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Van de bestuurstafel

25 maart 2010 Voorjaarsvergadering (A.L.V.) Met flinke belangstelling 
is de vergadering vlot verlopen, onder luid applaus van de aanwezigen is 
bekrachtigd de benoeming tot Ere Lid Bert Veer en Lid van Verdienste Trees 
Bruinsma en Marijke Kirpensteijn. Na de pauze hebben de aanwezigen 
genoten van de nostalgische dia presentatie “Een praatje bij 
een plaatje” door de heren Piet Mooij, Jan Roosloot en Lau Vrasdonk.

•   24 april 2010 Een geweldige Steunpilarendag op de boerderij van Jan en 
Lia Zwakman.

•   Onderzoek uitgave CANON van Bergen, met medewerking van o.a. 
Frits David Zeiler.

•   Onderzoek samenwerking andere historische verenigingen. Samenwer-
king met Kunst en Cultuur Noord-Holland “Verhalenpaviljoens”, verte-
genwoordigers namens de H.V.B. Bert Veer en Piet Vijn. (zie in dit blad 
een apart artikel over de doelstelling)

•  Het bestuur zal het beleidsplan door ontwikkelen.
•   De werkgroep Beel & Geluid ontvangt van dhr. Jaap Kroon dozen met 

videobanden van de vader van Jaap, dhr. Thijs Kroon, opnames uit de 
jaren 60-70-80 en 90. De werkgroep zal de banden onderzoeken op ge-
bruik. Evens zijn ontvangen een super 8 mm. filmpjes, ook hier zal wor-
den onderzocht wat bruikbaar is.

•   De H.V.B. is toehoorder bij de klankbordgroep Mooi Bergen, de ont-
wikkelingen Bergermeer (Vliegveld) en de commissie Cultuurhistorische 
Kwaliteit (CCK) gemeente Bergen.

•   De bestuursvergaderingen vinden tegenwoordig plaats bij een van de be-
stuurleden thuis of op het kantoor van Louis Witte (Forest Bergen B.V.)
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In memoriam

Jim de Ruiter, steunpilaar van de Historische Vereniging Bergen NH is over-
leden op 17 juli 2010. Dank zijn wij hem verschuldigd voor zijn betrokken-
heid en inzet. Wij herinneren hem als een beminnelijk mens met een brede 
belangstelling voor het werk van de H.V.B. Met een mooi boeket hebben 
wij op 21 juli onder enorme belangstelling afscheid genomen in een sfeer die 
geheel bij Jim past.

In memoriam

Op 27 juli 2010 is Dientje Mooij – van Meer, echtgenote van ons actieve Ere-
lid Piet Mooij op 86-jarige leeftijd overleden. Zij is op maandag 2 augustus in 
kleine kring gecremeerd in Schagen. De H.V.B. wenst de familie Mooij heel 
veel sterkte om dit verlies te dragen.

Namens de Historische Vereniging Bergen NH,
Niek Weel, voorzitter.
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Motivatie van Corrie de Grauw over haar schenking van 
€ 1.000,- t.b.v. activiteiten voor de Oude Begraafplaats.

Grotere instelling ontvangen allemaal forse bedragen uit verschillende goede 
doelen acties. Daar kan ik niet tegenop maar wil toch wat doen.
Ik heb heel veel bewondering voor de hardwerkende leden van de oude be-
graafplaats. Naar mijn mening hebben ze onvoldoende materieel.

1. Meer aandacht van de gemeente waar het gaat van baggerwerkzaam- 
heden, bewoners gooien tuin afval in de sloten rondom de Oude  
Begraafplaats. De leden van de werkgroep moeten alles met handwerk-
zaamheden er weer uithalen.

2.  Mensen attenderen op goede doelen, bijv. als cadeau, of bij een afscheid, 
verjaardag.

Was getekend, 19 april 2010.
Corrie de Grauw.

Noot van het bestuur: Geweldig zo’n schenking, wij zullen de werkgroep 
Oude Begraafplaats vragen hier een zinvolle besteding voor te zoeken. 

Bericht van de werkgroep Oude Begraafplaats.
De werkgroep is sinds begin april weer elke donderdagmiddag actief met 
blad ruimen, maaien, snoeien en het onderhoud van de graven. We krijgen 
verrassend veel bezoekers die op zoek zijn naar gegevens van voorouders. 
Vaak levert dat voor ons weer interessante informatie op die als aanvulling 
kan dienen op de begrafenisregisters die we hebben.  

