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Agenda 
Voorjaar 2019

Vrijdag 22 februari en
Zaterdag 23 februari Verspreiding Nieuwsblad

Donderdag 21 maart Algemene Ledenvergadering: 19.30 – 20.00 uur
 Aansluitend: lezing door Jona Lendering

Zondag 7 april Excursie: Huize Russenduin (voorheen Bio Vakantieoord / Huize Glory)

Zaterdag 13 april Bijeenkomst Steunpilaren in T&O gebouw aan het Kogeltjesplein vanaf 13.45 uur 

Vrijdag 26 april en
Zaterdag 27 april Verspreiding voorjaarskroniek

Zaterdag 27 april HVB met promotiekraam op Koningsdag 

Zaterdag 18 mei Excursie: Verbrande Pan en Schaapskooi

Zondag 26 mei HVB met promotiekraam op de Stoomdag aan de Kogendijk

Zaterdag 15 juni Excursie: rondje van Reenenpark (herhaling)

Vrijdag 23 augustus en
Zaterdag 24 augustus Verspreiding Nieuwsblad

Verlies- en winstrekening per 31 december 2018

Begroting 2018 Resultaat 2018 Begroting 2019
Opbrengsten
contributies € 30.400 € 34.563 € 33.000
meer mag ook 3.300 3.829 3.800
Contributies 33.700  38.392 36.800
boek Canon van Bergen 500 614 500
boek Feest en Vermaak 0 20 800
vlaggen en wimpels 0 2.045 800
themanummers het Hof 100 36 100
Wandel/fietsroute 1799 0 240 150
Kaarten van Blaeu 600 603 600
t.l.v. de voorraad -1.200 -3.558 -2.650
Boeken en vlaggen 0 0 300
donaties/giften 150 2.160 150
rondleidingen voor derden 400 0 200
kronieken/themanummers 700 381 700
webwinkel 500 548 700
overb. tgv desbetreffende verkopen 0 -376 0
verkopen overige 200 140 300
Verkopen overige 1.950 2.853 2.050
Totaal opbrengsten en contributies € 35.650 € 41.245 € 39.150
Kosten
kroniek vormgeving/drukkosten € 11.000 € 11.093 € 11.400
kroniek redactiekosten 850 1.122 900
kroniek verzendkosten 800 1.101 1.000
Kronieken 12.650 13.316 13.300
themanummer 5.500 5.500 5.500
themanummer verzend/overige kosten 400 400 450
Themanummer 5.900 5.900 5.950
nieuwsblad drukwerk 1.800 1.831 2.100
nieuwsblad verzendkosten 400 590 750
Nieuwsbladen 2.200 2.421 2.850
excursies 1.500 2.026 1.600
histon 300 201 350
ledenbijeenkomsten 3.600 3.788 4.000
beeld en geluid 275 108 350
historisch kadaster 100 0 100
Ledenwerving en PR 900 575 1.000
steunpilaren 850 1.268 1.350
verspreiding 100 66 100
Activiteiten 7.625 8.032 8.850
huur opslag 345 344 360
webwinkel kosten 0 280 0
ledenadministratie 700 421 750
WA /bestuursaanspr.verzekering 800 895 800
afschr. A3-A4 printer-scanner-kopieerapp. 0 58 0
websitebeheer 500 30 500
internetkosten 0 309 250
drukwerk aanmeldingskaarten 0 1.027 0
vergaderkosten bestuur 175 191 250
postbus 0 241 250
reservering jubilea, evenem. tentoonst. 4.000 4.000 4.000
rente en kosten bank 250 574 375
antwoordnummer 350 296 400
algemene kosten 50 49 150
lief en leed 105 37 115
Algemene kosten 7.275 8.752 8.200
Totaal kosten € 35.650 € 38.421 € 39.150
RESULTAAT 2.824
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Voorjaarslezing door historicus en oudheidkundige Jona Lendering
Datum en tijd: donderdag 21 maart in de Ruïnekerk, aanvang 19.30 uur

De Voorjaarslezing op 21 maart gaat dit keer over oude tijden. De lezing wordt ver-
zorgd door de historicus en oudheidkundige Jona Lendering. Hij begint bij de Romei-
nen en eindigt in de tijd van Redbad (Radboud). De focus van de lezing ligt op 
Noord-Holland maar u zult ook kennismaken met historische gebeurtenissen die 
direct of indirect van invloed zijn geweest op onze omgeving. 

In Memoriam Jaap Kaleveld

Op 16 januari vernamen wij dat Jaap Kaleveld, na een langdurige ziekte, is overle-
den.
Jaap was een zeer bewogen, sociaal mens en was actief op vele terreinen. Hij was 
lid van de Historische Vereniging sinds 1995 en heeft zich jarenlang ingezet bij de 
werkgroep Verspreiding. Hij had een grote wijk onder zijn hoede. Vanzelfspre-
kend konden we altijd op zijn hulp rekenen. Wij zijn Jaap veel dank verschuldigd.
Wij wensen zijn vrouw Ria, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Namens het bestuur, Marry Ranzijn.
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In memoriam: Bert Buizer

Onbegrijpelijk zijn de gevoelens bij het vernemen van het bericht dat geheel onverwacht 
Bert Buizer is overleden. 
Donderdag 17 januari 2019 was Bert, betrokken als altijd, aanwezig bij de vergadering van 
Histon. Op zondag 20 januari, drie dagen later, komt het bericht van zijn overlijden.
Bert was al vanaf 1995 lid van de Historische Vereniging Bergen en kwam eind 2015 als 
gast een vergadering bijwonen van de werkgroep Histon. Kort hierna meldde hij zich aan 
bij de werkgroep en stelde zich voor als iemand met belangstelling voor de geschiedenis 
van Bergen en voor Bergen aan Zee in het bijzonder. 
In Themanummer 2 van de Bergense Kroniek: “Bergen aan Zee 90 jaar”, juni 1996, schreef 
Bert samen met Frits David Zeiler, het artikel “Oude namen en nieuwe straten aan zee”. 
Vele artikelen volgden, niet alleen in de Bergense Kroniek maar ook in boekvorm: “Een 
verjaardag aan zee” en “Een kerkje voor allen” zijn hiervan voorbeelden.
Door de deelname van Bert aan de vergaderingen van Histon wist hij anderen te inspireren 
en te attenderen op gebeurtenissen die belangrijk zijn om vast te leggen voor ons nage-
slacht. Ook toekomstige ontwikkelingen hadden zijn aandacht. Zijn belangstelling was 
niet beperkt tot Bergen en Bergen aan Zee. 
Recent werd de “Atlas van het OER-IJ-gebied” uitgegeven. Op de omslag van dit prach-
tige boekwerk prijkt de naam van Bert als lid van de redactie. 
Als lid van de Beheercommissie Engelse Veld heeft Bert vorig jaar in samenwerking met 
PWN en de werkgroep Excursies van de HVB een bijzondere rondleiding georganiseerd.
Bert was een grote aanwinst voor Histon. Hij nam actief deel aan de vergaderingen, zonder 
op de voorgrond te treden. Hij had veel kennis op verschillende gebieden, was kritisch in 
zijn oordeel maar altijd mild en beminnelijk. Bert was altijd bereid iets voor een ander te 
doen, bijvoorbeeld een artikel of boekje opzoeken over een onderwerp waar iemand mee 
bezig was. Of een foto ter beschikking stellen uit zijn haast onuitputtelijk archief van Ber-
gen aan Zee.
Hij moest de laatste hand nog leggen aan het artikel over “De Verbrande Pan”, waarin hij 
de historie en geologische geschiedenis van dit unieke stukje duin zou beschrijven. 
De geschiedenis van de luxe “Kinderpensions in Bergen aan Zee” stond daarna op zijn 
verlanglijstje. 
Het heeft niet zo mogen zijn. 
In Bert Buizer verliest de HVB een trouw lid, Histon een zeer aimabel en inspirerende 
onderzoeker en schrijver, Bergen aan Zee een gewaardeerde inwoner. 
Met Bert is intrinsieke kennis verloren gegaan. Het was een voorrecht hem in ons midden 
te mogen hebben.
Wij wensen zijn vrouw veel sterkte om de juiste weg te vinden met dit grote verlies om te 
gaan.

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



4

Voorjaarsexcursies Historische Vereniging Bergen

1. Zondag 7 april 2019: excursie 
Huize Glory / Bio Vakantieoord / 
Huize Russenduin
Het was vorig jaar 100 jaar geleden 
dat huize Russenduin werd ge-
bouwd, als vakantiewoning voor 
August Jansen. Later werd het 
pand bekend als Bio Vakantieoord 
voor de ‘Bleekneusjes’, kinderen 
uit de ‘grote Stad’, die kwamen 
aansterken in Bergen aan Zee en nu 
is het al jaren bekend als huize Glory. Na een korte PowerPoint-presentatie gaan we 
rond in en om de villa, genieten we ook van schitterende uitzichten, waarbij de toren 
letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van deze excursie is. 

