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Lezing met historische plaatjes 

Donderdag 27 maart in de Ruïnekerk om 19.30 uur

Het Bestuur heeft Jesse van Dijl en Harry de Raad van het Regionaal Archief 
Alkmaar uitgenodigd. Zij zullen voor u een avondvullend programma 
organiseren.

Voor de pauze behandelt Harry de Raad op toegankelijke wijze een flink 
aantal zeer aansprekende archiefstukken uit het oude archief van Bergen. 
Prachtige voorbeelden van oud-schrift, smeuïge anekdotes uit vervlogen 
tijden en spannende onthullingen uit lang gesloten boeken passeren de 
revue, waardoor het verleden van Bergen weer even helemaal terugkomt. Na 
de pauze is het de beurt aan Jesse van Dijl die voor u een greep heeft gedaan 
in de historische filmcollectie van Bergen. Uiteraard zien we, alles in zwart-
wit en zonder geluid, Bello voorbij puffen. Maar ook maken we een busrit 
van Bergen naar Alkmaar mee zoals dat ging in 1938, zien we uitgebreid 
hoe de Katingo in 1954/1955 op het strand lag, beleven we de intocht van 
Sinterklaas nog een keer en zijn we getuige van een ’Ouden van Dagenrit’ 
naar Schiphol. Wat was alles vroeger toch mooi!
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Van de bestuurstafel

Het was ook voor het bestuur even wennen, de nieuwe opzet van vergaderen. 
Twee maal per jaar een korte ALV, geheel volgens de nieuwe statuten, waarbij 
het bestuur verantwoording aflegt over gevoerd beleid van het afgelopen jaar 
en een vooruitblik geeft op het beleid in het nieuwe jaar. Medio september jl. 
is via Jaap Schoen (Beeld & Geluid) een collectie ansichtkaarten aangeboden 
van dhr. Hendrik Otto, Kanaaldijk 241, 1831 BG Koedijk. Wij zullen nader 
onderzoeken wat te doen met deze collectie. Nadat de meeste Canons van 
Bergen door de leden op 22 juni jl. of in een later stadium zijn opgehaald bij 
ons bestuurslid Louis Witte op zijn kantoor Forest, van Blaaderenweg 10a, 
bleek na inventarisatie dat er nog een aantal Canons niet was opgehaald. 
Daarop heeft Leo Rotthier samen met zijn vrouw Riet deze Canons per 
fiets bij de betreffende leden thuis bezorgd. Wat een service. Jammer genoeg 
heeft Stella Schrijver op persoonlijk titel als bestuurslid afscheid genomen. 
Tijdens de laatste ALV heeft de voorzitter Stella uitvoerig bedankt voor haar 
geweldige inzet; in deze dank is mee genomen dank aan Marien, de man van 
Stella. Ook het vertrek van Herman Gelens is zeer te betreuren, hij was op 
een heel positieve manier de aanjager van Histon. Elders in dit Nieuwsblad 
vindt u een stukje van Histon waarin Herman uitvoerig wordt bedankt.
Het rouleren van de tijdschriften die wij van de regioclubs ontvangen 
en die ter inzage liggen voor een ieder op het kantoor van Forest is geen 
succes. Besloten is om na een bepaalde datum deze tijdschriften beschikbaar 
te stellen aan Histon. De voorraad van HVB tijdschriften en dergelijke is 
inmiddels verhuisd van Forest naar het kantoor van aannemer Willem 
Houtenbos, aan de Molenkrochtlaan. Het sleutelbeheer is in handen 
van Sjoerd Boersma (ledenadministrateur). Via een aanbod van Willem 
Beemsterboer (markmeester) kregen wij de beschikking over een 
marktkraam op de donderdagavond kunstmarkt. Een aantal vrijwilligers 
zorgde voor de bemensing. Deze inspanning leverde een flinke aanwas 
van nieuwe leden op, ook de verkoop van HVB Kronieken, Kaarten van 
Blaeu, Themanummers enz. bracht een aardig bedrag op. Op 30 augustus 
waren wij met een promotiekraam aanwezig bij de viering van het 100-jarig 
bestaan van het Van Reenenpark. Op 19 september was de bijeenkomst ‘Slag 
bij Bergen 1799’, een samenwerking van Kranenburgh, Sterkenhuis, Gele 
rijders en HVB (Simon Gieling). Op 19 oktober jl. hebben wij 35 leden 
(Steunpilaren) van de vereniging ’t Langedijker Verleden ontvangen. Na een 
ontvangst in het Parkhotel volgde een korte rondleiding in het centrum o.l.v. 
Leo Rotthier. Op 18 november jl. was er de regiobijeenkomst voor besturen 
van historische verenigingen in de Slotkapel in Egmond aan de Hoef. Er zijn 
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allerlei wetenswaardigheden uitgewisseld. Ons geplande optreden tijdens de 
Kerstmarkt op 15 december jl. is door een miscommunicatie jammer genoeg 
niet door gegaan, voor volgend jaar zijn we echter weer van de partij. De 
uitkomst van de enquête heeft door de positieve reacties heel wat los gemaakt, 
daar zijn wij als bestuur erg blij mee. Op dit moment is het bestuur druk 
bezig met het uitwerken van de adviezen en het plaatsen van de menskracht 
in bestaande of nieuw te vormen werkgroepen. Te denken valt aan jeugd, 
social media en marketing. Inmiddels is een nieuwe Werkgroep Ledenservice 
en -werving opgericht. Wij hopen hiermee een nog beter afstemming te 
bereiken van onze dienstverlening. Barbara Jensen heeft per 01 september 
jl. afscheid genomen als leden-administratrice. Ze heeft veel werk verzet om 
deze administratie en alles wat daarbij hoort professioneel op te zetten. Het 
bestuur is haar daarvoor zeer dankbaar. Inmiddels zijn Sjoerd Boersma  en  
Arjan Tiebie onder aansturing van de penningmeester, aan de slag gegaan. 
Zij hebben de taken van Barbara voortvarend overgenomen. Daar is het 
bestuur ook bijzonder blij mee. Als sluitstuk mag worden vermeld dat Frank 
Perquin een website aan het programmeren is voor de ledenadministratie 
om nóg efficiënter en effectiever op een eigentijdse wijze te kunnen werken.