Ook dit jaar zijn we weer open op de Open Monumentendag, 
zaterdag 11 september. Leden van de werkgroep zijn dan aanwezig om 
informatie te geven en rond te leiden. Een unieke kans om dit bijzondere 
plekje in Bergen te ontdekken. 

Evert heeft aangegeven dat hij het advies heeft gekregen een paar stapjes 
terug te doen.
Daarom heeft Evert ervoor gekozen om zijn activiteiten bij de Oude Be-
graafplaats met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Natuurlijk respecteren wij zijn besluit; Evert heeft vanaf het allereerste uur 
zich actief ingezet voor het onderhoud van de oude Begraafplaats in zijn
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functie vanuit de gemeente waar hij werkzaam en verantwoordelijk was 
voor het ‘groen’ in onze gemeente.

Wij zijn Evert zeer veel dank verschuldigd voor al zijn activiteiten waar hij 
zich met hart en ziel heeft ingezet, vooral de afsluitende bijeenkomst aan 
het einde van het seizoen in een gezellig samenzijn en een eindejaarscadeau 
van de gemeente.

Willem Jan Bleys, coördinator Oude Begraafplaats.

Geen acceptgiro’s meer

De HVB heeft besloten voor de contributiebetaling 2011 (komend jaar dus) 
geen acceptgiro’s meer te versturen. De leden van wie we geen incassomach-
tiging hebben krijgen nu in januari 2011 een brief met het verzoek te betalen. 
Voor de overige leden verandert er niets: de incassoronde vindt, als inmid-
dels gebruikelijk, omstreeks 15 februari plaats. 
Achtergrond is dat van de 1476 HVB leden er inmiddels 940 een machtiging 
hebben afgegeven; dit vereenvoudigt de administratieve afwikkeling enorm 
en daar zijn we heel gelukkig mee. De overige 536 leden ontvingen tot en 
met het lopende jaar in januari een acceptgiro. In 2010 hebben 306 leden die 
acceptgiro daadwerkelijk gebruikt. De overige betaalden elektronisch; zij 
gebruiken de acceptgiro dus eigenlijk slechts als een betaalverzoek. Het aan-
maken en verwerken van de acceptgiro’s kost ons echter relatief veel geld, 
dat we liever voor andere activiteiten willen gebruiken. En om acceptgiro’s 
in onze administratie te verwerken kost meer inspanning dan overschrijvin-
gen. 
Daarom: geen acceptgiro’s meer, alleen een betaalverzoek. De betaaltermijn 
blijft onveranderd 31 maart. 
Voor wie nu toch liever een incassomachtiging afgeeft: het formulier is te 
vinden op onze site www.hvb-nh.nl of aan te vragen bij de ledenadministra-
tie op telefoon 072-5816267.
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Lidmaatschap voor het leven

Onze oproep na te denken u aan te melden voor een lidmaatschap voor 
het leven heeft resultaat gehad:
De heer Ben Min zoon van Dirk (red. Min) heeft via een mailbericht op 
10 februari j.l. het navolgende geschreven:

“Het is mij een eer om mij als eerste lid voor het leven  te   
mogen aanmelden, ik heb € 500,- overgemaakt.
Het is een begin maar als er één schaap over de dam is……….  
Ben wel vaker de eerste, maar ja in dat kader zullen de eer-
ste de laatste zijn! Wens de vereniging veel voorspoed en het 
bestuur veel wijsheid toe. Zeker in het kader van behoud van 
ons mooie museum Het Sterkenhuis!”.

