelaan (en wijkgebouw). (RGB) 
- 1920 - Het imperiaalrijtuig (met ‘bovenverdieping’) geïntroduceerd bij de tram. Tot 1926 
- 1920 - Berger Sport Vereniging opgericht. Speelveld: Kerkedijk. (RGB) 
- ± 1920 - De badkoetsjes zijn verdwenen uit Bergen aan Zee 
- 1920 - 1925 (1930) - Tuindorp komt in fasen tot stand. (zie onder meer Ranzijn 2003: 51-53) 
- 1920 - 1927 - In deze periode worden zeven busmaatschappijen opgericht   41

- 1921 - Eerste bloemencorso. Tot 1952 (Zie Jellema 2018: 72-75 in: Feest en vermaak in Bergen) 
- 1921 - Tegenover De Oude Linde opent Bierenbroodspot hotel-café-pension Dorpszicht  [1922] 
 

Deze prentbriefkaart wordt in 1906 afgestempeld, maar is zeker ouder. De adreszijde is namelijk 
nog ongedeeld. In 1905 is dit reeds veranderd. Het huis staat op de hoek van de Hoflaan en de 
Oude Prinsweg. In die tijd wordt het bewoond door dokter Van der Velde. In 1921 of 1922 wordt het 
door Bierenbroodspot verbouwd tot hotel-pension-café-restaurant Dorpszicht. In 1936 valt het 
pand ten offer aan brand. Tegenwoordig is op deze plek Opticiën Pastoor gevestigd 

 > Hotel Atlantic > Bar ’t Musketiertje > disco De Zwarte Kat. In 1975 brandde het pand af. In 1976 werd 40

het afgebroken. Zie: Koch en Duin 2018: 58-59

 Zie Mooy, Jellema en Leysen 1972, Mooij 1999 en Mooy & Schotten 2001, Koch en Duin 2018: 4741
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- 1921 - ‘De Vlerken’ gebouwd (Charley Toorop, architect P.L. Kramer    
- 1921 - ‘De Hulsten’ (Leo Gestel) Buerweg 4 gebouwd 
- 1921 - Woonhuis van Van Blaaderen aan de Buerweg 21 gebouwd 
- 1921 - Het grootste deel van het centrum heeft riolering 
- 1921 - Fietspad Komlaan / de Fransman komt gereed. (BvdM)  
- 1921 - Opheffing van de tol bij Alkmaar aan de Bergerweg. (RGB) [Waalewijn 2015: 1920] 
- 1921 - Lagere school voor meisjes St. Ursula geopend. (in 1977 opgeheven) 
- 1921 - A. Roland Holst betrekt zijn huis aan de Nesdijk 7. Woont er tot 1966. Overlijdt 1976 
- 1921 - De dichter Herman Gorter betrekt het Witte Huis aan de Verbrande Panweg  
- 1921 - Het Huis met de Pilaren verbouwd. Was manufacturenwinkel (Koch en Duin 2018: 26-27) 
- 1921 - 1922 - Beemsterschool gebouwd. 
- 1921 - 1935 - Aanleg riolering in de Renbaan-buurt. (RGB) 
- 1922 - Drie villa’s onder één kap Park Meerwijk verbrand (Mevena, Tamelone en Rogier) 
- 1922 - De boerderij van C. Schoen in de Bergermeer afgebrand 
- 1922 - Sint Angela kleuterschool geopend 
- 1922 - Het houten VVV-kantoortje gebouwd aan de Oude Prinsweg. In gebruik VVV tot 1956 
- 1922 - Atelierwoning Bernard Essers gebouwd, Natteweg 17 
- 1922 - De ‘Dikke Molen’ (Bergerweg, vlak bij Pesiebad) gesloopt 
- 1922 - De laatste begravingen op de nu zo genoemde ‘Oude Begraafplaats’ 
- 1922 - RK afsplitsing BSV. Geel-Zwart opgericht. Speelveld aan de Lijtweg. (KW) 

Vanaf het begin van de vorige eeuw is rooms-katholiek Nederland druk bezig met het stichten van een eigen 
‘zuil’. In gereformeerde kring heet iets dergelijks: ‘soevereiniteit in eigen kring’.Vele katholieke (en protes-
tantse) Bergenaren vinden dat maar niks. Ze voelen zich eerst en vooral Bergenaar en dan pas lidmaat van 
een kerk. Desondanks gaat de katholisering in volle vaart door. De voetbalclub Geel-zwart - die daar uit 
voortvloeit - is geen lang leven beschoren. In 1927 wordt de club alweer opgeheven 



17

- 1922 - Zuivelfabriek ‘De Lelie’ geopend, hoek Achterweg / Oude Bergerweg.  
- In 1932 kwam wasserij ‘De Lelie’ in het pand. In 1957 verhuisde deze naar de Lijtweg. Er 

kwam een musketzaadfabriek. In 1958 een fabriek voor kinderconfectie. In 1969 werd het een 
dependance van de Ambachtsschool. In 1982 doe-het-zelfzaak  Klaas de Vries 

- 1922 - Henschell-locs uit de 6900 serie tot 1933 in gebruik (herkenbaar aan de zeer lange pijp) 
- 1922 -1923 - Slijterij v/h Reniersce geopend. Jan Oldenburglaan 4. (tevens pension) 
- 1922- 1932 - Aanleg riolering:  

- Adama van Scheltemaweg, Breelaan, Duinweg, Hoflaan, Filarskiweg, Natteweg, Oosterweg 
en Tuindorp. Tevens: Dorpsstraat, Jan Jacoblaan, Jan Oldenburglaan, Karel de Grotelaan, 
Kleine Dorpsstraat, Kruisweg, Loudelsweg, Lijtweg, Midden Geestweg, Molenstraat, Dr. van 
Peltlaan, Oostdorp en Stroomerlaan. (RGB) 

- 1923 - Het ‘Weekblad voor Bergen en Schoorl’, later ‘De Duinstreek’, opgericht 
- 1923 - Bergen aangesloten op gasnet van Alkmaar. (De Raad in: ‘Ik was erbij’  2010: 37-41) 
- 1923 - Dokter van Peltlaan grotendeels aangelegd (zie 1938 en 1947) 
- 1923 - Rondelaan aangelegd (RW) 
- 1923 - Begin van de aanleg van ondergrondse telefoonkabels > de ‘omgekeerde bezemsteel-pa-

len’ verdwijnen langzamerhand 
- 1923 - Berger IJssport Vereniging gesticht (Oudtburghweg). [YBE 1920?] 
- 1923 - Jacob van Reenen treedt af als burgemeester. Hendrik volgt op   42

Aan de hand van deze foto is af te lezen dat de Van Reenens van eminent belang voor Bergen zijn. Nog afge-
zien van degene die de foto maakte zijn er op de foto nog vijf andere fotografen te zien. Ze zijn allemaal op-
getrommeld om de intocht van de volgende Heer van Bergen - Hendrik - vast te leggen 

 Zie bijv. Bergense Kroniek, themanummer 9, 2010 De heren en vrouwen van Bergen42
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- 1923 - Bij de Hertenkamp wordt de door Tjipke Visser ontworpen Van Reenenbank geplaatst 
- 1923 - 1935 -Eerste fase Oranjebuurt 
- 1923 - 1983 - Slagerij Ruyter, Oosterweg 1 
- 1924 - 1926 - Bouw van De Zandhoeve en de portierswoning (als laatste)  
- 1924 - De huidige RK kerk opengesteld. (zie: Grooteman 2004) 
- 1924 - Jan Oldenburglaan krijgt zijn naam (Voordien tot 1919 Jan Oldenburgstraat) (RW) 
- 1924 - De eerste officiële ANWB-borden verschijnen in het dorpsbeeld. (BvdM) 
- 1924 - Het eerste bloemencorso georganiseerd. Laatste in 1952 (zie: Jellema 2018: 72-75) 
- 1924 - Bote Spandau vestigt zich als fotograaf aan de Oude Prinsweg 27 
- 1924 - Aan de Stationsstraat 2 vestigt zich een bakkerij. Nu bakkerij Beerse 
- 1924 - Vereniging ‘Het Stille Strand’ opgericht 

- 25 
- 1925 - School Berger Schoolvereniging (Bosschool) gereed; BSG.(zie: Mensinga c.s. red. 1995) 
- 1925 - Toneelzaal ‘De Rustende Jager’ afgebrand 
- 1925 - Burgemeester Hendrik van Reenen bouwt villa ‘Maesdammerhof’, Hoflaan 25 
- 1925 - Broekbeeklaan aangelegd 
- 1925 - Langs de Eeuwigelaan komen zitbanken. Ontwerp van J.H. Roggeveen [1924] 
- 1925 - Het historisch museum verhuist van Raadhuis naar Sterkenhuis 
- 1925 - Marie Amelie Dorothea Van Reenen-Völter overlijdt 
- 1925 - De eerste speciale ‘Badtrein’ gaat rijden Bergen / Amsterdam v.v. Opgeheven in 1931  43

- 1925 - Hotel ‘Hertenkamp’ geopend   44

- 1925 - In Bergen aan Zee wordt het eerste ‘autopark’ (parkeerterrein) aangelegd 
- 1925 - Nieuw Bakhuis (Bergen aan Zee) gebouwd (Pier Panderstraat) 
- 1925 - Bakkerij De Spoorklok in Bergen aan Zee uitgebreid met een lunchroom  
- 1926 - Het winkeltje van Ouwel Prins (naast ‘De Pilaren’) afgebrand  45