Verslag van de Bestuurs-secretaris over 2013

Het afgelopen jaar 2013 was met alle activiteiten een fantastisch jaar voor de 
vereniging. We openden het jaar met een prachtig themanummer over 100 
jaar elektriciteit in Bergen en Bergen aan Zee van de auteurs Ru Waalewijn 
en Bert van der Miesen. Daarin lezen we niet alleen een feitelijke weergave 
van de ontstaansgeschiedenis, maar ook de plannen die niet doorgingen 
waaronder die voor een gasfabriek.

In april verscheen de reguliere Bergense Kroniek met daarin artikelen over De 
klokken van Bergen, De stranding van de Katingo, het Tweede Deel over de 
Medische zorg in Bergen over de periode 1800–1950, De aanleg van het Van 
Reenenpark in 1913, een terugblik op 45 jaar werken in een strandpaviljoen, 
de ‘mensenman’ oud-burgemeester Lo de Ruiter, Aardewerk als souvenir en 
een toelichting op de tentoonstelling over elektriciteit in ons dorpsmuseum 
Het Sterkenhuis.

In het najaar verscheen er een Kroniek met een vernieuwd, meer-eigentijds 
uiterlijk waarbij de kleurige voorkant een streling voor het oog is. Die streling 
geldt niet minder voor de inhoud van deze Kroniek, met een bijdrage over een 
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tot dan onbekende Bergenaar die het in het begin van de zeventiende eeuw tot 
meubelmaker aan het hof van Lodewijk de Veertiende schopt. Daarnaast een 
interessant artikel over de ambulante handel in Bergen en een beschrijving 
en privéherinneringen van Gerard Drieënhuizen over zijn ouders en hoe 
zij hun in moeilijke tijden een tabaks- en souvenirszaak opbouwden. Alsof 
het niet genoeg was, ook nog een artikel over de Bergense Couleur Locale 
in de laatste helft van de vorige eeuw, een artikel over repatrianten uit Indië 
en hun opvang in Bergen, de ontdekking op een schilderij van Salomon 
van Ruijsdael en een interview met twee Bergense ambachtslieden die 
onder andere betrokken waren bij de renovatie van de Ruïnekerk. Naast 
het themanummer en de twee reguliere Kronieken verscheen rond de twee 
ledenbijeenkomsten tweemaal Het Nieuwsblad.