Met vriendelijke groet,
Ben Min, zoon van Dirk (red. Min)
Apelles Art Gallery
Kasteel Oud Poelgeest
Poelgeesterweg 1, Oegstgeest

Een idee voor U, de voordelen op een rij:
• Het gestorte bedrag is als gift aftrekbaar van de belasting.
• Zo ontstaat een win-win situatie voor u en de HVB.
• Nooit meer een acceptgiro’s.
• U ontvangt  wel alle Kronieken, Themanummers en Nieuwsbrieven.
• Uitnodiging voor en najaarsbijeenkomsten.
• Deelname aan excursies en lezingen.
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Webwinkel Historische Vereniging Bergen

Wist u dat de Historische Vereniging Bergen een Webwinkel heeft en dat deze te 
vinden is op onze website www.hvb-nh.nl
In deze webwinkel kunt u diverse uitgaven van de Historische Vereniging Ber-
gen online bestellen zoals boeken, kaarten, oudere jaargangen van Kronieken en 
Themanummers om  uw collectie aan te vullen enz.
We maken u gaarne attent op de “Wandel- en fietsroutes langs historische lo-
caties”, op uw tocht komt u langs plaatsen in Bergen en omgeving waar in 
het najaar van 1799 diverse veldslagen plaatsvonden. Deze gids bevat veel 
illustraties,wandel- en fietsroutes  en leuke informatieve teksten. Deze gids is 
verkrijgbaar in het Nederlands, Engels en Duits. U kunt deze uiteraard schen-
ken aan vrienden en gasten die ons mooie dorp bezoeken of er wonen en niet 
op de hoogte zijn van deze prachtige historische locaties! Deze fraaie gids kost u 
slechts € 4,95 als u deze ophaalt bij Forest Bergen op de van Blaaderenweg 10A 
te Bergen NH. Maar opsturen kan ook u betaalt dan de verzendkosten. 
De Breelaan kent iedereen wel, maar kent u ook de Evendijk? Waarschijnlijk 
niet! Deze is in 1235 aangelegd en liep vanaf de Groenedijk tot aan de Banschei-
dingsweg  en is thans een gedeelte van de Klaasen en Evendijk. U woont hier 
nu in Bergen of heeft er gewoond maar zou het niet ontzettend leuk zijn in het 
fraaie Straatnamen boek “Bergen door de eeuwen heen” te bladeren en uw straat 
op te zoeken? Het boek is via onze webwinkel te bestellen en kost slechts € 9,95. 

Onderzoekt u mee voor historische artikelen?

Zo eens per maand komt de werkgroep Historisch Onderzoek (zeg maar 
Histon) bijeen. Meestal op donderdagochtend. Hij bestaat uit ruim 20 leden. 
Iedere Histonner onderzoekt alleen of in een klein team een onderwerp uit 
de geschiedenis van Bergen. Gaat het om de meer recente geschiedenis, dan 
wordt gezocht naar die paar mensen die ‘erbij’ waren om hen te interviewen. 
Voor de geschreven informatie over oudere gebeurtenissen duiken we de 
archieven in, waar nodig na het volgen van een cursus oud schrift, die door 
het Regionaal Archief gegeven wordt. Want de Kroniek wordt gevuld met 
echte geschiedenis en nostalgie, in een goede mix.
In zijn huidige vorm bestaat Histon nu vijf jaar. Voor de Histonners is het 
een hobby, meestal niet de enige. Dus we haasten ons niet, maar gestaag 
levert ons onderzoek verhalen op, die in overleg met de redactie van de Kro-
niek tot publicatie leiden. Aan onderwerpen geen gebrek: er is een lijst die 
alleen maar groter lijkt te worden. 
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Op onze bijeenkomsten praten we over de onderzoeken: hoe loopt het, kun 
je nog verder, wie heeft er nog suggesties, etcetera. En we hebben af en toe 
een spreker over een historisch onderwerp, of ook over iets actuelers.
De herfst is de beste tijd om met een onderzoek te starten. Wie ervoor voelt 
om mee te gaan doen in de werkgroep kan contact opnemen met Herman 
Gelens, telefonisch op 072-8110022. Als de telefoon niet lukt: stuur een 
mailtje aan gelens@hvb-nh.nl en u wordt teruggebeld.

Verspreiding in Alkmaar en Heiloo
In dit Nieuwsblad willen we Nico Bijl even in het zonnetje zetten. Nico heeft 
bijna vanaf de beginjaren de verspreiding van de Kronieken en Nieuwsbla-
den van de leden in Alkmaar en Heiloo verzorgd. Een zeer uitgebreid en 
intensief gebied vanaf de Mare, via alle uithoeken in Alkmaar tot in Heiloo 
toe. Nico moest er echter mee stoppen en we zijn blij dat Jan Roosloot zich 
bereid heeft verklaard dit te willen overnemen.