- 1926 - ‘De School met den Bijbel’ aan de Dr. van Peltlaan geopend  [1925] 46

- 1926 - ‘Atelier met slaapgelegenheid’ Jan Ponstijn gebouwd. In 1937 uitgebreid 
- 1926 -  Eerste steenlegging nieuwe RK Landbouwhuishoudschool. (LR) 
- 1926 - ‘De Kouw’, Doorntjes 32 (David Kouwenaar sr.) komt gereed 
- 1926  - Eerste Lichtjesavond; ‘Verlichtingsavond’ (zie: Jellema 2008: 29) 
- 1926 - In BaZ wordt het borstbeeld van mevr. Van Reenen-Völter onthuld (Tjipke Visser) 
- 1927 - De RK voetbalclub Geel-Zwart alweer opgeheven (KW) 
- 1927 - Het Witte kerkje wordt opengesteld. (Arch.: Barend Boeyinga, zie: Zeiler 1999: 94 e.v.) 
- 1927 - Retraitehuis ‘Petrus Canisius’ later ‘Vluchtheuvel’. Nog later Raphaëlhuis tot 1988 (LR) 
- 1927 - Citroën-garage Koster (v/h Smulders) gereed   47

- 1927 - Nieuwe toneelzaal ‘De Rustende Jager’ (zie: o.a. Jaap Kroon 2003) 
- 1927 - Verbouw boerderij tot ‘Oude Prins’ [vergelijk 1931]. (Van Leeuwen & Vroom 1997) 
- 1927 - Vincent van Goghweg aangelegd (Wiertdijkje / Buerweg)  

 Zie Henneke 2018: 57-6543

 Werd na de oorlog o.m. Chinees restaurant, daarna onder meer kippenrestaurant ‘De Mollige Haan’ (RW)44

 Later op die plaats o.a. Reformhuis Hollander. Nu bloemenwinkel45

 Nu Willem Alexanderschool aan het Kapelweidje46

 In 1983 bloemwinkel Vrasdonk. Nu modezaak Vanilia47
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- 1927 - Schalkwijk bouwt garage Prins Hendriklaan. (in 1932 alweer afgebroken, witte garage op 
de zelfde plaats gebouwd in 1932 (zie: Mooy, Jellema & Leysen 1972: 50) 

- 1927 - Busker fietsenzaak, Molenstraat, > 1935, Kerkstraat 5, > 1969 - nu, Kerkstraat 1  48

- 1927 - Voorgenomen ballonvaart mislukt. Gasdruk te laag (op het Flandriaweidtje?) 

- 1927 - Fietspad langs de Zeeweg  naar Bergen aan Zee gereed 
- 1927 - Aan het hotel Nassau-Bergen is aan de zuidkant een grote café-erker toegevoegd 
- 1928 - Kunstzaal Boendermaker gebouwd en geopend 
- 1928 - Eerste opzet van ‘De Bedriegertjes’ aan de Oude Bergerweg (1983 gesloten)  49

- 1928 - Landhuis Eeuwigelaan 26 gebouwd 
- 1928 - Waarschijnlijk de laatste toneeluitvoering in de Maesdammerhof  50

- 1928 - Frits Van Wonderen begint in de Stationsstraat een bakkerij. Nu Baltus 
- 1928 - Schelpduin in Bergen aan Zee gebouwd (Pier Panderstraat) evenals Corbenkeebar 

(Rehbockstraat / Julianalaan; betekent: Cor-Ben-Kees-Bart) 
- Telefoonnummers 1928 - Het kengetal 2208 wordt voor het twee- tot viercijferige nummer 

gezet nummer gezet. In 1985 wordt het vijfde cijfer toegevoegd (RW & KO) 
- 1928-1929 - Duinrode gebouwd aan de Pier Panderstraat in Bergen aan Zee 
- 1929 - Sint Adelbertusschool (1930 geopend). (2014 fusie met M. Wiegmanschool) (LR)  51

 Voordien de Wijs en Broers, delicatessen48

 Zie Botman, Nuyens en Veer: 2018: 66-7149

 Zie Botman, Nuyens en Veer: 2018: 2250

 Zie Van de Graaf 2005: 14-15 en Van der Werf 2016: 18-2251
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- 1929 - Villa Zeevanck, Hoflaan 6 gebouwd. (YBE) 
- 1929 - Ten westen van het postkantoor van Bergen aan Zee wordt een parkeerterrein aangelegd 
- 1929 - 1971 - Busonderneming van Schalkwijk wordt NHADO. Voor informatie en routekaartje 

(zie: Mooij & Schotten 2001:19 en de Raad 2010: 7-10. In: ‘Ik was erbij’: 7-10) 
- 30 

- 1930  circa - Turfweg aangelegd (RW) 
- 1930 - Eerste bebouwing van het Flandriaveldje (bij de Wilhelminalaan) 
- 1930 - Oplevering van de kapel van de zusters Ursulinen. In 1990 afgebroken 
- 1930 - ‘Villa Papyrus’, Beukenlaan 13 
- 1930 - Bergen krijgt een vaste ijsbaan aan de Kerkedijk (zie: Orij 2018: 52-56) 
- 1930 - Adelbertuslaan (RW) (zie: Van der Werf 2016: 18-22). Én oplevering Adelbertusschool  
- 1930 - Plan om het Bergerbos te rooien verijdeld (Dirk Klomp) 
- 1930 - Het slachthuis aan de Lijtweg klaar. (zie: Waalewijn 2009: 25-28). Gesloten 1954 [1955] 
- 1930 - Emmalaan aangelegd (RW) 
- 1930 - Prins Hendriklaan aangelegd (RW) 
- 1930 - Langs de Eeuwige laan verschijnen ‘Roggeveen banken’ (in 2009 hersteld). (YBE) 
- 1930 - Huize De Hoek in Bergen aan Zee gebouwd (Pier Panderstraat), evenals Drie Koningen 

aan de Parkstraat 
- 1930 - De Noorderrekermolen, ‘Kotmolen’ (een wipwatermolentje) afgebroken 

- 1930 - Prentbriefkaart - Er komen steeds meer heldere fotokaarten op de markt (zie 1910) 
- 1930 - 1931 - Dubbel Bakhuis gebouwd (Pier Panderstraat Bergen aan Zee) 
- 1931 - De Openbare Lagere School aan de Schoollaan (Ruïnelaan) verhuist naar de hoek van de 

Maesdammerlaan en het Spaanse pad en wordt Van Reenenschool 
- 1931 - De Van Reenenschool geopend. (‘eerste steen’ 1930.  Zie: Oostveen 2007: 14-21) 
- 1931 - Eikenlaan aangelegd (RW) 
- 1931 - Lindenlaan (RW) 
- 1931 - Maesdammerlaan aangelegd (RW) 
- 1931  - Een oude boerderij omgebouwd tot restaurant ‘De Oude Prins’. [zie 1927.]  52

- 1931 - Het 25-jarig bestaan van Bergen aan Zee groots gevierd (Buizer 2018: 80) 
- 1931 - 1932 - Aan de Patijnstraat in Bergen aan Zee is huize De Kokkel gebouwd 
- 1932 - Bouw van de nieuwe garage Schalkwijk (Prins Hendriklaan 5-11) [AvH: 1931]  53

- 1932 - Lagere School Hoek Dorpsstraat / Schoolstraat (Ruïnelaan) afgebroken. (PM) 
- 1932 - De Schoolstraat kreeg pas in 1904 zijn officiële naam. Sinds 1932 Ruïnelaan  

Op de volgende bladzijde is een foto geplaatst uit 1898. Het zanderige wggetje dat we zien is de 
Schoolstraat (nu Ruïnelaan). De staat is genoemd naar de school die er vanaf 1850 tot 1931 stond. 
Links in de bosjes staat het ‘Lijkenhuisje’ van wat tegenwoordig de ‘Oude Begraafplaats’ heet. He-
lemaal achteraan rechts is - vaag - de boerderij van Van der Steen te zien (* ± 1870, Molenstraat 
4). Links achter in de Schoolstraat staat de stolp ’t Boerenhuys. Rechts achteraan op de foto prijkt 
de torenspits van de vorige rooms-katholieke kerk, in 1923 vervangen door de huidige kerk. Het 
grote huis dat deels het zicht erop ontneemt is een raadsel. Waar nu de Jan Jacoblaan is? We weten 
er niets vanaf. Halverwege de foto rechts ligt nu de Beemsterlaan (PM) 

 Deze datum is gebaseerd op Mooy, Jellema en Leysen 1973: 30.52

 Zie Mooy, Jellema en Leysen 1972: 50. Architect Dick Brouwer53
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- 1932 - Landbouwhuishoudschool geopend (Nu A. Roland Holstschool) 
- 1932 - Doktershuis gebouwd (dokter Poot) Dorpsstraat 30, Architect Majella Cijffers 
- 1932 - Opening gebouw Maranatha aan de Dr. van Peltlaan. (RGA) 
- 1932 - De Zuiderrekermolen afgebroken 
- 1932 - RK voetbalclub opnieuw opgericht, ditmaal onder de naam Berdos (KW)  54

- 1932 - De locs uit de dierenserie buiten gebruik (laag en ietwat vierkant)  
- 1933 - IJsbaan aan de Kerkedijk aangelegd. (zie: Jellema 2007: 53) 
- 1933 - Garage Smit aan de Dorpsstraat geopend (in 2011 gesloten) (PM) 
- 1933 - Natuurbad ‘Karperton’ aan de Groeneweg voor publiek opengesteld. Geen succes 
- 1933 - De ‘Bedriegertjes’ nu echt geopend. In 1971 gesloten (zie: Van Baar 2010: 171-173) 
- 1933 - In de Stationsstraat / hoek Breelaan wordt de eerste publieke telefooncel geplaatst  
- 1933 - ’t Hooge Duin in Bergen aan Zee gebouwd (Boulevard) 
- 1933 - Henschell-locs van de 6900 serie buiten gebruik (buitengewoon lange pijp). Locs van het 

type ‘Bello’ in gebruik genomen (Schwartzkopff) 
- 1934 - Bio-Vakantieoord gesticht in Villa Russenduin.  
- 1934 - Huize Golfzang in Bergen aan Zee gebouwd (Boulevard) en Albatros (Rehbockstraat) 
- 1934 - Naast de Scwartzkopff-locomotieven komt ‘Ome Keesje’ in gebruik, een diesel-aangedre-

ven  wagonachtig voertuig, model koekblik. Bezuinigingen 
- 35 

- 1935 - Openluchttheater aangelegd. (zie: Van Baar in ‘Ik was erbij’ 2008: 139-142) 