Tijdens de eerste ledenbijeenkomst volgde op het huishoudelijke deel een 
lezing door Simon Giling over het onderwerp Schilders in en rondom Bergen. 
In de tweede bijeenkomst nam Fred Jostmeijer ons na het huishoudelijk deel 
aan de hand voor een lezing over de veranderingen op de Breelaan vanaf 
het oude station richting Duinvermaak. Uiteraard waren er in de loop van 
het jaar weer excursies, drie in het voorjaar en drie in het najaar, die door 
de immer actieve werkgroep excursies waren georganiseerd. Zeer populair 
daarbij was de excursie naar “’t Woud” en “Huize Schuylenburg”. Het 
aantal aanmeldingen daarvoor overtrof verre het aantal beschikbare plekken 
welke de huidige bewoners van “Huize Schuylenburg” in gedachte hadden 
toen ze toezegden hun huis voor deze excursie open te stellen. 

Het klapstuk van het afgelopen jaar was ongetwijfeld de presentatie van de 
Canon van Bergen geschreven door Frits David Zeiler. De presentatie vond 
plaats bij de Ruïnekerk die op onze jubileumdag 22 juni het middelpunt 
vormde van de feestelijkheden. Ook waren er allerlei activiteiten voor de 
jeugd die daarmee het sluitstuk vormden van de historische activiteiten op de 
verschillende scholen in de voorafgaande week. De ambiance was geweldig 
met alle aanwezige vrijwilligers in historische kledij waar ook de kooplieden 
van de markt rond de Ruïnekerk aan mee deden. Op die dag werden ook 
de prijswinnaars bekend gemaakt van de quiz die vanaf oktober twee-
wekelijks in De Duinstreek en het Nieuwsblad van Bergen hadden gestaan. 
De winnaars genoten van een diner bij het Parkhotel of van een vliegtocht 
boven Bergen met Marien Schrijver die daarvoor een dag met mooi weer 
had uitgekozen. De vereniging is veel dank verschuldigd aan alle lokale 
sponsoren die deze dag en de Canon van Bergen mogelijk hebben gemaakt. 
In de aanloop naar het jubileum werden huis aan huis flyers verspreid om de 
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aandacht op deze dag te vestigen en om op het bestaan van de Historische 
Vereniging te wijzen. Alle activiteiten tezamen hebben uiteindelijk geleid 
tot een flinke toename van het aantal leden. De sfeer van saamhorigheid 
was zo groot dat het jammer was dat de dag op een gegeven moment was 
afgelopen. Om toch iets van dat gevoel te bewaren, werd de presentatie van 
de Najaars- Kroniek in november aangegrepen om nog weer eens gezellig 
bij elkaar te komen om beelden van het jubileum te bekijken, een hapje en 
een drankje te genieten en bij te praten met bekenden. In september werd 
de slag bij Bergen herdacht in samenwerking met museum Kranenburgh en 
Het Sterkenhuis. In Kranenburgh verzorgde Simon Giling een lezing over 
die roerige tijden van weleer, sprak de overste van de Gele Rijders over zijn 
korps en zijn geschiedenis en werd de tentoonstelling in Het Sterkenhuis 
geopend met een kanonschot in de tuin van Kranenburgh. Imposant daarbij 
waren de gala-uniformen van de Gele Rijders. Heel leuk was dat voor het 
evenement ook heel veel kinderen van de basisscholen waren uitgenodigd 
en de manier waarop de overste hen zowel bij zijn lezing betrok als bij het 
afvuren van het openingsschot.

In de zomer ging de nieuwe HVB-website van start, waarbij het nieuwe 
‘m vooral zit in de redactionele toegankelijkheid voor bestuursleden en 
werkgroepcoördinatoren. Zo wordt de actualiteit van het gebodene vergroot 
en komt de verantwoordelijkheid bij de juiste personen te liggen. Doordat 
gekozen is voor een WordPress website, kunnen we gebruik maken van 
de nieuwste technologie en is de site beter te onderhouden. In 2014 wordt 
verder gewerkt aan de integratie van ledenbestand en website, zodat leden 
zelf hun mutaties kunnen invoeren en nieuwe leden zich kunnen aanmelden.