2. Zaterdag 18 mei 2019: excursie De Verbrande Pan

De Verbrande Pan is een uniek stuk duingebied met een rijke historie en een bijzon-
dere kalkminnende en -schuwende begroeiing. Het gebied heeft, vanwege de schoon-
heid, in de loop der jaren vele schrijvers, dichters en schilders geïnspireerd. Na een 
informatieve PowerPoint-presentatie in de ‘De Schaapskooi’ vertrekken we per fiets 
naar de Verbrande Panweg. Al wandelend verkennen we daarna een deel van het ge-
bied en brengen we een bezoek aan de Verbrande Panhoeve, midden in het duinge-
bied.

3. Zaterdag 15 juni 2019: excursie Rondje Van Reenenpark (herhaling)
In november 2018 hebben wij deze excursie onder grote belangstelling gehouden. 
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Tijdens deze wandelexcursie laten wij 
u zien hoe het gebied waar wij door-
heen lopen de laatste 125 jaar is ver-
anderd: van een open boerenland-
schap, via een heuse paardendraf- en 
renbaan, inclusief gokcentrum, tot 
een idyllische villawijk en een drukke 
winkelstraat. Ook informeren wij u 
over het hoe en waarom van deze 
gedaanteverwisseling.

15.000ste deelnemer aan de HVB-excursies
Op zaterdag 3 november 2018 be-
groette de Historische Vereniging 
Bergen de vijftienduizendste deelne-
mer aan de excursies die de HVB jaar-
lijks organiseert. Tijdens de excursie 
‘Rondje Van Reenenpark’ werd Ineke 
van Wonderen door voorzitter Niek 
Weel verrast met een bos bloemen. 
Dirk Kat van Bistronomie ‘t Parkje 
stelde een dinerbon voor twee perso-
nen beschikbaar. 

Fotobijschrift: Huldiging bij de Van Reenen herdenkingsbank bij de Hertenkamp.
Foto: Ineke Vrasdonk.

Muzepenning voor Maria Smook

Maria Smook werkt als HVB-vrijwilliger in de werkgroepen Histon en Verspreiding.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bergen kreeg zij door onze burgemeester 
Hetty Hafkamp de Muzepenning uitgereikt. Totaal beduusd heeft ze deze in ontvangst 
genomen. Maria heeft haar sporen verdiend op het gebied van kunst als conservator van 
het werk van Lucebert en haar onderzoeken en verhalen over de lokale geschiedenis.  
Maria, van harte gefeliciteerd.
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Jaarverslag secretaris over 2018
Tijdens de bestuursvergadering in januari sprak voorzitter Niek Weel de verwachting 
uit dat 2018 een mooi jaar voor de HVB zou gaan worden. Zijn verwachting kwam uit. 
Op dit jaar, met als hoogtepunt de viering van het 25-jarig bestaan van de HVB, kunnen 
we met veel voldoening terugzien. Eind 2017 waren er al plannen voor de viering van 
het 25-jarig bestaan. In de eerste helft van 2018 kregen die vaste vorm. De organisatie 
vroeg veel tijd en energie. Maar iedereen die een bijdrage zou gaan leveren, had er zin in.  
Hier volgt een beknopt overzicht van de voorbereidingen en de gebeurtenissen op 16 
juli.  

Exposanten die materiaal gingen tonen op de tentoonstelling in de Petrus en Paulus-
kerk kwamen enkele keren bijeen, in de door Gerard Meijer beschikbaar gestelde 
ruimte in zijn hotel. Leo Rotthier en Piet Kamp maakten een indeling en zorgden 
voor de techniek in de kerk. Op 10 maart werd een foto gemaakt van bijna alle vrijwil-
ligers. De foto ‘Het GOUD van de HVB: DE VRIJWILLIGERS’ was op een groot 
spandoek maandenlang te zien op de Dorpsstraat. In de lokale pers kwam om de twee 
weken een artikel over een historisch thema en de uitnodiging aan lezers om materiaal 
met een historische waarde aan te leveren. Voor de drie mooiste inzendingen was een 
prijs te winnen. Op 25 mei werden, onder leiding van Sjoerd Boersma, huis aan huis 
flyers verspreid en in het dorp hingen grote affiches met een cartoon, getekend door 
Frank Muntjewerf. Fien Jansen had intussen gezorgd voor prachtige kleding uit de 
jaren dertig. Mar Metzelaar regelde op voortreffelijke wijze catering. En Jan Rein 
Pruntel en Christine Waslander zorgden voor de berichten in de pers.
Inmiddels was ook het jubileumboek Feest en Vermaak van de pers gerold. Het werd 
het cadeau voor de leden.
Op 16 juni was het groot feest binnen en buiten de kerk. Het weer werkte mee en het 
aantal bezoekers was overweldigend. Youp van ‘t Hek opende. Burgemeester Hetty Haf-
kamp reikte het jubileumboek uit aan de twee jongste leden. Het 2000ste lid werd inge-
schreven. Buiten speelde een dixielandbandje. De ganzenhoedster liep met haar dieren 
door het centrum. Het kon niemand ontgaan dat er in Bergen iets bijzonders gebeurde.
Marry Ranzijn en Leo Rotthier werden verrast met een koninklijke onderscheiding. 
Zeer verdiend door hun vele activiteiten op cultuur-historisch gebied.
Na afloop sprak voorzitter Niek Weel zijn grote dank uit voor de inzet van ieder die 
een bijdrage had geleverd en burgemeester Hetty Hafkamp benadrukte dat van harte. 
Zonder iemand tekort te doen, mag met name Marry Ranzijn worden genoemd. Als 
coördinator zorgde zij er samen met haar enthousiaste werkgroep Promoteam voor 
dat alles naar behoren verliep.

Naast het jubileum moeten ook de ‘gewone zaken’ in 2018 genoemd worden. Eind 
2017 telde de HVB 1901 leden. Na de gebruikelijke afzeggingen per 1 januari bleven 
er 1873 over. Op 31 december 2018 tellen we 2040 leden.
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De Algemene Ledenvergadering op 12 april onder leiding van Leo Rotthier trok weer 
zoveel leden dat niet iedereen kon worden toegelaten. De kerk was vol. In het huis-
houdelijke gedeelte van de vergadering werd Beatrijs van Erdewijk herbenoemd als 
bestuurslid. Daarna stemde de vergadering in met het bestuursvoorstel om Henk Min 
te benoemen tot lid van verdienste en Marijke Kirpesteijn tot erelid. 
Hierna gaf Theo den Haan een boeiende lezing over het boerenleven in en rond Ber-
gen in het verleden en heden. Voor de leden die voor een dichte kerkdeur kwamen, 
werd de lezing herhaald. 
De Algemene Ledenvergadering in het najaar was op 4 oktober. De voorzitter memo-
reerde de succesvolle jubileumviering en wees erop dat het succes te danken was aan 
het enthousiasme en de inzet van de vele vrijwilligers. In het korte huishoudelijke 
gedeelte werd onder applaus ingestemd met het voorstel Jan Rein Pruntel en Sjoerd 
Boersma als bestuursleden te herbenoemen. Vervolgens konden de leden kijken naar 
de film van Hans van Marwijk en Adriaan van Dis ‘Ergens tussen Duin en Zee’ en de 
video en foto’s gemaakt op 16 juni.
Op 24 april werd in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee de Kroniek gepresenteerd met 
onder andere een artikel over het 100-jarig bestaan van respectievelijk het Vredeskerk-
je en Park Meerwijk. Op 20 november volgde de presentatie van de tweede Kroniek 
van 2018. Ook deze Kroniek bevat weer een achttal zeer lezenswaardige artikelen.
De Steunpilarendag op 20 april werd gehouden op het sportcomplex De Kiefthoek. In 
de kantine vertelde Marijke Dirkson over haar kudde schapen en alles wat daarbij 
komt kijken. Daarna genoten alle aanwezigen van een heerlijke barbecue.
Op 30 augustus kon iedereen die een bijdrage had geleverd aan de festiviteiten op 16 
juni in de Ruïnekerk napraten, waarbij de film ‘Ergens tussen Duin en Zee’ weer ver-
toond werd en ook de zeer geslaagde video, opgenomen op 16 juni door Nico van de 
Velde en de foto’s gemaakt door Ineke Vrasdonk.
Tijdens de Open Monumentendag op 8 september beperkte de HVB zich tot het in-
richten van de promotiekraam bij de Oude Begraafplaats. De belangstelling voor de 
kraam was gering en besloten is daar voortaan de kraam niet meer op te zetten. De 
kraam stond in 2018 op de Koningsdag, twee keer tijdens de kunstmarkt, op 12 augus-
tus op de boekenmarkt en op de Kerstmarkt.
Op 2 november waren alle auteurs die een bijdrage geleverd hadden aan het jubileumboek 
bijeen in Galerie Jonk. De voorzitter bedankte hen daarvoor en complimenten gingen 
naar de redactie. Het resultaat is een fraai boekwerk, dat alom gewaardeerd wordt.
Op 29 januari 1994 werd de eerste excursie van de HVB georganiseerd. Sindsdien zijn 
er elk jaar gemiddeld zes excursies. Op 3 november 2018 was er een excursie in de 
omgeving van het Van Reenenpark. Vanaf de eerste excursie in 1994 tot en met die in 
november 2018 waren er ruim 15.000 deelnemers. Een bewijs dat de belangstelling 
voor de excursies groot is. Het jaar 2018 was een mooi en gedenkwaardig jaar voor de 
HVB. De voorzitter had het voorspeld. 