 Een beknopte geschiedenis van de club staat beschreven in Vijn 2007: 22-24 en vooral in Schmidt 198254
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- 1935 - Gebouw van  Bergens Harmonie in gebruik genomen (naast oude brandweerkazerne)  55

- 1935 - Nassaulaan aangelegd (RW) 
- 1935 - Manufacturenwinkel (Meyer) verdwijnt. > Huis met de Pilaren café-restaurant (De Vries) 
- 1935 - Bergerweg verbeterd. Brug t.o. melkfabriek Wilhelmina verlegd, garage W. gesloopt 
- 1935 - Waldeck Pyrmontlaan aangelegd (RW) 
- 1935 - In Bergen aan Zee wordt Saenden opgeleverd (herkenbaar aan de grote schoorsteen, 

Rehbockstraat), evenals huize De Ruyter (Parkstraat) 
- 1935 - Prentbriefkaart - De eerste kaart met een echte kleurenfoto op de markt (ingekleurde 

kaarten waren er al eerder) De geleidelijke doorbraak van dit type kaarten is pas na 1950 
- 1936 - Huisje van ‘Kootje’ Beeldman, Guurtjeslaan, gesloopt. (vaak gefotografeerd) 
- 1936 - Het Pesiebad aan de Bergerweg opengesteld. In 1980 gesloten 
- 1936 (circa) - Fietspad langs de Heereweg. (IGA) 
- 1936 - Door rechttrekking van de Herenweg ontstaat de Oude Herenweg (Woud en Duin) (RW) 
- 1936 - De ziekenbarak uit 1916 verbouwd tot clubgebouw van de Berger IJssport Vereniging 
- 1936 - Hotel-café-restaurant Dorpszicht t.o. De Oude Linde brandt af  56

- 1936 - De eerste fietsenstalling in Bergen aan Zee (± op de huidige plek) 
- 1936 - 1937 - Meindert Honig bouwt aan de Voert het imposante Wilgenborg als ‘vakantiehuis’  
- 1937 - Aan de Breelaan 27 wordt het kruidenierswinkeltje van Weyerd Prins afgebroken   57

- 1937 - Einde van de beurtvaart vanuit Het Haventje. [1936] 
- 1937 - Eerste kortebaandraverij aan de Hoflaan. (daarna o.a. ? 1979 en 1981) 
- 1937 - De Wittenburgerweg wordt Landweg genoemd.  

 Zie Nolson 1997: 36 e.v.55

  Was voordien dokterswoning. Café heette eerst Dorpszicht. In 1936 Onder de Linden. Nu Pastoor Optiek56

 Het maakte eerst plaats voor de Bonnetterie (1976) enz. Nu Juwelierszaak57
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- 1937 - Talud van de Landweg alvast doorgetrokken tot de Zuidlaan d.m.v. arbeidsverschaffing 
1937 - In Bergen aan Zee wordt aan de Verspijckweg 7 een lighal gebouwd t.b.v. TBC-patiënten  

- 1938 - Brandweergebouw gereed. (in 1948 en 1978 verbouwd) In 2016 gesloten 
- 1938 - Dokter van Peltlaan verlengd van Natteweg tot Van Borselenlaan  
- 1938 - Hoeve Berestein, Kerkedijk 43 (Cor Leyen) afgebrand, aan de overkant herbouwd. (ID) 
- 1938 - 1939 - Aanleg vliegveld Bergen. (JR) 6 boerderijen gesloopt (EG)  58

- 1939 -  Begin aanleg (‘nieuwe’) Bergerweg van Nesdijk tot kruising met Oude Bergerweg  
- 1939 - Er komt een nieuwe dancing in de Rustende Jager (zie: Veer 2018: 35-39) 
- 1939 - In BaZ worden de - laatste - villa’s Zeldenrust en De Flat gebouwd (Julianalaan) 
- 1939 - Mobilisatie. Vele panden w.o. scholen gevorderd door het leger. In Bergen aan Zee wordt  

t.b.v. het leger het Taets van Amerongenkamp opgezet, midden op het Engelse veld 
- 40 

- 1940 - Duitse aanval op vliegveld, 10 mei. (EG)  59

- 1941 - Onthulling bankje om de Amersfoortse boom. (AvH) 
- 1942 - Joden ‘geëvacueerd’ uit Bergen. (zie: Van Baar 1995: 7-8 en Leijen en Van Manen 2021) 
- 1942 - Eerste aanvallen US Air Force, o.a ook op vliegveld Bergen (EG) (zie: Schuurman 2001) 
- 1942 - Een eeuwenoud boerderijtje aan het eind van de Nesdijk (Meerweg) afgebroken 
- 1942 - De theekoepel van Sterken in Bergen aan Zee afgebroken 
- 1942 - Tussen villa Ulysses en het theekoepeltje van Sterken wordt een radarmast gezet 
- 1943 - Ongeveer de helft van de huizen in BaZ afgebroken w.o. hotel Nassau-Bergen      60

- 1943 - Groot deel van de inwoners Bergen geëvacueerd. (EG) 
- 1943 - Kalkzandsteenfabriek Kogendijk gesloopt 
- 1943 - Sluislaan verhard evenals een duinpad BaZ / ’t Woud (nu Woudweg, alias Moffenweg) 
- 1944 - Op 4 mei bombardeert de USAF vliegveld Bergen. Het vliegveld is praktisch onbruikbaar, 

en wordt korte tijd later geheel vernield. (EG) (zie: Schuurman 2001) 
- 45 

- 1945 - In februari werd begonnen met de aanleg van een V-I lanceerplatform bij de Oude Hof.  in 
1993 werd er aan de Kranenburgerlaan een uitgegraven   61

- 1945 - Voedseldroppings op het vliegveldterrein; 3-7 mei. (EG) 
- 1945 - Wittebrood begint elektronicazaak Breelaan 29, > 1968 Brakenhoff  > 1996 Van der Steen 
- 1945 - Volkshogeschool van start in de Zandhoeve. In 1946 tevens Oude Hof 
- 1945 - Pension Theresia (1910) wordt pension-hotel onder leiding van de fam. Bosma 
- 1946 - Banketbakkerij Koolmees-Soeker geopend. (in 1998 gesloten. Jan Oldenburglaan 4) 
- 1946 - W. Huygens benoemd tot burgemeester (tot 1959) (RW) 
- 1946 - Volkshogeschool vestigt zich in De Oude Hof 
- 1946 - Dokter Blokbank geplaatst hoek Jan Oldenburglaan / Breelaan [1945] 
- 1946 - 1947 - Zeer strenge winter. Hoge sneeuwbergen naar Alkmaar. Bergen vrijwel geïsoleerd  
- 1947 - Bergerweg doorgetrokken van kruising met Oude Bergerweg tot ‘Dreef’  62

- 1947 - Dokter van Peltlaan verder verlengd (v. Borselelenlaan > Bergerweg. Nu vnl. fietspad) 

 Zeiler 2013: 75 noemt 1936 als jaartal. Zie ook Schuurman 200158

 Zie het toonaangevende Vliegveld Bergen 1938-1945 Schuurman 2001: 48-86 met vele foto’s59

 Roos 1996: 8-11. Zie kaart Herman Roos. In: Willemier Westra in: Bergen in kaart 2019: 4060

 Zie Zeiler 2013: 75-77 en Schuurman en Jansen 1994: 16-1861

 Eigenlijk tot net voorbij het Spoorlaantje / Dr. Van Peltlaan. De Dreef was toen nog trambaan62
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- 1947 - Middelbare Meisjesschool (Berger Schoolvereniging), Ronde Laan 34. (RGB) 
- 1947 - Oprichting Kunstenaarscentrum Bergen (KCB). Tot 1960 gevestigd in de Rus 
- 1947 - De tot 1948 R.K. gebleven zuivelfabriek Wilhelmina niet langer zelfstandig. Sluit in 1950 
- 1947 - Vrije School Bergen opgericht. Tot 1949 gevestigd in een particulier woonhuis te Schoorl. 
- 1947 - Op de militaire begraafplaats worden de houten bordjes op de graven vervangen door ijze-

ren kruizen. Later volgen uniforme zerken voor Commonwealth-militairen   63

- 1947 - BSV krijgt een tribune. (Oudtburghweg) 
- 1947 - Trianon een van de eerste herbouwprojecten in Bergen aan Zee (C.F. Zeilerboulevard)  
- 1947 - 1950 - Zweedse barakken geplaatst t.b.v. van de Gemeentelijke Dienst Sociale Zaken  
- 1948 - De beroemde GMC-bus, alias ‘De Stofzuiger’ in Bergen. (zie: Mooy en Schotten 2001) 
- 1948 - In Bergen aan Zee weet de familie Schmiedel nog net voor de bouwstop van Rijkswater-

staat de bouw van villa Molenbeek, nu De Horizon, te realiseren [1947] 
- 1948 - De VVV-Bergen aan Zee betrekt een piepklein houten gebouwtje 
- 1948 - De toneelzaal van de Rustende Jager geschikt voor filmvertoningen. In 1973 gesloten  
- 1949 - 1950 - Merelhof gebouwd. (zie: Dijs 2008: 20-23) [1948] 
- 1949 - Watertoren aan de Zwarte Weg afgebroken. [1947] 
- 1949 - Verdere uitbreiding Tuindorp ten zuiden van de Kogendijk 
- 1949 - Zuurvensmolen afgebrand 
- 1949 - Vrije School verhuist naar het Dorpshuis in Bergen [1951] 
- 1949 - 1951 - Tuindorp tweede fase (RW) Jaap Weyandweg aangelegd / bebouwd (Marshallhulp)  