Bij deze willen we Nico hartelijk bedanken voor zijn enorme inzet tijdens al 
deze jaren van verspreiding die hij voor de HVB heeft gedaan.

Lau Vrasdonk, coördinator Verspreiding.
Namens het bestuur, Marry Ranzijn, portefeuillehouder.

Nieuws van de redactie

Onder deze noemer houdt de redactie u graag op de hoogte van de activiteiten 
binnen onze werkgroep. Eigenlijk is er weinig echt nieuws te melden, en ook 
hier geldt het gezegde: een broedende kip moet je niet storen. Maar daaruit 
moet u zeker niet afleiden dat er niets gebeurt, aan plannen geen gebrek! 

Zoals u weet is een boeiend Themanummer in de maak, over de roemruchte 
heren en vrouwen van Bergen geplaatst in hun tijd. Momenteel wordt daar 
vanuit de auteurs en redactie eendrachtelijk de laatste hand aan gelegd, en u 
weet: de laatste loodjes wegen het zwaarst. Maar zoals het er straks uit gaat 
zien is het die inspanning dubbel en dwars waard. Aan wie het eerste exem-
plaar zal worden uitgereikt laat zich makkelijk raden…
Het bestuur heeft gemeend aan die uitreiking wat extra cachet te moeten ge-
ven en wil dit op een bijzondere locatie laten plaatsvinden. Volgens planning 
staat een en ander in de derde week van september te gebeuren.
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Maar ook het novembernummer staat goeddeels al weer ‘in de steigers’, 
want voor je het weet is het zover. En over een nieuw  Themanummer in 
2012 is al het een en ander gezegd en de auteurs zijn zich al  ‘aan het warm 
lopen’  om het maar eens sportief uit te drukken. Achter weinig nieuws gaan 
toch heel wat activiteiten schuil. Het is maar dat u het weet.

De redactie.

Terugblik op de voorjaarsexcursies van 2010

Zaterdag 27 maart stonden alle vrijwilligers van de werkgroep “Oude be-
graafplaats” in de startblokken. Ze verwachtten namelijk 130 leden, die de 
begraafplaats wilden bezoeken. Het is dan ook een bijzondere plek, een 
stukje cultuur en natuur, zo midden in het dorp gelegen; dat gelukkig niet 
verloren zal gaan. Nog steeds weet de werkgroep nieuwe informatie over de 
graven en de personen die hier liggen op te diepen. Dat komt vooral omdat 
steeds meer nabestaanden weten, dat ze het graf van hun voorouders kun-
nen bezoeken; wat onze kennis over het verleden van deze Bergenaren weer 
verdiept. Elke donderdagmiddag is de werkgroep hier aan het werk en is de 
begraafplaats voor bezoek geopend.

Zaterdag 24 april was een prachtige stralende dag. Die dag was de wande-
ling door het oude Saenegeest gepland, waar ruim 70 leden zich voor hadden 
aangemeld. Misschien kwam het door de warme zonnestralen na een koude 
winter, dat meerdere leden die zaterdag niet op kwamen dagen. Toch werd 
het een heerlijke wandeling, onder leiding van Cees Winder, die, ondanks 
zijn slechte gezondheid, dit graag wilde blijven doen. Natuurlijk was er het 
kopje koffie bij boer Schouten; tevens werd een proeftuin voor groenten bij 
de boerderij van Swaan bezocht. Gewoon een heerlijke wandeling door een, 
voor velen onbekend, maar uniek stukje Bergen.

Zaterdag 1 mei was er weer de bekende fietstocht over de dijkjes rond Ber-
gen, altijd onder de deskundige leiding van Arie Tamis. Het aantal van 150 
aanmeldingen was echter zo onverwacht groot, dat ook voor de zondag een 
programma werd gemaakt en Leo Rotthier als extra gids werd ingewerkt.
Het weer was nogal fris en regenachtig, zodat zondagmiddag zelfs moest 
worden afgelast. Voor de diehards die toch naar der Zwarte Schuur waren 
gekomen, heeft Leo de tocht op 8 mei nog een keer gefietst.
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Najaarsexcursies in 2010

Zaterdag 25 september: fietsexcursie langs gemeentelijke monumenten.
Begin dit jaar heeft de gemeente Bergen 15 panden als gemeentelijk monu-
ment aangewezen. In deze excursie fietsen we langs die panden en achterha-
len, aan de hand van de overwegingen van de gemeente, de bijzonderheden 
die hebben geleid tot het aanwijzen als gemeentelijk monument.
Ook zullen we stilstaan bij enkele van de 20 panden, die (nog) niet op de 
Monumentenlijst staan. Waarom staan ze er niet op en gaat dat nog wel ge-
beuren?
Start zaterdag 25 september 10.00 uur bij het K.C.B. Gebouw op het Plein.