Aalt van Huissteden, Secretaris. 
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Verslag 2018 van de Werkgroep Algemene Begraafplaats Kerkedijk
Van de Werkgroep Algemene Begraafplaats Kerkedijk maken 3 personen deel uit:
Portefeuillehouder  Niek Weel
Coördinator  Gerard van den Berg
Medewerker  Margreet Bos-van den Berg

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe le-
den toegetreden.

Activiteiten
Na ruim twee jaar inventariseren, onderzoek plegen, deskundige ondersteuning (Anita 
van Breugel) en veel praktische inventarisatie langs de graven, is de eerste fase van de 
opdracht in de eindfase beland. Naar inschatting komt vijf procent van de ongeveer 
tweeduizend graven in aanmerking voor het ‘eeuwig’ behouden.
Criteria zijn onder andere de personen die hebben bijgedragen aan de Bergense cul-
tuur zoals schrijvers, dichters, beeldhouwers en kunstschilders. Daarnaast personen 
die belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van ons prachtige dorp. De familie 
Van Reenen vanzelfsprekend, maar ook andere bekende Bergenaren. Deze laatste 
groep is divers want dat kan gaan over een verzetstrijder, een huisarts, een architect of 
iemand die door zijn/haar prestatie een bijzondere indruk heeft achtergelaten.
Het conceptrapport ligt bij de verantwoordelijke binnen de gemeente en deze zal een 
laatste screening doen. Daarna zal het aan de verantwoordelijke wethouder worden 
overgedragen om officieel te worden bekrachtigd. Dit is ondermeer belangrijk voor de 
beheerder(s) van de Algemene Begraafplaats. De volgende stap is het 
conceptrapport(na bevestiging door de wethouder), per graf, verder te detailleren zo-
dat het uiteindelijk voor alle geïnteresseerden als waardevol naslagwerk beschikbaar is.

Namens de Werkgroep Algemene Begraafplaats Kerkedijk, Mar Bos en Gerard van 
den Berg.
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Verslag 2018 van de Werkgroep Beeld en Geluid
Van de Werkgroep Beeld en Geluid maken 10 personen deel uit:
Portefeuillehouder  Jan Rein Pruntel
Fotograaf Ineke Vrasdonk
Medewerkers Trees Bruinsma, Siem Danenberg, Vincent Dekker, 
 Aalt van Huissteden, Bob Kos, Paul Pesie, Joost Poot, 
 Jaap Schoen

De Werkgroep heeft – onder dankzegging voor hun vele verdiensten – afscheid geno-
men van Harry Plaatsman en Allard Willemier Westra (Allard blijft wel actief in de 
Fotoherkenningsgroep). Drie nieuwe leden werden van harte verwelkomd: Vincent 
Dekker, Bob Kos en Joost Poot.

Van de Fotoherkenningsgroep maken de volgende 15 personen deel uit: 
Huug Bergsma, Tom Dekker, Eldert Groenewoud, Piet Mooij, Loek Ooijevaar, Joost 
Poot, Jan Scholten, Henk Schotten, Gré Schouten-Dapper, Truus Smit, Inez Voren-
kamp (notuliste), Lau Vrasdonk en Truus Winder-Vrasdonk, alsmede Allard Willemier 
Westra (organisator) en Aalt van Huissteden (redacteur en contactpersoon met Regio-
naal Archief Alkmaar).

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

De werkgroep legt zich toe op het verzamelen en toegankelijk maken van beelden en 
geluiden uit de Bergense historie. Daarnaast organiseert en begeleidt de werkgroep de 
bijeenkomsten van de Fotoherkenningsgroep. 
In 2018 heeft de werkgroep weer vele historische foto’s en films toegankelijk gemaakt. 
De beeldbank van de HVB bevat nu ruim 500 – merendeels onbekende – oude foto’s 
uit Bergen en Bergen aan Zee. Op het eigen Youtubekanaal van de HVB staan inmid-
dels ruim zestig bijzondere films. Voor een deel zijn deze door de werkgroep zelf vak-
kundig gerestaureerd. De digitale foto- en filmverzamelingen kunt u bekijken via de 
website van de HVB (ga naar hvb-nh.nl, kies het tabblad Foto’s & video’s, en klik dan 
op de Beeldbank of de Video’s van de HVB). 

Activiteiten
Tijdens de jubileumtentoonstelling heeft de werkgroep doorlopende voorstellingen 
van oude foto’s en films uit de eigen verzameling vertoond. Daarnaast waren er op 
onze kraam onder meer oude foto-albums en grote afdrukken van historische foto’s te 
zien. HVB-fotografe Ineke Vrasdonk heeft een mooie fotoreportage van de jubileum-
dag gemaakt, die u op de website nog eens kunt terugkijken.
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Een andere belangrijke activiteit was het opstellen van een lijst met ‘markante Ber-
gense jaartallen’ vanaf begin negentiende eeuw. Deze lijst bevat hoofdzakelijk data die 
direct te relateren zijn aan huizen, gebouwen, wegen en dergelijke. Gebeurtenissen 
ontbreken dus meestal. De lijst komt voort uit het werk van de Fotoherkennings-
groep, een onderdeel van de werkgroep Beeld & Geluid. Het bleek niet altijd eenvou-
dig te zijn oude foto’s en prentbriefkaarten van een juiste datering te voorzien. In dat 
geval kan deze jaartallenlijst uitkomst bieden. De lijst kan ook goed van pas komen bij 
historisch onderzoek naar de Bergense dorpsontwikkeling.
De werkgroep heeft nog een flinke hoeveelheid foto’s en films in bewerking. In 2019 
zullen ook deze gaandeweg aan de website worden toegevoegd. Het blijft dus de 
moeite waard daar zo nu en dan eens een kijkje te nemen! 

De Fotoherkenningsgroep heeft in 2018 vooral gewerkt aan de beschrijving van de 
foto’s uit de collectie van Piet Mooij, die zich nu in het Regionaal Archief Alkmaar 
bevindt. Hiermee is de groep flink opgeschoten. Twee leden van de groep waren verte-
genwoordigd op onze jubileumtentoonstelling. Piet Mooij met de door hem gemaakte 
kaart, met daarop alle in de Tweede Wereldoorlog in Bergen neergestorte vliegtuigen. 
Bovendien toonde hij een door hem vervaardigd model van een stolpboerderij, die hij 
ter plekke van een toelichting voorzag. Allard Willemier Westra liet een deel van zijn 
bijzondere landkaartenverzameling zien.
Paul Pesie, lid van de werkgroep Beeld en Geluid, bracht de Fotoherkenningsgroep in 
contact met Renée Smithuis, kenner van de Bergense School. Zij zocht informatie over 
een viertal schilderijen van de hand van Piet van Wijngaerdt. Tot dan toe werd meestal 
aangenomen dat deze bekende schilder niet in Bergen had gewerkt, terwijl zij ver-
moedde van wel. De groep bevestigde dit niet alleen, maar wist ook precies te vertellen 
waar in Bergen de vier schilderijen geschilderd waren. Op de Piet van Wijngaerdt-
tentoonstelling in het Stedelijk Museum van Alkmaar is de bijdrage van de groep bij 
deze schilderijen vermeld, evenals in de catalogus. Tevens werd de Fotoherkennings-
groep in verband daarmee genoemd in een artikel in de Alkmaarsche Courant!
De groep streeft ernaar om in 2019 de beschrijving van de collectie-Mooij te voltooi-
en. Daarna zal de groep zich richten op het overige onbeschreven fotomateriaal dat 
het Regionaal Archief aanbiedt. Het is de bedoeling dit jaar een excursie naar het Ar-
chief te organiseren, aangezien de Fotoherkenningsgroep daar al jaren nauwe banden 
mee onderhoudt. 