- 50 
- 1950 - Zuivelfabriek Wilhelmina opgeheven; nog niet gesloopt. Wordt eerst markiezenfabriek, 

dan opslagplaats voor consumptieijs en vervolgens dumpzaak 
- 1950 - Piet Vis neemt slagerij Maasen aan de Breelaan 12 over (FV) 
- 1950 - 1960 - De Schelpenvisserij komt ten einde  64

- 1950 en later - Prentbriefkaart - Na een trage start steeds meer kleurenfoto-kaarten op de 
markt. De zwartwit-fotokaart blijft nog lang in productie. NB: Het formaat verandert van 14 
x 9 naar 15 x 10 

- 1951 - De Vrije School komt in de pastorie aan de Hoflaan (anno 1881). [1949] 
- 1951 - Jacob Van Reenen (1859) overlijdt. Vanaf 1885 burgemeester tot 1923   65

- Autokentekens 1951 - ND of NP voor de cijfers (RW & KO) 
- 1952 - Arrestantenlokaal ‘Het Spekhok’ aan de Hoopweg afgebroken   66

- 1952 - Laatste bloemencorso (zie: Jellema 2018: 72-75) 
- 1952 - J. Bosma maakt, na modernisering, van het vroegere Pension Theresia Hotel Marijke 
- 1952 - Achter het T&O-gebouw in Tuindorp wordt een buurtspeeltuin geopend 

- In de jaren zestig alweer gesloten. Vanaf 2017 wordt er op deze plek woningbouw gepland. Begin 2021 
nog niet gerealiseerd (zie: Botman, Nuyens en Veer 2018: 66-71) 

- 1952 - Op de hoek Breelaan / Stationsstraat vestigt zich De Bergensche Apotheek 
- 1952 - Het Oude Hof overgedragen aan de gemeente Bergen. (Over de Oude Hof zie o.m. Scha-

per, Van der Sluijs en Veer, themanummer 11 Bergensche Kroniek. 
 

 Zie Kroon en Kroon 2005: 16-2163

 Zie F. Beekman in het tijdschrift Duin juni 2007 en Alkmaarsche Courant van 1 juni 2010, R. Schmitz64

 Zie Langereis 2000: 46-47. Zie ook publicaties genoemd bij 188565

 Zie Pascha 1967: 23 en Min 2003: 966
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1952 -Kunstschilder Jan Ponstijn (1883-1970) is een overtuigd anti-militairist. Hij groeit dan ook 
op in een sterk sociaal voelend gezin waarin de activistische socialist Domela Nieuwenhuis hoog in 
aanzien staat. In trouwt hij met Henriette van Hilten met wie hij een dochter krijgt. Het gezin is ge-
regeld in Bergen te vinden, waar het zich in 1926 vestigt. De foto van de door hem ontworpen 
praalwagen die we hier zien, werd in 1938 genomen. Er dreigt oorlog. De tekst: ‘Smeedt zwaarden 
om tot ploegijzers’ spreekt boekdelen. Het is de tijd van het ‘gebroken geweertje’. Als er in 1952 
geen bloemencorso meer wordt georganiseerd zoekt Ponstijn een andere weg om zijn vredesbood-
schap uit te dragen. Op de zijkant van zijn huis aan het Wiertdijkje 16 plaatst hij vrijwel dezelfde 
tekst. Maar hij voegt er wel iets aan toe: ‘Redt uw kinderen. Protesteert tegen atoombomproeven. 
Geen kernbases in ons land 

- 1953 - Van Brederodeschool gebouwd. (FV) 
- 1953 - Gasweg aangelegd (RW) 
- 1953 - Mezenlaantje gerealiseerd (RW) 
- 1953 - Reigerslaan aangelegd (RW) 
- 1953 - Laatste begrafenis op De Oude Begraafplaats. (zie: Bleys 2009) 
- 1953 - Albert Heijn vestigt zich aan Stationsstraat 7, tot 1960. (daarna tot 1964 Plein 7 ‘KCB’) 
- 1953 - Fam.Tilstra begint café-restaurant ‘De Brink’,v/h Spoorzicht. Nu restaurant Wonders 
- 1953 - Café Rustwat, door Max Woiski gekocht, verandert in ‘La Cubana’   67

- 1953 - RK MULO-school geopend 
- 1953 - Duindoorbraak ten noorden van Bergen aan Zee 

- Autokentekens 1953 - NX, PD, PG, PK of PP voor de cijfers. Tot 1965 (RW & KO) 

 Daarna The Tourist, Dancing Extase, De Berger Meermin, oogkliniek, juwelier Peperkamp. Nu vacant67
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-   
- 1954 - Opening Midget-golfbaan (Berkenlaan) 
- 1954 - In Tuindorp / Oostdorp wordt het T&O-gebouw geopend 
- 1954 - Slachthuis aan de Lijtweg gesloten. ( > 1957 wasserij Dubbel Blank) [1955]  68

- 1954 - In Bergen aan Zee wordt het Zeeaquarium gebouwd (kelders gesloopte Nassau Bergen) 
- 1954 - In Bergen aan Zee wordt het hulppostkantoor opgeheven. De VVV krijgt een uitgebreider 

houten gebouwtje. Het eerste stamt uit 1948   
- 1954 - 1955 - De Katingo gestrand in Bergen an Zee  69

- 55 
- 1955 - (31 augustus) Tramlijn ‘Bello’ opgeheven   70

- 1955 - Zuivelfabriek Wilhelmina (Bergerweg) wordt autosloperij Anema 
- 1955 - Volkshogeschool Bergen vestigt zich in ‘Het Oude Hof’. (zie: Van den Berg 1994) 
- 1955 - Oudburgermolen verbrand.  

- (Voor een overzicht van Berger Molens zie: Mooy, Jellema & Leysen 1972: 121, Aten 2006: 6-
25 met kaart en Tentoonstellingsgids Museum Sterkenhuis 1977) 

- 1955 - Aanleg Koninginneweg van Prins Hendriklaan tot Kerkedijk 
- 1955 - De rails langs de Van Blaaderenweg verwijderd. Baan lag braak tot 1968  
- 1955 - De ‘Achtergarage’ van de NHADO aan de Prins Hendriklaan gebouwd  71

- 1955 - Een eerste begin van de grote restauratie en uitbreiding van de Ruïnekerk.  
- Duurde tot 1961. (zie  onder meer: Smook-Krikke 2013; Schilstra 1988, Prinsen Geerligs 

1939: 82 - 88 en Royaards 1953) 
- 1956 - Bouw bejaardencentrum Elkshove (in 1978 linker deel afgebroken) > gemeentehuis. 
- 1956 - Vanwege hevige sneeuwval is Bergen tijdelijk vrijwel onbereikbaar 
- 1956 - Feestelijke viering van 50 jaar Bergen aan Zee (Buizer 2018: 81) 
- 1956 - In Bergen aan Zee wordt de ‘Alexanderflat’ gebouwd 
- 1957 - Slachthuis Lijtweg verbouwd tot wasserij De Lelie/Dubbel Blank. (Veer 2009: 22-23)  72

- 1957 - In de tuin van de Rustende Jager komt een huis voor de fam. Diesfeldt  (aan het Plein) 
- 1957 - Zuurvensweg wordt aangelegd (RW) [1958] 
- 1957 - 1966 -  Uitvoering plan Kruidenbuurt  
- 1957 - 1982 - Een reeks gebruikers komt in het pand van wasserij De Lelie (in 1957 verhuist) 

- Eerst werd het pand in 1957 nog even gebruikt voor de vervaardiging van musketzaad door de 
chocoladefabriek van Van Campen uit Alkmaar. In 1958 werd het een confectieatelier. In 1969 
kwam er een dependance van de Technische School Alkmaar en Omstreken. In 1982 maakte 
Klaas de Vries er een doe-het-zelf-zaak van  

- 1958 - Parkhotel ingrijpend verbouwd en uitgebreid 
- 1958 - 1959 - Bouw nieuwe RK huishoudschool (LR) 
- 1958 - 1963 - Woningwetwoningen Westerweg / Zuurvensweg / Kerkedijk. (JR) (PM) 
- 1959 - Dreef wordt aangelegd (zie foto op blz. 27) 
- 1959 -  Het kinderherstellingsoord Het Zeehuis in Bergen aan Zee sluit de deuren 

 Zie Veer 2009: 22-2368

 Voor een uitvoerige beschrijving met vele foto’s zie Buizer en Zeiler 2006: 67-7169

 Zie bijv. Wegreef in ‘Regionaal Archief’:11-17 en Henneke 2006: 101-10670

 Zie Mooy en Schotten 200171

 Voorganger De Hoop gesticht in 1906. In 1946 fusie met wasserij de Lelie, Achterweg / Oude Bergerweg72
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1959 Waar eerst Bello reed wordt een weg aangelegd. De Dreef. Het duurde even, maar later is 
men erg toch blij met de ruime toegangsweg tot het hart van het dorp. De foto toont de plek waar ± 
1965 een rotonde zou worden aangelegd. Rechts, tussen de bomen, ligt de Dokter Van Peltlaan 
 

- 60 
- 1960 - Locomotief 7742 keert als monument terug op de Dreef. Naar Hoorn in 1978  73