Begin juni reisde een bestuursdelegatie af naar Leeuwarden als tegenbezoek 
aan de collega’s aldaar die vorig jaar bij ons op bezoek waren. Later dit jaar 
ontvingen wij de collega’s uit Langedijk die zich wilden oriënteren op de 
slag van 1799, bezochten we de receptie van de collega’s in Schoorl die hun 
25-jarig jubileum vierden en ontmoetten wij de collega’s uit de omliggende 
gemeenten op een regionale bijeenkomst in Egmond aan de Hoef. De 
vrijwilligers van de Oude Begraafplaats hielden weer een geslaagd open 
huis tijdens de monumentendag en verwelkomden veel bezoekers. In het 
najaar hielden we ook een enquête onder onze leden waaruit veel vragen 
en suggesties naar voren kwamen. Zo goed als mogelijk heeft het bestuur 
hierop naar de deelnemers aan de enquête gereageerd en zijn suggesties ter 
harte genomen, wat er in de nabije toekomst toe kan leiden dat het aantal 
werkgroepen uitgebreid wordt.
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Terugblik op de Najaarsexcursies van 2013

Excursie Huize Schuylenburg
Zaterdag 14 en zondag 15 september hebben we voor de tweede keer een 
bezoek gebracht aan Gasterij het Woud en vooral ook huize Schuylenburg. 
Henk Jellema hield in de oude herberg weer een vlammend verhaal over 
het Woud en de historie van dit stukje Bergen met als hoofdthema de oude 
Gasterij, terwijl Rob Leijen ons uitgebreid over huize Schuylenburg en zijn 
illustere bewoners informeerde. Het was die zaterdag erg slecht weer, storm 
en regen, toch was de opkomst van de leden groot. Fantastisch dat Jan en 
Ans Warmerdam ons, voor de tweede keer in een jaar, welkom wilden heten. 
Met natte regenjassen en op moddervoeten betraden we hun huis; de ramen 
waren al snel beslagen. Gelukkig bleef het zondag droog en konden we toen 
ook weer van de bijzondere tuin genieten, inclusief de verhalen over wat hier 
vroeger heeft gestaan. De aanmelding voor deze excursie was zo groot, dat we, 
na lange tijd, weer eens hebben moeten loten. Degenen die daarbij uitvielen, 
zijn de volgende keer dat we Schuylenburg gaan bezoeken, als eerste aan de 
beurt.

Excursie Beelden, Monumenten en Kunst
Het zag er ook dreigend uit die zaterdag 12 oktober, de dag dat we een 
fietstocht langs Beelden, Monumenten en andere Kunstuitingen hadden 
gepland. De Buienradar voorspelde weinig goeds, maar het bleef gelukkig 
droog. Altijd leuk zo’n fietstocht door het dorp, langs plekken waar je 
anders nooit komt, en kunstwerken te zien die je nog nooit zijn opgevallen. 
De deelnemers aan de excursie wisten soms nog meer over de achtergrond 
van bepaalde kunstwerken dan wij. Er is veel kunst in ons dorp, maar het 
ziet er hier en daar nogal vervallen uit; door wilde begroeiing zijn de beelden 
soms haast niet terug te vinden. Vooral rond het oude gemeentehuis aan de 
Landweg zou met de kunstwerken iets moeten gebeuren; het verval is daar 
duidelijk zichtbaar. 

Excursie Huize Kranenburgh
Vlak na de heropening van het nieuwe Kranenburgh konden wij, deze aanwinst 
voor onze gemeente bezoeken. Daar onze leden echte cultuurminnaars zijn, 
werden er die ochtend heel wat museumjaarkaarten gescand; wat weer prettig 
was voor de inkomsten van dit prachtig vernieuwde museum. Na een welkom 
door directeur Kees Wieringa, die ons een idee gaf over de plannen en de 
richting die hij met het museum op wil gaan, werden we toegesproken door 
Patricia Bracke, die over de geschiedenis van het gebouw en zijn bewoners 
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verhaalde. Daarna konden wij op eigen gelegenheid van dit prachtige gebouw 
en de getoonde kunstwerken genieten. Hier en daar stonden vrijwilligers 
van Kranenburgh klaar om over bepaalde kunstuitingen meer informatie te 
verstrekken. Ook de winkel en de kunstuitleen werden druk bezocht. Echt 
een plek in ons dorp om af en toe eens binnen te lopen; de uitgestalde kunst 
wordt regelmatig vernieuwd en daarnaast is het ook een leuke plek voor een 
lekkere kop koffie.