Zaterdag 23 oktober wandeling door Bergen aan Zee
Bergen aan Zee; zo heel anders dan de andere badplaatsen in ons land. Geen 
boulevard vol  souvenir winkels en terrassen, geen winkelstraten met dei-
nende massa’s. Nee, de toerist die naar Bergen aan Zee gaat, doet dat vooral 
voor de natuur: voor zand, zee en duinen.
De geschiedenis van dit “dorp” is dan ook nog jong, maar toch is er al veel 
gebeurd; dat kun je zien als je er door heen wandelt. Het oorspronkelijke 
bouwplan van het dorp is nog zichtbaar; het Parnassiapark, het Vredeskerk-
je en hotel Prins Maurits bestaan nog, maar er is ook veel veranderd. Al 
wandelend vertellen we over de geschiedenis van deze plek en wijzen U op 
alle veranderingen die het dorp heeft doorgemaakt. We pauzeren bij de fam. 
Schrijver, die ons zal trakteren op erwtensoep met roggebrood en spek.  
Zaterdag 23 oktober om 10.00 en 14.00 uur, start bij het Zeeaquarium

Zaterdag 6 november fietstocht langs, en bezoek aan een aantal scholen in Bergen
Bergen is rijk bedeeld met een aantal heel mooie en bijzondere schoolgebou-
wen. Oude sfeervolle scholen, zoals de Adelbertus- en de van Reenenschool, 
die uit de dertiger jaren stammen; maar ook indrukwekkende gebouwen uit 
later tijd: de Vrije School en de (voormalig) Bosschool bijvoorbeeld.
Dan staat er ook nog een spiksplinternieuw schoolgebouw voor twee lagere 
scholen; de Breede school genoemd, die zeker de moeite van een bezoek 
waard is.De belangstelling van onze vereniging wordt door de scholen erg 
op prijs gesteld en zij willen ons dan ook graag ontvangen. Alle bijzonder-
heden van de gebouwen, maar ook oude en nieuwe lesmethoden  zullen 
worden getoond.
Zaterdag 6 november om 10.00 en 14.00 uur, start bij de van Reenenschool.
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Najaarstentoonstelling
Op zaterdag 27 en zondag 28 november organiseert de Historische Vereni-
ging Bergen een tentoonstelling met als titel: 

Verzamelingen van het vroegere Bergen en Bergen aan Zee
Zoals de titel al verraadt, zult u verzamelingen zien van vroeger. Er zijn vele 
tafels met interessante foto’s, kaarten, memorabilia en gebruiksvoorwerpen.

Verder vindt u een tafel waarachter verschillende auteurs van boeken over 
Bergen en/of Bergen aan Zee zullen plaatsnemen. U kunt hier deze boeken 
kopen en zo u wilt laten signeren.

Tevens zullen reeds uitgegeven Themanummers, Kronieken en Straatna-
menboeken van de HVB te koop zijn; misschien een mooie gelegenheid om 
uw verzameling compleet te maken.

Locatie: Forest Bergen, Van Blaaderenweg 10a te Bergen.

Rond half september zal een eerste bericht in de media te zien zijn en wordt 
u nader geïnformeerd.

De Verhalenpaviljoens
De culturele biografie van de twee Noord-Hollandse kustplaatsen Den Helder 
en Bergen (Egmond,Bergen,Schoorl)

Aanleiding:
De Noord-Hollandse kustplaatsen vormen een belangrijke toeristische trek-
pleister binnen de provincie. Door meer onderlinge samenwerking en door 
verhoging van de kwaliteit van het toeristisch recreatieve aanbod, kunnen 
kustplaatsen hun eigen unieke identiteit versterken en zich onderscheiden.