- 1960 - Landweg doorgetrokken van Zuidlaan tot Noordlaan 
- 1960 - Nieuwbouw op het Plein. O.a. Bakema-flat. (Jellema 2007: 36 en Jongejans en Min 2016)  
-   1960 - VVV krijgt een nieuwe behuizing aan het Plein  74

- 1960 - Kievitslaan aangelegd (RW) 
- 1960 - Lo de Ruiter volgt Dr. W. Huygens op als burgemeester. Trad in 1970 af   75

- 1961 - Doorrijstal Karel de Grotelaan verbouwd tot ‘Taverne’. 
- 1961 - Restauratie en uitbreiding van de  Ruïnekerk gereed. Mét ‘Zaans Huisje’  76

- 1961 - De Vrije School plaatst noodbarakken naast de school (ex-pastorie aan de Hoflaan).                      
- 1961 - Koningin Juliana bezoekt Bergen ter gelegenheid van de heropening van de Ruïnekerk 
- 1961 - Het Nivon neemt in Bergen aan zee Het Zeehuis in gebruik 
- 1961 - Aan het Wiertdijkje 8 wordt de fraaie villa van architect J. Rietveld gebouwd 
- 1962 - Bejaardencomplex ‘Oldenhove’ (Nesdijk) in 1988 gemoderniseerd  > ‘t Palet’  
- 1962 - ‘Het Oude Hof’ aangekocht door de Volkshogeschool. (zie: 1952) 

 Zie onder meer foto’s van Albers en Kentie 2005: 88-9573

 In Een verjaardag aan zee (Buizer en Zeiler 2006: 162) staan foto’s van de twee houten gebouwtjes uit 74

1948 en 1954 evenals van de definitieve stenen versie uit 1960

 Zie Jongenelen 2001: 29-43; Jongenelen 2002: 38-43; Starink-Bruinsma 2002: 54-57; Gelens 2013: 22-2575

 Zie Smook en Van Oort 2013: 44-4876
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- 1962 - Het echtpaar Woudstra opent de eerste bar in Bergen; ‘Het Zeepaardje’ 
- 1962 - Lucebert neemt zijn intrek in de kunstzaal Boedermaker nadat het naar een ontwerp van 

Rietveld grondig is verbouwd. Het gebouw stamt uit 1928 
- 1962 - Provinciale Staten presenteren een streekplankaart. Bedreiging Zuurvenspolder enz.  77

- 1962 - 1970 -  Begin bebouwing rond de Landweg. 
- 1963 - Hotel Kreb verandert in Dancing Atlantic. (AvH) 
- 1963 - De Europese School van start, voorlopig in houten noodgebouwtje 
- 1963 - Dancing Palermo begint aan de Franse steeg 
- 1963 - De Uuthof met kapel en klokkentoren komt gereed 
- 1963 (circa) - Er komt een toegangspad tussen de Jan Oldenburglaan en het Plein. (IGA) 
- 1963 -  Achter Het witte kerkje wordt een verenigingsgebouw geopend. (zie: Coehoorn 1976) 
- 1963 - Laatste voorstelling in het Openluchttheater aan de Zwarte weg 
- 1963 - Het Retraitehuis wordt omgevormd tot Vormingscentrum De Vluchtheuvel 
- 1963 - 1965 - Kruidenbuurt komt tot stand (Van de Graaf eindred. 2003: 72-75) 
- 1964 - Bouw aanleunwoningen Beemsterlaan (‘Haemstede’) NB: Betreft Haemstede II  
- 1964 - Huize Hanca / pension Ingeborg gesloopt. Op die plek komt de nieuwe Albert Heijn  
- 1964 - B&W supermarkt / De Boer / De Wit-Komarkt (nu Deen) aan het Plein no. 4 
- 1964 - Albert Heijn vestigt de eerste supermarkt in Bergen, Breelaan 14. Verdwijnt van het Plein 

- 65 
- 1965 - Kunstenaars Centrum Bergen komt op de plek van eerdere Albert Heijn. [1966] 
- 1965 - Naast Hotel Atlantic (v/h Kreb) komt wassalon Atlanta (zie: Koch en Duin 2018: 58-59) 
- 1965 - De pas gefuseerde AMRO-bank verhuist van de Jan Oldenburglaan naar het Plein. De 

Nutsspaarbank verhuist van de Ruïnelaan 8 naar het oude pand van de AMRO-bank. 
- 1965 - Eerste - nog beperkte - uitbreiding van De Zandhoeve 
- 1965 - Benzinepomp Van den Bosch geopend. In 1968 volgt de garage (Tuindorp) 
- 1965 - Amoco proefgasboringen aan de Bergerweg. [1967] Ook 1975 
- 1965 - Eerste rijdende winkel in Bergen (NCM / SRV), Henk Leijen, alias Henkie Stiekem  78

- ± 1965 - Aanleg kruispunt Bergen/Dreef. Het Toopespadje en huisje van Toop Duin verdwijnen  79

- Autokentekens 1965 - De vijf cijfers worden gevolgd door twee letters (RW & KO) 
- 1965 - 1966 - Besluit en vervolgens sluiting ‘Oude Begraafplaats’. (AvH) 
- 1965 - 1966 - Totstandkoming  De Nessen (zie: Vriesema  c.s. red. 2018) 
- > 1965 - De Europese parochie gesticht. In 1982 opgeheven 
- 1966 - Landweg in etappes aangelegd. In 1969 doorgetrokken tot Duinweg.  

 De Raad en Post 2018: 70; Willemier Westra: 2019: 4877

 Zie Vijn 2009: 24-2978

 In 2000 wordt het kruispunt omgebouwd  tot rotonde79
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- 1966 - Het openluchttheater aan de Zwarte weg wordt skibaan (zie: Nolson 1980) 
- 1966 - Nieuw wegdeel van Dreef tot aan kromming, 100 m. ten noorden van Natteweg klaar  
- 1966 - De Vokshogeschool rondt een grote uitbreiding af. (zie: Van den Berg 1974) 
- 1966 - Op 12 mei wordt aan de Prins Hendriklaan een RK-noodkerk geopend (zie ook 1965) 
- 1966 - Kruidenierszaak aan de Stationsstraat (eerst Van Amerongen, daarna Albert Heijn) ver-

bouwd tot openbare leeszaal / bibliotheek 
- 1966 - Tally-Ho vestigt zich aan de Stationsstraat 21 
- 1966 - De Benedictuskerk geopend aan de Prins Hendriklaan (JR) 
- 1966 - 1975 - Uitvoering Plan Saenegheest 
- 1967 - Verzorgingshuis ‘Oudtburgh’ gereed 
- 1967 - BSV krijgt een kantine 
- 1967 - Berdos verhuist van de Nesdijk naar de Kiefthoek. (KW) (zie: Schmidt 1982) 
- 1967 - Opheffing boerderij van het RK-complex. (LR) 
- 1967 - Na de enkele jaren durende bouw, zijn de drie Frankenstate-flats klaar 
- 1967 - In Bergen aan Zee sluit Bio-Vakantieoord de deuren 
- 1968 - De Gemeentewerf verdwijnt achter Albert Heijn. Daar komt een parkeerterrein 
- 1968 - Prinses Beatrix en Prins Claus bezoeken Bergen (Rustende Jager) 
- 1968 ? - Noodweer zet de Nessen en andere dorpsdelen onder water 
- 1968 - 1969 - Aanvang huizenbouw nieuwe wijk Saenegheest 
- 1969 - Openluchttheater maakt plaats voor skibaan ‘Il Primo’. (zie: Van Baar 2008: 139 - 142) 
- 1969 - Bouw Citadel, Breelaan 92, v.h. pension Haak > Wagtendonk > Citadel. (AvH)  
- 1969 - Berdos krijgt een nieuwe tribune op de kort geleden in bezit genomen Kiefthoek (KW) 
- 1969 - De Landweg verhard. Daarmee komt een betere noord-zuidverbinding tot stand 
- 1969 - Fietsenzaak Busker vestigt zich in het pand van de comestibleswinkel van De Wijs en 

Broers aan de Kerkstraat 1. Voordien was daar slagerij Köne gevestigd 
- 70 

- 1970 - Het overdekte zwembad ‘De Beeck’ (eerste versie) geopend 
- 1970 - De Ruïnekerk krijgt een carillon 
- 1970 - De filterinstallaties in de open lucht aan de Zwarte weg van de PWN afgebroken 
- 1970 - Endegeest (RW) 
- 1970 - De Petrus- en Pauluskerk krijgt een uitbouw naar achteren (ED) 
- ± 1970 - Nieuwbouw De haaf aan de Natteweg (JR) 
- 1970 - 1971 - Op een stukje nog onbebouwde grond komt modezaak De Pee, J. Oldenburglaan 
- 1971 - Biologische winkel en supermarkt ‘De Garve’ gesticht. Nestijk 20 [1975] 
- 1971 - J. Ritsema burgemeester (tot 1996). (RW) (zie: Bob Berg, Alkmaarsche Courant 2-3-96) 
- 1971 - De kern van Bergen wordt beschermd dorpsgezicht 
- 1971 - De Bedriegertjes verdwijnen 
- 1971 - Amoco boort bij de Franschman 
- 1971 - 1977 - Bouw in fasen van 12 kleedkamers en kantine van Berdos. (KW) 
- 1972 - Busonderneming NHADO wordt NACO. (zie: Mooy & Schotten 2001)  
- 1972 - Molenkrochtlaan aangelegd (RW) 
- 1972 - Op de hoek van de Breelaan en de Russenweg wordt hotel Russenoord gesloopt   80