Namens de Werkgroep Beeld en Geluid, Jan Rein Pruntel.
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Verslag 2018 van de Werkgroep Excursies 
Van de Werkgroep Excursies maken 11 personen deel uit: 
Portefeuillehouder  Leo Rotthier
Coördinator Leo Rotthier 
Medewerkers:  Marianne Boon, Anja Dekker, Ed Duin, Jos van de Klundert,
 Frans Leijen, Annemarie Musch, Herl Roos Lindgreen, 
 Wim Jan Schotten, Ton Stroomer, Peter Woudstra.

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe le-
den toegetreden. 

Activiteiten
In het voorjaar organiseren we:
Zondag 07 april Huize Russenduin / Bio Vakantieoord / Huize Glorie
Zaterdag 18 mei Verbrande Pan en Schaapskooi.
Zaterdag 15 juni Rondje van Reenenpark (herhaling)
In het najaar organiseren we in september, oktober en november drie excursies. Na-
dere informatie volgt in het Nieuwsblad van augustus 2019.

Wetenswaardigheden
We mochten in 2018 de 15.000e deelnemer aan de excursies verwelkomen. Het was 
Ineke van Wonderen, die we letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes hebben gezet. Zie 
het verslag elders in dit Nieuwsblad

Enquête excursies 
We willen graag van u vernemen waar uw voorkeur naar uitgaat wat betreft de excur-
sies. Er zijn in Bergen en Bergen aan Zee 80 HVB-excursie mogelijkheden, dat is na-
tuurlijk een onwaarschijnlijk aantal mogelijkheden, maar toch is het zo. Maak uw 
voorkeur bekend, zie ook elders in deze nieuwsbrief.

Deelname aan de excursies
We horen zo af en toe de opmerking: “ik word nooit ingeloot”. Dat is helaas een hard-
nekkig misverstand, want al jarenlang laten we iedereen deelnemen die zich heeft aan-
gemeld. Dat is soms wel even puzzelen omdat we erg veel aanmeldingen krijgen. 
Mocht u zich hebben aangemeld en niets horen, dan is een mailtje of telefoontje aan te 
raden.

Namens de Werkgroep Excursies, Leo Rotthier.
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Verslag 2018 van de Werkgroep Historisch Onderzoek (Histon)
Van de Werkgroep Historisch Onderzoek (Histon) maken 28 personen deel uit:
Portefeuillehouder   Beatrijs van Erdewijk
Voorzitter/ coördinator Joop Bekius
Secretaris   Kees Orij
Medewerkers: Frank Boddendijk, Mieke Botman, Pieter van Dijk, Herman Gelens, 
Theo de Graaff, Jan Hageman, Frank van Heusden, Kees van der Hoek, Henk Jel-
lema, Barbara Jensen, Petra Kamp, Roel Kuipers, Thea Leijen, Bert van der Miesen, 
Henk Min, Sieme Niks, Dirk Nolson, Ben Nuyens, Harrie Oud, Rob Pronk, Jaap 
Schoen, Ans Schot, Maria Smook, Theo Veer en Kees Wokke.

Noodgedwongen heeft Henk Jellema de fysieke afstand tot de werkgroep moeten 
vergroten, maar zijn aandacht en digitale inbreng is onverminderd gebleven.
Toen wij dit verslag schreven, konden wij niet vermoeden dat wij zo snel in het begin 
van het nieuwe jaar ons lid Bert Buizer zouden moeten missen. Zie elders in het 
Nieuwsblad een In memoriam.
Er zijn geen nieuwe leden toegetreden. 

Activiteiten
De werkgroep Histon is in 2018 negen maal bij elkaar gekomen. Elke bijeenkomst 
wordt door de aanwezigen als bijzonder inspirerend ervaren en kenmerkt zich door 
uitwisseling van de kennis die de leden hebben op verschillende deelgebieden van de 
geschiedenis van Bergen.
De traditionele mei-excursie voerde ons ditmaal naar onze zustervereniging: Stichting 
Historisch Egmond. We kregen een rondleiding door het Huys Egmont met een spe-
ciale tentoonstelling in verband met het herdenkingsjaar van Lamoraal van Egmont 
1568-2018. Daarna bezochten we de Slotkapel en werden we rondgeleid langs de fun-
damenten van ‘Het Slot op den Hoef’. Het spreekt vanzelf dat het inspirerende con-
tacten zijn.
Dit jaar zagen in totaal zestien artikelen van de hand van Histonleden het licht. Vele 
daarvan waren van Henk Jellema, die zowel aan de Kroniek als aan de jubileumbundel 
Feest en Vermaak de nodige bijdragen leverde.
Mooi ook dat voor twee artikelen Ru Waalewijn als inspiratiebron kon worden ge-
noemd!
Nieuw was in 2018 de koppeling van een artikel in de Kroniek aan de website van de 
HVB. 
In vervolg op een eerste deel van twee artikelen over Jan Roggeveen werden foto’s op 
de site geplaatst van door hem ontworpen bouwwerken en door hem gemaakte aqua-
rellen en schilderijen. De oproep om meer werken van zijn hand te melden, had resul-
taat: daardoor zijn er minimaal twee nieuwe werken gevonden.
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In 2018 zijn er weer 32 klankbordvragen beantwoord. Steeds weer weten mensen met 
vragen over Bergen ons te vinden en het geeft voldoening als deze bevredigend kun-
nen worden beantwoord. Met de werkgroep Excursies hebben wij het afgelopen jaar 
afspraken gemaakt over uitwisseling van wederzijdse kennis bij het schrijven van arti-
kelen of het houden van excursies. Op gelijke wijze hopen wij de samenwerking met 
Het Sterkenhuis te intensiveren en te bezien of er rond de jaarlijkse exposities een 
bijdrage vanuit Histon te leveren valt. 
Kortom, 2018 was voor Histon opnieuw een mooi jaar, met inspiratie voor de toe-
komst.

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

Verslag 2018 van de Werkgroep Historisch Kadaster 
Van de Werkgroep Historisch Kadaster maken 2 personen deel uit:
Portefeuillehouder   Niek Weel
Coördinator   Henk Min 

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe le-
den toegetreden.

Activiteiten 
De gezinsreconstructies van Bergenaren vordert gestaag, de database omvat nu 39.214 
personen.
Henk Min is nu met de overlijdensregisters bezig van 1925. Er komen veel nieuwe 
inwoners in het dorp, met veel uitzoekwerk tot gevolg. Een volgende update op de 
website van de Vereniging komt in 2019.
Hopelijk kan het bestuur ook informatie verschaffen hoe om te gaan met de privacy-
wet.  
De gezinsreconstructies van Bergen NH staan natuurlijk ook op de website.
In het voorjaar kwam Henk Min erachter dat zijn steun en toeverlaat met de Database 
HazaData Goed, mevrouw Marianne Theunis in augustus 2017 was overleden. Hij 
kon altijd op haar rekenen, als hij met het tekenen van de oude situatie in 1832 van het 
Kadaster de weg weer even kwijt was. Hierdoor heeft het project ook enige vertraging 
opgelopen. Over de Database van Tamis Pronk voert Henk Min op korte termijn een 
gesprek met portefeuillehouder Niek Weel, over hoe de gegevens het beste kunnen 
worden gebruikt. 

Namens de Werkgroep Historisch Kadaster, Henk Min.
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Verslag 2018 van de Werkgroep (Kroniek)redactie 
Van de Werkgroep Kroniek(redactie) maken 6 personen deel uit:
Portefeuillehouder  Theo de Graaff
Hoofdredacteur   Bert Veer
Eindredacteur  Winifred Hazelhoff Roelfzema
Redactieleden  Yvon Bos Eyssen, Annemarie Musch, Wim Jan Schotten

De werkgroep heeft in een gezellige sfeer afscheid genomen van Trees Bruinsma. Zij is 
25 jaar, sinds de oprichting van de HVB, lid geweest van de redactie. Haar bijdrage 
door de jaren heen aan het vastleggen van de historie van ons dorp is aanzienlijk en 
mede gebaseerd op een groot netwerk. In de Kroniek van afgelopen november vindt u 
meer over haar werk. Annemarie Musch heeft zich bij de redactie gevoegd. Naast nor-
male redactiewerkzaamheden gaat zij zich ook bezighouden met secretariszaken.