Doelstelling:
Het doel is om de verhalen die kenmerkend zijn voor deze plaatsen, boven 
water te halen en via verschillende, aantrekkelijke vormen terug te geven 
aan de bewoners, ondernemers en bezoekers. Met deze verhalen kunnen we 
de identiteit van een gemeente versterken, hetgeen houvast geeft aan stra-
tegieën om het gebied als vesting voor bewoners en toeristisch-recreatieve 
doeleinde zichtbaar te maken, hetgeen zorgt voor herkenning en geboren-
heid. De identiteit kan afgelezen worden aan de actuele betekenis van verha-



11

len die zijn gekoppeld aan oude en jonge plekken, gebouwen, voorwerpen 
en gebeurtenissen. De persoonlijke verhalen, documenten, foto’s, films en  
publicaties die in nauwe samenwerking met bewoners, bezoekers en on-
dernemers zijn verzameld en gepresenteerd binnen het Verhalenpaviljoen,  
vormen de bouwstenen voor de culturele identiteit van de kustplaatsen. In-
woners, bezoekers, ondernemers, beleidsmakers en bestuurders worden zich 
zo bewust van de culturele identiteit van de kustplaats. Het verhalenpavil-
joen levert ook een methode die overdraagbaar is naar andere kustplaatsen.

Doelgroep:
Bewoners, bezoekers, ondernemers en hun werknemers van de twee kust-
plaatsen, van 7 tot 99 jaar.

Distributie verhalen:
Via een platform in de publieke fysieke en digitale ruimte (Verhalenpavil-
joen), bij cultutele instellingen, scholen, (frequent) in de media, via biblio-
theken en via websites (digitaal museum) en via verhalenvertellers en gidsen.

Vorm:
Multimediaal zoals films, geschreven verhalen, foto’s en objecten van web-
site / tentoonstelling, een radiorubriek,  weblogs, en verzameling artikelen, 
verhaalfragmenten in de publieke ruimte, verhalen en herinneringen ge-
koppeld aan wandelroutes (denk ook aan gebruik van mobiele applicaties),  
theatervoorstellingen, liedjes en gedichten of via social media.

Samenwerkingspartners:
Gemeenten in samenwerking met grondeigenaren, historische verenigingen, 
musea, ondernemers, standtenten, ProBiblio, RTVNH, HDC Media en nog 
nader te benoemen relevante (media) partners in Bergen en Den Helder.
Kunst & Cultuur advies
Noord-Holland  ontwikkeling
   realisatie.
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Steunpilarendag HVB

Op zaterdag 24 april j.l. organiseerde het bestuur van de Historische Ver-
enging Bergen een gezellige middag voor haar actieve vrijwilligers met hun 
partner. Dit is voor de vereniging een steeds terugkomend evenement om 
op deze manier alle vrijwilligers hartelijk te bedanken voor hun inzet van 
afgelopen jaar.
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers . Zij zijn de steunpilaren waar-
door een vereniging groot wordt en blijft. De Historische Vereniging Bergen 
NH is trots dat zij elke keer weer op ruim 90 steunpilaren mag rekenen.

Dit keer werden de mensen ontvangen op de boerderij van Jan en Lia Zwak-
man aan het Wiertdijkje. Tijdens het welkomstdrankje  hield de voorzitter 
Niek Weel een praatje waarin hij een update gaf over de gezondheidstoe-
stand van een paar zeer gewaardeerde leden waarna hij alle aanwezigen be-
dankte. Daarna werden twee groepen gevormd. Ging men de eerste keer 
met Lia mee om te genieten van een diapresentatie, dan kon men na een 
korte pauze met Jan mee voor een rondleiding door de boerderij; het is een 
authentieke boerderij  en eigenlijk was een half uur te kort.
Het weer was perfect, een prachtig zonnetje  en niet al teveel wind. Alle 
aanwezigen hebben genoten van een drankje en de heerlijke, door een paar 
bestuursleden zelfgemaakte hapjes. De middag werd afgesloten met een 
dankwoord van de voorzitter voor Jan en Lia toe die zo gastvrij zijn geweest 
om zoveel mensen tegelijk te ontvangen, leuke dia’s te vertonen en hen in 
hun huis rond te leiden.