- 1972 - Karakteristiek huis ‘Rustoord’ Breelaan 28 afgebroken > deels houten ‘Gouden Zon’ 
- 1972 - De Vrije School betrekt de RK-landbouwschool > A. Roland Holstschool 
- 1972 - De Koreaanse sekte Unified Family betrekt het Russenduin (eertijds Bio-vakantieoord) 
- 1972 - Uitbreidingsplan De Rekere van start 

 Er kwam Galerie Tholen voor in de plaats en later De Gouden Zon80
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- 1972 - Alkmaar annexeert delen in het oostelijk gedeelte van Bergen (w.o. Sluispolder) 
- 1973 - Verbindingsweg Dr. v. Peltlaan / Plein. Sloop dubbel woonhuis. (= ‘de doorbraak’)  
- 1973 - De eeuwenoude Lindeboom (‘Dikke Boom’) vervangen. (zie: Jellema 2008: 60) 
- 1973 - Berdos krijgt een nieuwe kantine  (KW) 
- 1973 - Er komt een naaktstrand 
- 1973 - Seniorenflats De Rekere gereed 
- 1973 - Johan Friso Plantsoen aangelegd 
- 1973 - De toneelzaal van de Rustende Jager gesloten 

- Autokentekens 1973 - Twee cijfers, twee letters en weer twee cijfers, tot 1978. (RW & KO) 
- 1970 - 1974 - Woningen aan de Cornelis Kagerlaan, Joost Ivanghlaan, Jan Leijenlaan, Westerweg 

ten zuidoosten van het Johan Frisoplantsoen. (JR) 
- 1974 - Oplevering Huis de Rekere. (JR) 
- 1974 - Boorlocatie aan de Bergerweg in gebruik 
- 1974 - Meester Quantplein aangelegd 
- 1974 - Zorgcentra ‘De Marke’ en ‘Saenehof’ geopend 
- 1974 - De speeltuin van Duinvermaak gesloten (zie: Botman, Nuyens en Veer 2018: 67) 

- 75 
- 1975 - Hotel Marijke ondergaat grote uitbreiding naar achteren  
- 1975 - Het voormalige Hotel Kreb (Atlantic) aan de Breelaan brandt af 
- 1975 - Het eertijdse Retraitehuis / later Vormingscentrum De Vluchtheuvel gesloten 
- 1975 - Nesdijk 20B komt een bio-dynamische winkel (De Garve, nu Organic) [1971] 
- 1975 - ‘Ambachtshuis’ gesloopt / Hanca / Ingeborg. Vestiging Middenstandsbank (Breelaan 23) 
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- 1975 - Heropening De Rustende Jager 
- 1975 - Amoco boort in Bergen aan Zee (± achter hoek Verspijckweg en C.F. Zeilerboulevard) 
- 1975 - 1978 - Bouw Europese School-complex  
- 1976 - Sloop, na een brand, van hotel ‘Atlantic’ (toen gastarbeiderspension) v/h Kreb 
- 1976 - Aan de Nesdijk verrijst ‘Mirembe’ t.b.v. uit Afrika teruggekeerde Ursulinen (LR) 
- 1976 - Protesten tegen de uitbreiding van drankenhandel Scholten aan de Dorpsstraat  
- 1976 - Van Stavelenplein aangelegd 
- 1977 - Het bouwproject van 12 kleedkamers en een kantine bij Berdos voltooid (KW)  
- 1978 - Supermarkt Jan Oldenburglaan (Aldi) gereed. Hier stond de Twentsche Bank. (HS) 
- 1978 - Locomotief ‘Bello’ verdwijnt als monument uit het dorpscentrum. Gaat naar Hoorn 
- 1978 - De nieuwbouw van de Europese school officieel geopend. Reeds in 1977 verhuist 
- 1978 - 1979 - Bouw raadhuis Elkshove (Jellema en Mooy 1992: 12). Gesloopt 2014 
- 1978 - Mytylschool vestigt zich aan het Molenweidtje  

- Postcodes ingevoerd 1978 (RW) 
- Autokentekens 1978 - Gele plaat met zwarte cijfers en letters (RW & KO) 

- 1979 - ‘De Oude Herberg’ wordt bij hotel Marijke gevoegd 
- 1979 - Dokter Blokweg gereed evenals Jan Roggeveenweg 
- 1979 - Begin met de aanleg van het Conincxwegplan  

- 80 
- 1980 - Het nieuwe gemeentehuis geopend. (zie: Jellema 2007: 18) 
- 1980 - Zweedse barakken Gemeentewerken buiten gebruik. Kort daarna afgebroken (RW) 
- 1980 - Bouw RABO-bank en appartementen op de plaats van Kreb. (AvH) (na brand) 
- 1980 - Muur rond de Ruïnekerk gerestaureerd [1990] 
- 1980 - De Geestweg krijgt (nieuwe ?) riolering 
- 1980 - Het Pesiebad, op de grens met Alkmaar, gesloten. Nu speeltuin de Batavier 
- 1980 - Meester van Hoornweg aangelegd 
- 1980 - Hotel Nassau Bergen (BaZ) fors uitgebreid 
- 1981 - Dorpshuis geopend aan de Raadhuisstraat 
- 1982 - Parkhotel krijgt krijgt een verdiept en overdekt terras aan de Stationsstraat 
- 1982 - Begin zaterdagmarkt Kleine Dorpsstraat. (Vanaf 2003 rond de Ruïnekerk) 
- 1982 - De speeltoestellen van de in 1971 gesloten Bedriegertjes gaan naar het Pesie-terrein  
- 1983 - Bloemenshop Vrasdonk komt in het pand van Garage Koster 
- 1983 - Aan de Oosterweg 1 sluit slagerij Ruyter. Gevestigd sinds 1923 
- 1984 - Sloop boerderij Cornelis Smit Zakedijkje 53 
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- 1984 - Kennemeroord / Beau Séjour gesloopt, Breelaan 53 (AK)  
- 1984 - Coen Bogtmanweg aangelegd evenals Nicolaas Puntweg en Cor Zwakmanweg 
- 1984 - 1985 - Piet Blankendaalweg aangelegd 

- 85 
- 1985 - Sloop huis Kaspar Niehaus. Was toen opslag Scholten drankenhandel, Dorpsstraat. (AvH) 
- 1985 - Parkhotel breidt naar achteren uit aan Stationsstraat (Starink-Bruinsma 2003: 58, 1986) 
- 1985 - Bibliotheek geopend op plaats van Zweedse barakken 
- 1986 - Oranjehotel gesloopt 
- 1986 - In de oude boerderij De Franschman, Herenweg 3, wordt kaas gemaakt  81

- 1986 - De eeuwenoude beroemde beuk De Duizendpoot aan de Herenweg opeens bezweken 
1986 - Boerderij De Witte Pauw (aan de Kanaaldijk) afgebrand 

- 1986 - Jan Vasbinder verkoopt fietswinkel (Breelaan 10) aan ABN. Op de plek nu Drieluik 1992 
- 1986 - Telefoonnummers 1985 - Het vijfde cijfer wordt toegevoegd en er wordt een 1 of een 9 

voorgezet (RW & KO) 
- 1986 - 2003 - Het ‘Deen-complex’ gebouwd. Architecten: Maarten en Jetty Min  
- 1987 - Bebouwing ten oosten van de Landweg 
- 1987 - Parallel aan en ten zuiden van de Nesdijk komt een fietspad gereed 
- 1987 - De al bestaande A. Roland Holstschool / Vrije School in de RK-Landbouwhogeschool 
- 1987 - 1988 - Het ‘Centre Ville’ komt in de plaats van het Oranjehotel. Arch.: Maarten Min 
- 1987 - 1992 - Aanleg en bouw Loudelspark 
- 1988 - Autosloperij Anema (ex Zuivelfabriek Wilhelmina) gesloopt 
- 1988 - De Citadel aan de Breelaan wordt appartementengebouw. (AvH) 
- 1988 - De opvallende schoorsteen van bakkerij Bakker in de Dorpsstraat afgebroken 
- 1988 - Koningin Beatrix reikt in Bergen een literaire prijs uit aan Eva Gerlach 
- 1988 - Marga Klompéstraat, Joke Smitstraat en Haye van Somerenstraat gereed 
- 1989 - Aan de Breelaan verdwijnt naast Centre Ville het huis van A. Van der Hilst 
- 1989 - Het tegenover Hotel Marijke gelegen ‘Dorpshoeve’ bij het hotel gevoegd  
- 1989 - Pension ‘Williamscourt’ / ‘De Meidoorn’ (Russenweg) gesloopt 
- 1989 - 1990 - Nieuw moederhuis ‘Kloosterhof Angela Merici’ (LR)  
- 1989 - BSV krijgt een nieuwe tribune. (zie: Rühl en Henneke 2000) 
- 1989 - Huis van de beheerder van de algemene begraafplaats gesloopt (JR) 

- 90 
- 1990 - Eerste paddentunnel onder de Herenweg. In 1992 volgt een tweede 
- 1990 - Het Noord-Hollands Landschap verwerft de Loterijlanden aan de Bergerweg  
- 1990 - Sloop Retraitenhuis, evenals ‘St. Anthoniusgesticht’. Kapel verbrand  82

- 1990 - Ursulinenklooster na leegstand in brand gestoken 
- 1990 - Het ‘Hans en Grietjehuis’ aan de Kleine Dorpsstraat maakt plaats voor woningen 
- 1990 - Muur rond Ruïnekerk gerestaureerd. (AvH) [1980] 
- 1990 - In Bergen aan Zee begint de eerste zandsuppletie  
- 1990 - 1991 - De Petrus- en Pauluskerk krijgt een ontmoetingscentrum: ‘De Nieuwe Beuk’ (ED) 
- 1990 - 1992 - Beekhove en Loudelspark gerealiseerd 
- 1991 - Op het terrein van De Bedriegertjes worden zes kunstgrasbanen aangelegd 