Voorjaarsexcursie 2014

Zaterdag 22 maart houden we een fietsexcursie langs de nieuwe villa’s in 
Bergen die hier vanaf het jaar 2000 zijn verrezen. Bergen is altijd al een goede 
vestigingsplaats geweest voor kapitaalkrachtige nieuwkomers. Er zijn de 
laatste twee decennia heel wat beeldbepalende panden gesloopt, waarna op 
die plek nieuwe villa’s gebouwd werden. Dat kun je jammer vinden, maar de 
nieuwe huizen zijn vaak wel mooi of bijzonder. Bekende architecten kregen 
opdracht voor de realisatie ervan. Zo is er een flink aantal architectonisch 
interessante villa’s in Bergen verschenen, die we met verbazing bekijken. De 
dag van de architectuur is in 2013 in Bergen gehouden en dat is natuurlijk 
niet toevallig. Over die verschillende stijlen in bouwen gaat deze excursie; 
het is leuk om er meer van te weten en ook dit wordt later weer historie.
We fietsen in kleine groepen; verzamelen op het parkeerterrein tegenover 
Kranenburgh. De tijdsindeling krijgt u bij opgave.

Zaterdag 17 mei organiseren wij een fietsexcursie door en rond Bergen. 
Tijdens deze excursie ervaren we de grote gevarieerdheid van het landschap. 
Hoe komt het dat onze omgeving er zo uitziet? Waarom wonen we op zand, 
klei, in het bos of in de polder? Duizenden jaren lang hebben in de eerste 
plaats de natuur, maar later in toenemende mate de mens deze omgeving 
gevormd. Die natuurlijke invloeden zijn bijvoorbeeld overstromingen, 
zandverstuivingen en vervening; de mens heeft gezorgd voor bedijking, 
inpoldering en bebossing. Die mens gaat daarmee nog onverminderd 
door: wat  te denken van gasopslag en waterberging? Tijdens de fietstocht 
ontdekken we plaatsen waar nog sporen van zowel de oude als de nieuwe 
ontstaansgeschiedenis van ons dorp zichtbaar zijn. De deelnemers krijgen 
nog bericht over de tijd en startplaats van de excursie.

Zaterdag 24 mei bezoeken wij weer eens het bijzondere Bergen aan Zee. Eerst 
houdt Frits David Zeiler een lezing over het Bergen aan Zee vanaf de stichting 
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tot aan de gedeeltelijke afbraak in de Tweede Wereldoorlog; deze bijeenkomst 
wordt gehouden in het dan recent opgeknapte Vredeskerkje. Daarna maken 
we een korte wandeling over het Engelse veld, waar het bewaard gebleven 
deel van het oude Bergen aan Zee nog goed te zien is. Tenslotte bezoeken wij 
het Parnassiapark, dat net weer in de oude luister hersteld is. Het park, ooit 
bedoeld voor de recreatie van badgasten, is uniek en bijzonder. Misschien is 
er daarna wel koffie in het kleine duinmuseum dat het park rijk is. Aanvang 
10.00 uur bij het Vredeskerkje (bij veel belangstelling ook om 14.00 uur).

De kaart van Blaeu 
‘TERRITORII BERGENSIS ACCURATISSIMA DESCRIPTIO’

Joannes Dou
Bergen (NH) werd omstreeks 1640 opgemeten door de landmeter/notaris 
Joannes Dou. Hij werd op 7 februari 1615 geboren in Leiden. Vanaf 1634 
volgde hij hier als student mathematicalessen bij Frans van Schoten sr., 
hoogleraar in de ’Duytsche mathematicqe’, de opleiding voor onder andere 
vestingbouwers en landmeters. Joannes’ vader, Jan Pieterszoon Dou, was 
een vooraanstaand landmeter die diverse toonaangevende boeken over 
landmeten heeft geschreven.