Activiteiten
We hebben in april en november twee Kronieken uitgebracht met veertien artikelen. 
De presentaties van deze Kronieken waren respectievelijk in het Vredeskerkje en Art 
Gallery Rogier Jonk. De diversiteit van de artikelen was weer groot. Over architec-
tuur ging het bij het honderd jaar oude Plan Meerwijk en bij Roggeveen. Over oude 
ambachten bij Molenaar Rietdekkers (ook honderd jaar), bij het boerenbedrijf van 
Cees Bloetjes en bij de restauratie van de Ruïnekerk. Over cultuur bij het honderdja-
rige Vredeskerkje, bij de tentoonstelling Mooie Plooien van Het Sterkenhuis, bij 
Graadt van Roggen en bij de schrijver Rein Valkhoff. Over sport bij Be Quick (bijna 
100 jaar). En het historische spitwerk kwam ook weer aan bod bij: de bestuurder 
Craenhals uit de zestiende eeuw, Suikerzakjes en Uitspanningen (nog een idee van Ru 
Waalewijn), Armenzorg in de negentiende eeuw, de families Judell en Zeiler en het 
honderdjarige Huize Glory.
Voor het 25-jarig jubileum in juni had de redactie het boek Feest en Vermaak samen-
gesteld. Vijftien auteurs, op één na allen lid van de HVB, hebben er een bijdrage aan 
geleverd. Ook is via oproepen in de pers de inwoners van Bergen gevraagd om beeld-
materiaal. Daarop is veel respons gekomen. We hebben inmiddels ervaren dat het uit-
brengen van een boek, geschreven door een collectief, wel wat anders is dan het uit-
brengen van een Kroniek. Na het jubileum heeft het bestuur de auteurs met een borrel 
bedankt.
De Tweede Wereldoorlog blijft actueel. Na het uitbrengen van het Themanummer in 
het najaar van 2017 kregen wij diverse reacties, waarvan wij in de Kroniek van april 
een overzicht hebben gegeven. Een aantal is tevens op de website van de HVB gezet, u 
kunt ze vinden onder het tabblad Historisch Onderzoek. In december is contact ge-
weest met Nick Martin, woonachtig in de USA en familie van de ongelukkige Jan 
Martin, waarvan op de website een brief staat.
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In mei heeft de redactie een bezoek gebracht aan de Historische Vereniging Heiloo 
waar een prettige uitwisseling van ideeën met hun redactie heeft plaatsgevonden.

Namens de Werkgroep Kroniekredactie, Theo de Graaff.

Verslag 2018 van de Werkgroep Ledenadministratie
Van de Werkgroep Ledenadministratie maken 5 personen deel uit:
Portefeuillehouder   Sjoerd Boersma
Ledenadministrateur   Sjoerd Boersma
Programmabeheerder   Frank Perquin
Medewerker  Marry Ranzijn
Programmabeheerders Beatrijs van Erdewijk, Kees Smit

Van de werkgroep heeft niemand afscheid genomen en er zijn ook geen nieuwe leden 
toegetreden.

Activiteiten
Op de achtergrond wordt er regelmatig aan de ledenadministratie gesleuteld. Zeker in 
het kader van de nieuwe wetgeving moest een en ander worden aangepast. Daarnaast 
ontwikkelt het systeem zich steeds verder door voortschrijdende inzichten en nieuwe 
toepassingen.
Frank Perquin is tot op dit moment de enige programmeur. Sinds enige tijd is Frank 
ook bezig Beatrijs van Erdewijk en Kees Smit in te werken om zo het risico voor de 
vereniging te spreiden.

Koppeling website en ledenadministratie
De koppeling die is gemaakt voor leden die aan een excursie willen deelnemen, wordt 
al veel gebruikt. Binnen een jaar heeft pakweg vijftig procent van de leden zich via de 
website van de HVB aangemeld. Hierdoor wordt het werk voor de vrijwilligers van 
de HVB een stuk gemakkelijker. 

Incasso 
Begin februari 2019 vind de automatische incasso plaats over het jaar 2019. Gelukkig 
betalen verreweg de meeste leden via automatische incasso, hetgeen veel werk en kos-
ten scheelt. Wij zijn daar erg blij mee.

Ledenstand
Het afgelopen jaar zijn we weer flink gegroeid als vereniging. Tijdens ons jubileum 
haalden we het 2000ste lid binnen. Inmiddels zijn we daar alweer ver overheen. Aan 
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het einde van ieder kalenderjaar hebben we natuurlijk een aantal opzeggingen, maar 
we zijn mooi boven de 2000 leden gebleven. 
Op 1 januari 2019 stond de teller op 2041 leden! 

Mutaties
Gelukkig komen steeds meer mutaties binnen via de website of het mailadres van de 
ledenadministratie. Daarmee kunnen we snel uw gegevens aanpassen in de administra-
tie. Mocht u een mutatie hebben, geef het dan zo spoedig mogelijk door.

Namens de Werkgroep Ledenadministratie, Sjoerd Boersma.
ledenadministratie@hvb-nh.nl

verslag 2018 van de werkgroep oude begraafplaats 

Samenstelling van de werkgroep 
 
Van de Werkgroep Oude Begraafplaats maken 20 personen deel uit.
Portefeuillehouder: Niek Weel. 
Leden van de werkgroep:
Willem Jan Bleys (coördinator), Piet Bogtman, Ceciel Boorsma, Nan Duinmaijer, 
Bernadette de Grauw, Henk Groenewegen, Eldert Groenewoud, Pieter Hoogcarspel, 
Hans Huikeshoven, Wil Jansen, Jan de Lange, Joop Leijen, Piet Mooij, Kees Pastoor, 
Henk Schotten, Aycke Smook, Bini Strooker, Wout Tuijn, Lau Vrasdonk en Kees de 
Vries. 
 
De werkgroep heeft in 2018 afscheid genomen van Gré Schouten en Hans Huikesho-
ven welkom geheten.

Activiteiten  
 
We hebben gemerkt dat we met z’n allen een jaartje ouder worden. Zoals hierboven al 
vermeld hebben we helaas afscheid moeten nemen van Gré Schouten omdat het werk 
haar te zwaar werd. Anderen hebben zich het afgelopen jaar voor korte of langere tijd 
moeten afmelden i.v.m. ziekte. Desondanks is er weer veel werk verzet.

De wisselende temperaturen in het voorjaar en de droogte in de zomer hebben meege-
bracht dat we maar één keer gras hebben hoeven maaien. Daarentegen is er gedurende 
het hele jaar veel meer blad gevallen dan we gewend waren.
De afwisseling van kou en warmte in het voorjaar heeft er ook voor gezorgd dat een 
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van de grafstenen op een oude breuk opnieuw gescheurd en scheefgezakt is. De steen 
hebben we gerestaureerd.
De restauratie van een grafkelder is afgerond met het schilderen van het hek dat erom-
heen staat.
Verscheidene graven zijn voorzien van kettingen van gegoten aluminium. Bij vorige 
reparaties waren ze met moderne rvs ogen bevestigd. Deze zijn alle vervangen door 
originele aluminium ogen, door de gemeente voor ons besteld bij de enige gieterij in 
Nederland die deze ogen nog maakt.
Van de graven met ijzeren kettingen zijn de kettingen opnieuw geschilderd.
Het kruis op het rooms-katholieke gedeelte is gerestaureerd.
Het gemeentelijke informatiebord bij de ingang lag op een donderdagmiddag op de 
grond. De bevestiging aan de paal had het begeven. We hebben het bord opnieuw be-
vestigd.
Elk graf had oorspronkelijk een houten of betonnen nummerpaaltje. Er zijn er helaas 
nogal wat verdwenen. Op verzoek van nabestaanden hebben we ook dit jaar weer bij 
een graf een replica geplaatst. Daarbij hebben we bijzondere informatie over de twee 
daar begraven kinderen en hun moeder gekregen. Een mooie aanvulling voor ons ar-
chief.
Graf 89 op het gedeelte Algemeen 1e klas heeft een grafsteen met vaste bloempot. 
Daar zetten we tot nog toe meestal een geranium in. We hebben nu gekozen voor ro-
zemarijn als plant met funeraire betekenis. Zo noemt Vondel rozemarijn in zijn klaag-
zang over zijn jong gestorven dochter Saertje (1633) en ook in Shakespeare’s Hamlet 
komen we rozemarijn tegen als Ophelia treurt.

We kijken terug op een geslaagde Open Monumentendag. Honderd bezoekers. Geen 
record, er was door Jazz en Sail veel meer te doen in het dorp. Men was over het alge-
meen zeer geïnteresseerd en enthousiast. Eén echtpaar bleef zelfs twee uur: rondlei-
ding (die volgens hen niet lang genoeg kon duren), zoeken in de begraafboeken en ook 
nog in het boek met bidprentjes.
Op ons initiatief is als locatie voor het wekelijkse Foto-Beeldje in Bergen in De Duin-
streek van 26 september de Oude Begraafplaats gekozen. Een kleine promotie voor de 
HVB.