 Op de hoek Zeeweg / Herenweg staat ook een boerderij die De Franschman heet. Tot 1990 eig. Klaas 81

Veldt

 Voor de geschiedenis RK-complex zie Leijen 2005: 8-13 en Themanummer 14 Bergense Kroniek 202182
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- 1991 - 1992 - Naast Centreville verrijst op de plek van het pand van Van de Hilst Centre Ville II. 
Architect: Maarten Min 
- Autokentekens 1991 - Gele plaat twee letters, twee letters, twee cijfers, tot 1999 (RW & KO) 

- 1992 - De kolenschuren Akerboom afgebroken. Een jaar later is daar het nieuwe ABN-kantoor 
- 1992 - Eerste Kunsttiendaagse 
- 1992 - Het Bergerbos komt in handen van de PWN   83

- 1992 - Drieluikcomplex geopend. [AvH 1993].  
- Op deze plaats stond pension Jacoba v/h pension Princes Juliana. Het linker gedeelte werd in 

1959 ABN-bank, het rechter deel in 1959 fietsenzaak Vasbinder. Het pand werd in 1986 inge-
lijfd bij de ABN (HS) 

- 1993 - Beemsterschool afgebroken 
- 1993 - Het oude zwembad ‘De Beeck’ gesloopt en het nieuwe geopend (JR) 
- 1993 - Kranenburgh wordt museum. (zie: Hageman 2014: 6-12) 
- 1993 - Het nieuwbouwplan Beekhove op de plaats van het afgebroken Ursusilenpensionaat 
- 1993 - Begin Kunsttiendaagse 
- 1993 - ABN-bank verhuist van de Jan Oldenburglaan naar het Plein 
- 1993 - Aan het Hollenberglaantje verrijzen in fasen 12 woningen 
- 1993 - Ron Wessels, Bert Veer en Piet Mooij richten de Historische Vereniging Bergen op  84

1994 - Brederodeschool gesloopt 
- 1994 - Pension Holland gesloopt 
- 1994 - Natuurmonumenten koopt bij de Damlandermolen 20 ha. bollengrond.  > natuurgebied 
- 1994 - De aanleunwoningen van de Haemstede aan de Beemsterlaan gebouwd  
- 1994 - 1995 - Aan de Oudtburghweg is een nieuwe ijsbaan gekomen (zie: Orij 2018) 

- 95 
- 1995 - Grote uitbreiding en modernisering van De Zandhoeve 
- 1995 - De Haaf, aan de Natteweg, in de as gelegd. In 1996 herbouwd 
- 1995 - Er komt een appartementenflat op de plaats van hotel ‘De Hertenkamp’ 
- 1995 - In Bergen aan Zee begint men in het Dal van Haasbroek met een nieuwe wijk 
- 1995 - Aan de Beemsterlaan wordt zorgcentrum de Haemstede geopend 
- 1995 - De Dennen en hotel Rondom Zon (nu Sonneduyn) in BaZ ingericht voor asielzoekers 

- Telefoonnummers 1995 - Omnummering naar 10 cijfers. Het kengetal wordt 072. (RW & KO) 
- 1996 - Het nieuwe Beau Séjour gereed (een appartementencomplex, Breelaan) Gebouwd ± 1900 
- 1996 -  Historische Vereniging Bergen adopteert de Oude Begraafplaats  
- 1996 - Stichting Damland verkoopt natuurgebiedje Weide Nes aan Natuurmonumenten (Nesdijk) 

om de Vogelopvang te kunnen realiseren 
- 1996 - Op de hoek Zeeweg / Eeuwige Laan wordt de rotonde opgeleverd 
- 1996 - Mevr. I. Günther waarnemend burgemeester (tot 2001). (RW) Zij volgt Ritsema op 
- 1996 - Bergen aan Zee 90 jaar  
- 1996 - De Ezelenkrocht Bij De Oude Hof verbrand (o.m. scouting en Kennemer Ruiters) 
- 1996 - In de Zwarte schuur wordt Ciné-Bergen geopend 
- 1996 - De Haemstede (inmiddels zorgcentrum) ingrijpend verbouwd  (zie foto met toelichting op 

de volgende bladzijde) 

 Zie Ten Haaf in: Nobbe en Borst: 47-51, Zeiler 1990 en speciale krant Behoud Berger Bos 198983

 Veer 2018: 91 e.v.84
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Bij de oplevering in 1907 is de grote serre van pension de Haemstede er nog niet. Wel is er een 
groot balkon met een open ruimte eronder. Een jaar of zeven later maakt men er al een serre van. 
Of de architect, de beroemde J.P. Berlage, er blij mee is weten we niet. De foto hierboven toont de 
Haemstede aan begin van de jaren dertig. Inmiddels is het geen pension meer maar een rusthuis. 
Deze verzorgingstrend zet na de oorlog door. In 1972 wordt het een particulier bejaardenhuis. In de 
jaren tachtig tonen vele bewoners zich ontevreden met de verzorging. Er komt een officieel onder-
zoek. De Duinstreek meldt: ‘De ANBO en de Overheid hebben de grootste zorg over het hele huis’. 
In 1991 wordt Huize de Haemstede gedeprivatiseerd. Het is nu een bij Oudtburgh behorend zorg-
centrum. In 1995 verhuizen de bewoners naar een splinternieuw gebouw aan de Beemsterlaan. In-
tussen wordt het gebouw aan de Breelaan gerenoveerd. En er wordt een nieuwe vleugel aan toege-
voegd. Het geheel biedt in 1996 plaats aan achttien huur- en koopappartementen 
 
- 1997 - Architectenbureau Min betrekt de voormalige Poort van Kleef, Hoflaan 1  85

- 1997 - Aan de Baakmeerdijk wordt de boerderij van Hollenberg door brand ernstig beschadigd 
- 1998 - In Zanegeest wordt de bouwval van boerderij van Hollenberg een fraaie woonboerderij 
- 1998 - Huis ’t Woud Herenweg 25 verbrand 
- 1998 - De Burcht, vervanger van de verbrande Ezelenkrocht, geopend (bij Oude Hof) 
- 1998 - Schotse hooglanders geïntroduceerd op het Engelse Veld 
- 1999 - Jan Hogervorstschool gesloopt (kleuterschool van de Van Reenenschool)  
- 1999 - Gymlokaal Van Brederodeschool gesloopt 
- 1999 - De laatste rijdende winkel in Bergen verdwijnt (zie: Vijn 2009: 24-27) 
- 1999 - 2001 - Bebouwing van Brederodeveld 

- Autokentekens 1999 - Twee cijfers, twee letters en weer twee letters, tot 2008 (RW & KO) 
- 1999 - 2002 - Bouw spraakmakend huis Buerweg 39; Soeters architect. (zie: Polak 2013) 

 Voordien waren o.m. de hervormde pastorie, De Vrije School, de gemeentelijke sociale dienst en de Regi85 -
onale Thuiszorg in het pand gevestigd. Het werd in 1881 gebouwd
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 - 00 
- 2000 - Reddingsbrigade Bergen aan Zee krijgt aan de Van Hasseltweg een nieuw onderkomen 
- 2000 - Willem Wijker van Gasterij ’t Woud in Wimmenum vermoord 
- 2000 - De kruising Bergerweg-Dreef-Van Blaaderenweg wordt veranderd in een rotonde 
- 2001 - Toneel- / filmzaal ‘De Rustende Jager’ gesloopt 
- 2001 - Samenvoeging Bergen, Egmond en Schoorl (RW) 
- 2001 - P.H. De Winter burgemeester (groot) Bergen, tot 2007. (RW)  
- 2001 - Op de hoek Breelaan / Russenweg opent Hotel 1900 zijn deuren 
- 2001 - Aan de Baakmeerdijk 7 wordt ‘de boerderij van Hoedjes’ herbouwd, na brand in 2000 ? 
- 2001 - Geerts opent aan de Ruïnelaan zijn automuseum. Na zijn overlijden in 2013 gesloten 
- 2001 - De Sluismolen verbrandt bijna geheel als gevolg van brandstichting. In 2002 herbouwd 

 
Strikt genomen is dit sinds 1972 geen 
Berger molen meer. Toch hoort hij er 
nog steeds bij. Hij wordt rond 1575 
gebouwd. In de eeuwen erna worden 
er regelmatig verbeteringen aan-ge-
bracht, zoals een nieuwe as of een 
scheprad. In 1911 vliegt de molen in 
brand door blikseminslag. In 1912 zijn 
vonken van Bello de oorzaak. Beide 
keren kan de molen worden gered. In 
1935 wordt de molen door een delega-
tie van ‘De Zaansche Molen’ bezocht. 
Hendrik van Reenen is gastheer. De 
conclusie van de be-zoekers:’De mo-
len staat wezenloos met verwaarloos-
de roeden op verdere sloping te wach-
ten’. Gelukkig volgt er herstel. In 1944 
is men blij dat hij er nog staat. Bij 
stroomuitval kan hij de Sluispolder 
droog houden. In 1986 is het weer 
mis. Als gevolg van achter- stallig on-
derhoud raakt de Sluismolen zwaar 
beschadigd door een ‘knallende wind-
stoot’. Ook nu volgt volledig her-stel. 
Tot een pyromaan in 2001 zijn slag 
slaat. Op de foto is te zien dat er geen 
redden aan is. Het waterschap Het 
Lange Rond en de Molenstichting zet-
ten meteen de schouders eronder. In 
2002 is de molen hersteld. Opnieuw is 
de Sluismolen gered  

- 2001 - Als gevolg van de gaswinning wordt Bergen getroffen door een lichte aardschok  86

- 2001 - 2003 - Sloop ‘De Rustende Jager’, restaurant ‘De Pepermolen’, supermarkt B&W, woon-
huis fam. Diesfeldt / Schrama. Bouw van het nieuwe complex 

- 2002 - Aan de Nesdijk komt het A. Roland Holsthuis beschikbaar voor schrijvers en dichters  
- 2002 - Rotonde hoek Bergerweg / Nesdijk aangelegd. >‘Poort van Bergen’; alias Twin Towers  
- 2002 - Café ‘De Brink’ dicht. Wordt later ‘Wonders’ 
- 2003 - Bloemenkiosk van Welsenes en IJskiosk (bij Bakema-flat) gesloopt  
- 2004 - Zusterflat van Oudtburgh (Molenweidje) gesloopt 

 De magnitude ervan was 3. Het was de vijfde beving uit een reeks die vanaf 1994 plaatsvond86
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- 2004 - Rij huizen uit 1918 aan het Zakedijkje gesloopt 
- 2004 - Midden op de Vinkenkrocht wordt een poel gegraven (tot verbijstering van velen) 
- 2004 - Juwelier Peperkamp verbouwt de Berger Meermin tot een ‘Griekse tempel’ (Bergerweg) 
- 2004 - 2008 - Oudtburgh aan het Molenweidtje gebouwd 

- 05 
- 2005 - Nieuwe entree Ruïnekerk gereed. (een vergroot ‘Zaans Huisje’) 
- 2005 - Parallelweg N9 aangelegd tussen de Kogendijk / Helderseweg. Huizen gesloopt. Protest  
- 2005 - Middelbare Meisjesschool (1925, onderdeel BSG), Rondelaan 28, wordt 4 appartementen 
- 2006 - ‘Het Wapen van Bergen’ eindelijk gesloopt. Stond vanaf 1996 leeg (‘Het Gat van 

Bergen’) 
- 2006 - Multidisciplinair gezondheidscentrum aan de Nassaulaan gereed 
- 2006 - ‘De Stulp’ (Arch.: P. Elders) onder veel protest toch gesloopt   87

- 2006 - Bouw ‘Toscaans’ appartementencomplex ‘De Tuinen’ terrein Ursulinen, Loudelsweg 
- 2006 - De tennisbanen van ‘De Bedriegertjes’ gesloten 
- 2006 - Eeuwenoude houtwal in Zanegeest illegaal gesloopt. In 2009 hersteld  
- 2007 - 31 nieuwe woningen Zakedijkje. (zie: Maarten Min in ‘Kennemer Wonen’  2007: 27-28) 
- 2007 - A.P. Hertog burgemeester tot 2008. (RW) 
- 2007 - Villa Wittenburg aan de Breelaan, eens een hotel, gesloopt [2008] 
- 2007 - De negentiende-eeuwse stolp Duinhoeve aan de Breelaan gesloopt. Ervoor in de plaats 

komt, wat in De Duinstreek genoemd wordt: een ‘Nieuw-Romeins megalomaan bouwwerk’ 
- 2007 - Het al bijna honderd jaar bestaande café ‘Berger Veerhuis’ wordt verkocht  88

- 2007 - Tere ere van Lucebert wordt aan het Plein een beeldengroep onthuld (Emo Verkerk) 
- 2008 - H. Hafkamp wordt burgemeester. (RW)  

- Autokentekens 2008 - Twee cijfers, drie letters en een cijfer (RW & KO) 
- 2009 - Nieuwe Bergense School aan het Zakedijkje gereed; de Brede School (Lucebertschool) 
- 2009 - Hotel en conferentieoord Blooming krijgt zijn laatste vleugel, ‘Leeuwenkamp’  89

- 2009 - Het huis van Maarten en Jetty Min aan de Zeeweg in Bergen aan Zee komt gereed 
- 2009 - Het Wiertdijkje wordt geasfalteerd en meteen weer van asfalt ontdaan (twaalfde eeuws) 

- 10 
- 2010 - Hoek Guurtjeslaan / Breelaan verdwijnt de tabakswinkel. > Regiobank / flat 
- 2010 - Sloop stolpboerderij ‘De Veerhoeve’ bij de rotonde Bergerweg /Nesdijk 
- 2010 - In Saenegheest wordt de Mathieu Wiegmanschool gesloopt  
- 2011 - (ex-)Texaco v/h Akerboom verdwijnt van het Plein 
- 2011 - Aan het Plein verdwijnt Garage- en autobedrijf Smit. Wordt mini-parkeerterreintje 
- 2012 - T.o. de Brede School in Saenegheest wordt het natuurgebiedje / speeltuin Saene geopend 
- 2013 -  2014 - Op de plek van ‘De Stulp’ komt een modernistische villa (arch.: Vincent Gilling) 
- 2013 - De VVV verdwijnt van zijn locatie Plein / Breelaan. Er komt een winkel voor in de plaats 
- 2013 - Het groots opgezette restaurant Gusto sluit de deuren. In 2015 wordt het Loetje 
- 2013 - Herinrichting Oudtburgerpolder en Over ’t Hek voltooid 
- 2012 - Palermo gesloopt.  [JR: 2013] 
- 2012 - Op de hoek Breelaan / Plein (bij Sandra’s IJspaleis) worden designbanken geplaatst 
- 2014 - Het nieuwe buurtje Boendermakerhof opgeleverd, na sloop oude in 2013. (JR) 

 Na  juridisch getouwtrek kwam er in 2013-2014 een villa voor in de plaats (Koch en Duin 2018: 42-43)87

 Van Eijk: 2012: 16-21 geeft een overzicht van alle verdwenen cafés en hun locatie (met kaart)88

 Zie Koch en Duin 2018: 10189
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- 2014 - Gold, de enige supermarkt van Bergen aan Zee gesloten 
- 2014 - Hotel De Dennen (Bergen aan Zee) opnieuw ingericht voor opvang asielzoekers 
- 2014 - De Schaapskooi aan de Zeeweg geopend 
- 2014 - Aan het Plein sluit de delicatessen- en wijnwinkel Kokkes (na 110 jaar) 
- 2014 - 2015 - gemeentehuis Elkshove gesloopt > nieuwe brandweerkazerne 2015. (JR) 
 - 15 
- 2015 - De Beach Bazar opent een supermarktje in Bergen aan Zee. (in voormalig VVV-kantoor) 
- 2015 - Restaurant Loetje geopend in het gebouw van Gusto 
- 2015 - Achter het postkantoor en Vanilia verrijst Het Posthuys met 5 appartementen 
 

- 2015 - De laatste 
kleine zelfstandige 
kruidenier van het 
dorp - Kraakman - 
verdwijnt van de 
Dorpsstraat. Hun 
vetrek werd door 
velen betreurd. De 
winkel werd ver-
b o u w d t o t e e n 
woonhuis met de 
n a a m ‘ H o f v a n 
Craeck’ 

Direct na de Tweede Wereld Oorlog waren er in Bergen ruim 31 kruideniers. De een na de ander 
legde het loodje. Er kwamen nieuwe wetten die moeilijke vakdiploma’s eisten. Erger was het dat ze 
niet konden opboksen tegen de supermarkten. De Duinstreek over De Kruidenierszaak van Henk 
Kraakman ter gelegenheid van de sluiting in 2015: ‘Wie bij Kraakman binnenging kwam er vol 
boodschappen en opgewekt weer uit’. Deze observatie raakt de kern. Ze konden het zo lang volhou-
den vanwege hun vriendelijkheid en persoonlijke aandacht. Je kwam er ook om even lekker bij te 
kletsen. Het was er gezellig 

- 2015 - Aan het Plein opent ‘Gallery & Artcafé Jonk’ haar deuren in het pand van de KCB  
- 2015 - Op een deel landgoed De Haaf wordt de eerste van drie luxueuze flatgebouwen gezet 
- 2015 - De nieuwe brandweerkazerne aan de Koninginneweg geopend (JR) 
- 2016 - Aan de Bergerweg wordt een Zonneweide geopend (zonnepanelen) 
- 2016 - Berdos en V V Bergen fuseren 
- 2016 - De gemeentelijke stortplaats aan de Oosterdijk gesaneerd 
- 2016 - Een deel van het voormalige vliegveld is gereed gemaakt voor waterberging 
- 2016 - Appartementen op de plaats van dancing Palermo 
- 2016 - Nadat een winkel van stijlmeubelen (Format) was verdwenen vestigt er zich een yogaclub 

in de oude busgarage van Schalkwijk aan de Prins Hendriklaan (architect Dick Brouwer 1931) 
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- 2016 - 2017 - Achter ‘De Haaf’, Natteweg, verrijzen drie woonflats (architect Reinald Bosman) 
- 2017 - Zwembad De Beeck door brand verwoest. Begin herbouw 2020 
- 2017 - De waterberging in de Zuurvenspolder is klaar voor gebruik. In 2018 komen er paden in 
- 2017 - Bouw appartementencomplex aan de Koninginneweg 
- 2018 - Hotel-restaurant Monsmarem in Bergen aan Zee eindelijk gesloopt (vanaf 2006 in verval) 
- 2019 - Aan de Kogendijk verdwijnen vervallen kassen. Ze maken in 2020 plaats voor woningen 
- 2019 - De Zonneweide aan de Bergerweg (zonnepanelen) sterk uitgebreid. Aanvang 2015 > 2016 

- 20  
- 2020 - Burgemeester Jetty Hafkamp treedt af. Pieter Rehwinkel interimburgemeester 
- 2020 - Het nieuwe Hotel Nassau-Bergen krijgt groen licht 
- 2020 - ABN (Plein) en ING, RABO-bank en Regiobank (alle drie Breelaan) sluiten de deuren 
- 2021 - Gallery & Artcafé Jonk sluit  
- 2021 - Op het Landgoed Merici worden de laatste (koop)woningen opgeleverd 
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