De Oude Begraafplaats is, zoals we onze bezoekers ook altijd vertellen, een bijzon-
dere plek voor natuurliefhebbers. Dit jaar zijn we verrast door verscheidene bezoeken 
van de vos. Er schijnt elders in het dorp een moer met jongen te zijn verjaagd door het 
dicht maken van het hol. Op onze begraafplaats is er op diverse plekken gegraven; 
holen tot ca. anderhalve meter diep. Aan de resten konden we zien dat op het menu 
sierkip, eend en eieren hebben gestaan.
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De samenwerking met de medewerkers van de Gemeentewerf verliep ook dit jaar 
uitstekend. Van de afspraak met de hele ploeg langs te komen voor een rondleiding is 
het niet gekomen. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. 
Ook met onze buren hebben we een uitstekend contact. Hun carport heeft ons ook 
dit jaar tijdens de Open Monumentendag weer onderdak geboden.

Het neerzetten van de rozemarijn bij graf 89 was aanleiding nog eens verder te kijken 
naar dit graf en de grafsteen en zerk die erop staan. Dat heeft geresulteerd in een aantal 
vragen.
Op de steen staat dat hier Christina Craayo ligt begraven, overleden op 7 januari 1925. 
Volgens de begraafboeken is zij op 10 januari 1928 hier begraven. Wat is er gebeurd? 
Heeft de steenhouwer een fout gemaakt of de klerk die het overlijden in het begraaf-
boek heeft genoteerd? 
Verder zoeken naar Christina Craayo op internet levert alleen maar meer vragen op. 
Daar vinden we dat zij getrouwd was met ds. Joh. v.d. Kieboom (predikant te Buren 
en Schalkwijk) en dat zij in Schalkwijk is overleden op 19 december 1890 (!), waar-
schijnlijk in het kraambed van Hendrik Dirk Adolf, die die dag is geboren. Hij is op 
21 april 1914 te Callantsoog overleden.
Hendrik Dirk Adolf is volgens onze begraafboeken op 24 april 1914 begraven in graf 
89. Op de zerk staat alleen de datum 21 april 1914.
Graf 89 staat op naam van ds. F.W.J. v.d. Kieboom, de bekende Bergense dominee. 
Waarom heeft hij dat graf betaald? We hebben nog geen familierelatie kunnen vinden.
We zoeken verder en hebben ook de hulp ingeroepen van onze collega’s van Histon. 
Maar als u, lezer, ons verder kunt helpen, graag!

Financiën 

De activiteiten van de werkgroep komen niet ten laste van de begroting van de HVB. 
Als we gereedschappen of bijzondere onderdelen nodig hebben bestelt de gemeente 
die voor ons. Onze eigen kosten, zoals het printen van onze twee folders, betalen we 
met de bijdragen van onze bezoekers in het donatiebusje aan het hek.

Namens de werkgroep Oude Begraafplaats,
Willem Jan Bleys 
*het verslag is door de werkgroep aangeleverd
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Verslag 2018 van het Promoteam  
(voorheen de Werkgroep Ledenservice en –werving)
Van het Promoteam maken 23 personen deel uit:
Portefeuillehouder Marry Ranzijn 
Coördinator Fien Jansen-de Wit
Webwinkel beheerder  Sjoerd Boersma
Coördinator verkoop vlaggen Bert Vogel
Nieuwsblad en persberichten  Christine Waslander
Corrector Huub van den Beld
Ontwerper Frank Perquin 
Lezingen Marry Ranzijn
Facebook-beheerders Liesbeth Tuynman-van Baar. Ineke Vrasdonk
Ondersteuning evenementen Piet Kamp, Conchita, Walter Proot, Mar Metzelaar
Steunpilarendag Esther van Eijk, Mar Metzelaar, Renate Woudstra,
 Anneke Knijn, Tineke de Vries, Anja Dekker, 
 Ineke Schotten, Liesbeth Tuynman-van Baar, 
 Marijke van der Blom-de Wit
Coördinator promotiekraam
en steunpilaren Mar Metzelaar
Ledenwerving promotiekraam:  Marijke van der Blom-de Wit, Beatrijs van Erdewijk,  
 Esther van Eijk, Kees van Eijk, Fien Jansen-de Wit, 
 Rita Jansen, Walter Proot en Kees Wokke.

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe le-
den toegetreden.

Activiteiten
De werkgroep heeft besloten, met instemming van het bestuur, om de naam van de 
werkgroep te wijzigen. Bijna iedereen struikelde over de naam Ledenservice en -wer-
ving. Die naam is ooit gekozen omdat er binnen deze werkgroep veel activiteiten plaats-
vinden. Naast alle promotieactiviteiten organiseert de werkgroep ook de lezingen, de 
steunpilarendag en de uitgave van het Nieuwsblad. Vanwege deze laatste drie activitei-
ten was destijds ‘Ledenservice’ toegevoegd. Nu is alles samengevoegd onder de nieuwe 
naam PROMOTEAM. U zult ons ook hier en daar, in HVB-promotiehesjes, zien rond-
lopen. Het gehele team staat weer enthousiast in de startblokken voor het jaar 2019.
2018 was een topjaar. Uiteraard vanwege het 25-jarig jubileum in de Petrus en Paulus-
kerk. Heel veel werk is er door de werkgroep verzet om deze dag tot zo’n groot suc-
ces te maken. Dit resulteerde in een enorme ledenaanwas en een hoge omzet van de 
artikelen die de HVB aanbiedt. Daarnaast hebben we met z’n allen het erfgoed van 
Bergen, met de expositie in de kerk, onder de aandacht van de inwoners en de jeugd 
van Bergen gebracht.
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Binnen de taken hebben wat verschuivingen plaats gevonden. Kees van Eijk stopt met 
de coördinatie van de promotiekramen maar blijft wel beschikbaar om achter de 
kraam te staan. Mar Metzelaar neemt zijn taak over. Zij zal vanaf 2019 de marktkra-
men coördineren alsook de werkzaamheden rondom de steunpilaren.
De vlaggenverkoop gaat gestaag door. Bert Vogel zorgt ervoor dat op zeer efficiënte 
wijze de verkooppunten bevoorraad worden. De Bergense vlaggen zijn nog steeds 
voor € 15,00 te koop bij webwinkel HVB https://hvb-nh.nl/index.php/webwinkel/, 
bij Hubo Duin, Kluswijs de Vries, Het Sterkenhuis vanaf eind april, Drieënhuizen en 
boekhandel Thomas.
De Steunpilarendag voor onze vrijwilligers vindt dit jaar plaats op 13 april in het T&O 
gebouw.
Het promoteam is in 2019 op de Koningsdag, de Stoomdag, Open Monumentendag 
en de kerstmarkt met de marktkraam aanwezig.
Voor 2019 zijn er plannen om op de Open Monumentendag weer een klein evenement 
te organiseren. Hoe en wat, daar zijn we nog over aan het nadenken. Via de HVb-
website, de lokale pers en in het volgende Nieuwsblad wordt u daarover geïnfor-
meerd.

Namens het Promoteam, Marry Ranzijn. 

Verslag 2018 van de Werkgroep Verspreiding 
Van de Werkgroep Verspreiding maken 46 personen deel uit:
Portefeuillehouder    Marry Ranzijn
Coördinator   Rob Pronk
Coördinator Alkmaar e.o.  Piet Oldenburg
Verspreiders en medewerkers: Marleen van de Akker, Huub van den Beld, Sjoerd 
Boersma, Piet Bogtman, Anny Bogtman, Annemieke Boon-Louter, Atie Doets-Sturk, 
Martin Duinmaijer, Loes de Geus, Carla Groen, Henk Groenewegen, Fons Homan, 
Wouter Hubers, Wil Jansen, Jan Louter, Frans Leijen, Henk Min, Rozemarijn Mulder-
Leijen, Annemarie Musch, Jan Oldenburg, Truus Revers, Nico Ris, Loes Risselada-
Panbakker, Zeger de Ruiter, Dorien Runneboom, Guda Schekkerman, Mees Schotten, 
Ineke Schotten, Ellie Smit-Schotten, Gré Schouten, Maria Smook, Piet Staadegaard, 
Bini Strooker, Miep Tuyn, Wout Tuyn, Bert Vogel, Lau Vrasdonk, Kees de Vries, Peter 
Waards, Winfred van de Werf, Kees Wokke, Renate Woudstra-Mooij.

Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van Jaap Kaleveld. Zie In memorium elders 
in het Nieuwsblad.
Er zijn geen nieuwe leden toegetreden. 
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Activiteiten
De activiteiten van de Werkgroep Verspreiding waren in 2018 de volgende:
1. in februari verspreiding van het Nieuwsblad met uitnodigingen
2. in april verspreiding van de Voorjaarskroniek
3. in augustus verspreiding van het Nieuwsblad met uitnodigingen
4. in november verspreiding van de Najaarskroniek

Daarnaast hadden we vanwege het 25-jarig jubileum ook nog de verspreiding van de 
huis-aan-huis-flyer en de uitnodiging naar de leden om het jubleumboek Feest en Ver-
maak op de jubileumdag op te mogen halen. Een druk en actief jaar, waarvoor we al 
deze enthousiaste vrijwilligers heel hartelijk danken.
We staan er niet altijd bij stil, maar al deze verspreiders zorgen voor een enorme be-
sparing op de portikosten voor de vereniging. We hebben het grofweg becijferd, maar 
de besparing aan porti komt op circa € 17.000 per jaar… Petje af!! Onze verspreiders 
zijn een onmisbare schakel binnen de vereniging.

Namens de werkgroep verspreiding, Marry Ranzijn.

Verslag 2018 van de Werkgroep Website
Van de Werkgroep Website maken 6 personen deel uit:
Portefeuillehouder   Sjoerd Boersma
Coördinator   Fake Groeneveld
Webdesigner/technisch beheer John Langridge
Redacteur/technisch beheer Theo de Graaff
Adviseur technisch adviseur Patrick Min
Redacteur/ kwaliteitscontrole Huub van den Beld
Webwinkel/redacteur   Sjoerd Boersma

Van de werkgroep heeft niemand afscheid genomen en er zijn ook geen nieuwe leden 
toegetreden.

Activiteiten
In 2018 heeft de werkgroep niet stil gezeten. De website is zeer regelmatig aangepast 
aan de wensen van de vereniging. Ook is op de website veel aandacht besteed aan de 
wet op de privacy. U heeft allemaal kunnen lezen hoe de vereniging met deze nieuwe 
wetgeving omgaat. De privacyverklaring staat ook op onze website. https://hvb-nh.
nl/index.php/privacystatement/
Maar ook vóór en tijdens ons 25-jarig jubileum is er steeds veel werk verzet op de site.
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Vragen over bezoekers en aantallen
Met enige regelmaat krijg ik de vraag of we ook cijfers hebben over de bezoekersaan-
tallen. Deze vraag heb ik voorgelegd aan onze webdesigner/technisch beheerder John 
Langridge en vrij snel daarna ontving ik onderstaande plaatjes welke ik hier graag aan 
u laat zien. Gemiddeld hebben we ruim 3000 unieke bezoekers per maand! Dat is niet 
niks. Maar dan is het ook nog wel prettig te weten waar de bezoekers het meest naar 
kijken. Dat kunt u zien op het derde plaatje. Met deze bezoekersaantallen kunnen wij 
als werkgroep trots zijn op de website van de vereniging.

Namens de Werkgroep Website, Sjoerd Boersma.
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Verslag Algemene Ledenvergadering op 4 oktober 2018
Aanwezig: N Weel (voorzitter), A. van Huissteden (secretaris) en bestuursleden 
S. Boersma,
Mw. B. van Erdewijk en T. de Graaff.
Afwezig met kennisgeving: de heren F. Jostmeijer, R. van der Sluijs, F.D Zeiler en de 
bestuursleden M. Ranzijn (penningmeester) en J.R. Pruntel.
Opening
De voorzitter heet welkom en spreekt zijn waardering uit voor de wederom grote 
opkomst van leden. De kerk is geheel gevuld. 
Gememoreerd wordt de viering van het 25-jarig bestaan van de HVB. Hoogtepunt 
was de tentoonstelling in de Petrus en Pauluskerk op 16 juni. Het cadeau voor de le-
den, het fraaie boek Feest en Vermaak in Bergen wordt alom zeer gewaardeerd. De 
inzet van een grote groep vrijwilligers maakte het gebeuren tot een succes. Niet onver-
meld mag blijven dat op 16 juni het 2000ste lid kon worden verwelkomd.
De avond kent twee delen. Eerst de Algemene Ledenvergadering en na de pauze een 
film en beelden van de jubileumviering.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Van de bestuurstafel
Na de vele activiteiten rond de jubileumviering is er een tijd van rust geweest. Daarom 
is vanuit het bestuur niets nieuws te melden. Inmiddels zijn alle activiteiten weer van 
start gegaan.
Herbenoeming van aftreden bestuursleden Sjoerd Boersma en Jan Rein Pruntel. Het 
voorstel is beide heren te herbenoemen. Met het voorstel wordt met applaus ingestemd.

Financiën
De financiële positie van de verenging is gezond. De penningmeester voert zorgvuldig 
beleid. De in het voorjaarsnieuwsblad opgenomen begroting 2018 en 2019 leidt niet 
tot vragen of opmerkingen.

Ledenbestand
Sjoerd Boersma meldt dat er thans 2056 leden zijn. Nadrukkelijk noemt hij het plezie-
rige feit dat ook al deze leden hun contributie hebben betaald.

Nieuws uit de werkgroepen
Er valt niet veel te melden omdat de groepen pas na de zomer weer actief zijn geworden.
Niek Weel noemt wel de oproep in het Nieuwsblad voor uitbreiding van de werkgroep 
Beeld & Geluid. Er zijn enkele werkgroepleden vertrokken en er is een groot aanbod 
van te verwerken materialen. Aanvulling van deze werkgroep is dus zeer gewenst.
Nico Ris vraagt aandacht voor de vrij luxe uitvoering van het Nieuwsblad. De uitvoering 
is mooi, maar het papier is van zware kwaliteit. Het verzenden is daardoor een flinke 
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kostenpost. Kan hier niet bezuinigd worden? Niek Weel stelt dat het blad er wel goed 
moet blijven uitzien. De suggestie van Nico Ris wordt meegenomen door het bestuur.

Rondvraag
Pieter de Bruin vraagt waarom minder dan 15% van de Bergense bevolking HVB-lid 
is. 
Leo Rotthier wijst erop dat Schoorl en Egmond een eigen historische vereniging heb-
ben. Bergen heeft 12.000 inwoners. De HVB heeft ruim 2050 leden. Als je hun part-
ners erbij rekent, kom je op ca. 4000 personen. Dan wordt het genoemde percentage 
aanzienlijk hoger. Ook meldt Leo dat de HVB een van de grootste historische vereni-
gingen van het land is.
Renate Woudstra noemt de onjuiste datum op de uitnodiging voor de vergadering. In 
het Nieuwsblad is de datum wel juist. Wat als er op 5 oktober leden naar de kerk ko-
men? Niek Weel verwacht geen probleem, maar zegt toe naar de kerk te komen om 
leden op te vangen en uitleg te geven.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst de leden 
veel genoegen na de pauze toe, bij het zien van de film ‘Ergens tussen Duin en Zee’ 
van Hans van Marwijk en Ruben Kunst, de video van de jubileumviering op 16 juni 
gemaakt door Nico van Velden en foto’s gemaakt door Ineke Vrasdonk.
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Algemene Ledenvergadering
Ruïnekerk, 21 maart 2019 van 19.30 tot 22.00 uur

Agenda
Opening
Vaststellen van de agenda
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 4 oktober 2018
Financiën
Verslag van de kascommissie/ benoeming nieuwe kascommissie
Ledenbestand
Herbenoeming aftredend bestuurslid Niek Weel, volgens rooster. 
Voorstel tot benoeming van nieuw bestuurslid Frans Leijen
Voorstel tot benoeming leden van verdienste
Nieuws vanuit de werkgroepen
Rondvraag
Sluiting
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Toelichting balans en verlies- en winstrekening
Resultaatoverzicht 2018 en balans per 31 december 2018. Het afgelopen boekjaar werd 
afgesloten met een positief saldo van € 2.824 en een eigen vermogen van € 43.895.

Toelichting op de posten:

Resultaat: dit jaar hebben we, vanwege donaties/giften, het boekjaar met een hoog 
resultaat kunnen afsluiten. Het gewone resultaat is € 664, maar door de donaties/gif-
ten is het resultaat uiteindelijk € 2.824 geworden. Heel veel dank aan de gulle gevers. 

‘Meer mag ook’: met het bedrag ‘meer mag ook’ zijn we heel erg blij. Wij zijn de be-
trokken leden zeer erkentelijk voor dit extraatje bovenop de contributie. 

Kaart van Blaeu: in 2017 hebben we deze 17e -eeuwse kaart laten herdrukken. De 
kaarten zijn op de balans als voorraad geactiveerd. Dit jaar hebben we voor € 603 aan 
kaarten verkocht. Deze zijn ten laste van de voorraad geboekt. Gezien het lage bedrag 
op de voorraad verwachten we dat in de loop van 2019 het omslagpunt is bereikt, dat 
de balanspost daarvan op 0 staat en de verkopen vanaf die tijd ten gunste van de ex-
ploitatie vallen.
De kaarten zijn nog steeds te koop via de webwinkel http://hvb-nh.nl/shop/index.html

Vlaggen en wimpels: op veler verzoek hebben we weer een partij Bergense vlaggen en 
wimpels laten maken. Bestellen kan via www.hvb-nh.nl. en de vlaggen zijn te koop via 
de verkooppunten: Hubo Duin, Drieënhuizen, Boekhandel Thomas, Kluswijs de 
Vries en vanaf mei in het Sterkenhuis.

Fiets-wandelboekje 1799: op verzoek hebben we in 2017 het Nederlandstalige fiets- 
en wandelboekje 1799 laten herdrukken. Dit sloot aan bij het evenement de Slag bij 
Bergen 1799. De opbrengst van dit boekje komt ten laste van de balanspost voorraad. 
De boekjes zijn te koop via de webwinkel, Busker Rijwielhandel en vanaf mei in het 
Sterkenhuis.

Webwinkel: ons gehele assortiment aan Kronieken, Themanummers, boeken, vlaggen, 
wimpels, fiets- en wandelroutes 1799 en de kaart van Blaeu is te koop in de webwinkel 
van de HVB http://hvb-nh.nl/shop/index.html. De webwinkel heeft een omzet gege-
nereerd van € 548. Een deel van de omzet hebben we overgeboekt naar de desbetref-
fende producten zoals de vlaggen, kaarten, Canons enz. Op deze manier houden we 
de omzet van de webwinkel zuiver.

Themanummer: een deel van de reservering van € 1.500 hebben we gebruikt om het 
jubileumboek voor een klein deel mee te financieren. 
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Boek Feest en Vermaak: tijdens het jubileum heeft ieder lid een formulier gekregen 
waarmee men het boek kon komen afhalen. Het restant van de boeken is als voorraad 
geactiveerd. Het jubileumboek is te koop bij de boekwinkels en via de webwinkel van 
de HVB http://hvb-nh.nl/shop/index.html. De totale kosten van het boek bedroegen 
€ 11.654. Dit is als volgt gefinancierd: € 1.500 ten laste van post reservering Thema-
nummer, € 5.900 ten laste van de exploitatie, € 1200 naar voorraad en € 3054 ten laste 
van reservering jubilea en evenementen.

Reservering jubilea/ evenementen en tentoonstelling: op 16 juni hebben we ons 
jubileum, met onder andere de tentoonstelling in de Petrus en Pauluskerk, gevierd. 
Deze kosten komen ten laste van deze balanspost. Echter zonder de geweldige bij-
drage van sponsoren en subsidiënten hadden we dit feest niet op deze wijze kunnen 
vieren. De komende jaren reserveren we weer voor een volgende jubileum en tentoon-
stelling. De totale kosten van het evenement/jubileum 2018 bedroegen € 17.045. Dit is 
als volgt gefinancierd: € 9599 ten laste van de balanspost reservering jubilea, € 3000 ten 
laste van de exploitatie 2018 en € 7500 ontvangen aan subsidies en sponsorgelden, 
waarvan € 3054 ten gunste van het jubileumboek.
Tentoonstelling: gezien het overweldigend succes van de laatste tentoonstelling zullen 
we ieder jaar een bedrag toevoegen aan de reservering. Over 2018 hebben we € 1000 
toegevoegd. 

A3-A4 printer-scanner-kopieerapparaat: het bestuur heeft besloten om een profes-
sionele printer te kopen die zowel A3 als A4 kan printen. Jaarlijks printen we ca. 
10.000 pagina’s. Daarnaast moesten wij veel bij een Copycentre laten drukken, denk 
aan materiaal voor de excursies en A3 en A4 materiaal voor de evenementen. Nu kun-
nen we in eigen beheer alles in zwart-wit en kleur drukken, wat de komende jaren een 
behoorlijke besparing zal bewerkstelligen.

Plannen: gezien het aantal activiteiten en plannen met de daaruit voortvloeiende kos-
ten, brengt het bestuur graag de mogelijkheid van schenken en legaten onder uw aan-
dacht. De HVB heeft de ANBI-status: dat wil zeggen dat uw giften aftrekbaar zijn 
binnen de aangifte inkomstenbelasting.

Marry Ranzijn,
Penningmeester.
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Agenda 
Voorjaar 2019

Vrijdag 22 februari en
Zaterdag 23 februari Verspreiding Nieuwsblad

Donderdag 21 maart Algemene Ledenvergadering: 19.30 – 20.00 uur
 Aansluitend: lezing door Jona Lendering

Zondag 7 april Excursie: Huize Russenduin (voorheen Bio Vakantieoord / Huize Glory)

Zaterdag 13 april Bijeenkomst Steunpilaren in T&O gebouw aan het Kogeltjesplein vanaf 13.45 uur 

Vrijdag 26 april en
Zaterdag 27 april Verspreiding voorjaarskroniek

Zaterdag 27 april HVB met promotiekraam op Koningsdag 

Zaterdag 18 mei Excursie: Verbrande Pan en Schaapskooi

Zondag 26 mei HVB met promotiekraam op de Stoomdag aan de Kogendijk

Zaterdag 15 juni Excursie: rondje van Reenenpark (herhaling)

Vrijdag 23 augustus en
Zaterdag 24 augustus Verspreiding Nieuwsblad

Verlies- en winstrekening per 31 december 2018

Begroting 2018 Resultaat 2018 Begroting 2019
Opbrengsten
contributies € 30.400 € 34.563 € 33.000
meer mag ook 3.300 3.829 3.800
Contributies 33.700  38.392 36.800
boek Canon van Bergen 500 614 500
boek Feest en Vermaak 0 20 800
vlaggen en wimpels 0 2.045 800
themanummers het Hof 100 36 100
Wandel/fietsroute 1799 0 240 150
Kaarten van Blaeu 600 603 600
t.l.v. de voorraad -1.200 -3.558 -2.650
Boeken en vlaggen 0 0 300
donaties/giften 150 2.160 150
rondleidingen voor derden 400 0 200
kronieken/themanummers 700 381 700
webwinkel 500 548 700
overb. tgv desbetreffende verkopen 0 -376 0
verkopen overige 200 140 300
Verkopen overige 1.950 2.853 2.050
Totaal opbrengsten en contributies € 35.650 € 41.245 € 39.150
Kosten
kroniek vormgeving/drukkosten € 11.000 € 11.093 € 11.400
kroniek redactiekosten 850 1.122 900
kroniek verzendkosten 800 1.101 1.000
Kronieken 12.650 13.316 13.300
themanummer 5.500 5.500 5.500
themanummer verzend/overige kosten 400 400 450
Themanummer 5.900 5.900 5.950
nieuwsblad drukwerk 1.800 1.831 2.100
nieuwsblad verzendkosten 400 590 750
Nieuwsbladen 2.200 2.421 2.850
excursies 1.500 2.026 1.600
histon 300 201 350
ledenbijeenkomsten 3.600 3.788 4.000
beeld en geluid 275 108 350
historisch kadaster 100 0 100
Ledenwerving en PR 900 575 1.000
steunpilaren 850 1.268 1.350
verspreiding 100 66 100
Activiteiten 7.625 8.032 8.850
huur opslag 345 344 360
webwinkel kosten 0 280 0
ledenadministratie 700 421 750
WA /bestuursaanspr.verzekering 800 895 800
afschr. A3-A4 printer-scanner-kopieerapp. 0 58 0
websitebeheer 500 30 500
internetkosten 0 309 250
drukwerk aanmeldingskaarten 0 1.027 0
vergaderkosten bestuur 175 191 250
postbus 0 241 250
reservering jubilea, evenem. tentoonst. 4.000 4.000 4.000
rente en kosten bank 250 574 375
antwoordnummer 350 296 400
algemene kosten 50 49 150
lief en leed 105 37 115
Algemene kosten 7.275 8.752 8.200
Totaal kosten € 35.650 € 38.421 € 39.150
RESULTAAT 2.824

1957551-HVB-Nieuwsblad voorjaar 2019 Cover.indd   2 15-02-19   14:06



Maart 2019

Bestuur
Voorzitter Niek Weel
Secretaris Aalt van Huissteden
Vice-voorzitter Leo Rotthier
Penningmeester Marry Ranzijn
Lid Sjoerd Boersma
Lid Beatrijs van Erdewijk
Lid Theo de Graaff
Lid Jan Rein Pruntel
Vacature

Werkgroepen Coördinator Portefeuillehouder 
Oude Begraafplaats (Ruïnelaan) Willem Jan Bleys Niek Weel
Algemene Begraafplaats (Kerkedijk) Gerard van den Berg Niek Weel
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