Het opmeten in die tijd gebeurde met in onze ogen primitieve middelen zoals 
de Meetketting, de Meetpennen, de Jalons, de Graadstok (Jacobsstaf), het 
Winckel-Kruys (Hollandse cirkel), het Memory-Boeck. Resultaten kwamen 
tot stand door middel van driehoeksmetingen, berekeningen volgens de 
Geometrie, en oriëntatie op kerktorens, molens en dergelijke. Maar het 
leverde betrouwbare kaarten op. De vraag naar kaarten was in de zeventiende 
(Gouden) eeuw enorm toegenomen. Dit kwam door het ontdekken van 
nieuwe werelddelen (VOC), de oorlogvoering (Tachtigjarige Oorlog), maar 
ook doordat er belasting werd geheven op grondbezit. Ook gaf het bezit van 
mooie, met de hand ingekleurde kaarten, status aan de eigenaar ervan. Dit 
alles betekende een enorme stimulans voor de ontwikkeling van de techniek 
van het landmeten en de kartering.

Anthonis Studler van Surck
Opdrachtgever voor het opmeten van Bergen is waarschijnlijk Anthonis 
Studler van Surck geweest. Anthonis studeerde vanaf 1633 rechten in Leiden 
en mogelijk hebben van Surck en Dou elkaar daar leren kennen. In 1641 
kocht Anthonis voor 21.000 rijksdaalders de heerlijkheid Bergen van de 
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graven van Holstein-Schaumburg. De aandelen V.O.C. die Anthonis bezat 
legden hem geen windeieren.  Hij liet een landgoed ‘Het Hof’ aanleggen, 400 
bij 1500 meter, waarvan het ontwerp gebaseerd is op wiskundig-muzikale 
verhoudingen (het grote septiem akkoord). Deze aanleg duurde van 1643 
tot 1660. Afwisselend woonde Studler van Surck in deze jaren in Leiden, 
in Alkmaar en in ’Huize slot Ramp’ te Bergen. Saillant detail is dat ‘Het 
Hof’ in verhouding iets te groot is getekend, en dat het hoofdgebouw niet 
is gerealiseerd.

Joan Blaeu
Het bijzondere (unieke?) van deze kaart van Bergen is niet alleen de 
accuratesse ervan, maar ook dat het de eerste kaart is die Bergen gedetailleerd 
in beeld brengt. Opdrachtgever voor het drukken van de kaart van Bergen 
is Anthonis Studler van Surck. Zeer bijzonder is dat de gedrukte kaart van 
Bergen in 1662 door Joan Blaeu (1598/99-1673) opgenomen werd in zijn 
“Atlas maior”: “Grooten atlas, oft wereltbeschrijving, in welcke ’t aertryck, 
de zee en hemel, wordt vertoond en beschreven”.  Joan Blaeu, geboren 
in Alkmaar, had drukkerijen aan de Bloemgracht en de Gravenstraat in 
Amsterdam. Het was destijds de grootste drukkerij ter wereld met negen 
boekdrukpersen en zes plaatdrukpersen. De “Atlas maior” werd in 1662 
uitgegeven in het Latijn in 11 delen, met daarin circa 600 kaarten. Hierna 
volgden een Franse (12 delen) en Nederlandse (9 delen) uitgave. Een met 
de hand ingekleurde versie kostte destijds al f 450,- , ruim vier maal het 
jaarsalaris van een boekverkoper. Het was daarmee het kostbaarste boek van 
de zeventiende eeuw.

Bergen (NH) heden
Zo kunnen we heden beschikken over deze unieke kaart waarop aangegeven 
is hoe Bergen in 1640 er uit zag. Met haar buurschappen: Oostdorp, 
Oudtburgh, Westdorp, Saenegheest. Met de Buer -, Doot -, Heer-, Lijt-, 
Not-weg, met lanen, paden, dijken, waterwegen en de bebouwing. Aardig 
is dan ook een vergelijking met het boek Straatnamen in Bergen door de 
eeuwen heen, uitgave 2003 Historische Vereniging Bergen NH.

Leo Rotthier

En………………..deze bijzondere kaart van Blaeu kunt u kopen in 
de webwinkel via de website van de HVB, kosten € 25,00. Zie ook 
onderstaande link: http://hvb-nh.nl/shop/contents/nl/d6.html
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Afscheid Herman Gelens (Histon)

In het najaar van 2013 hebben wij afscheid genomen van Herman Gelens als 
voorzitter van Histon, gelukkig blijft hij wel lid van onze vereniging.
Voordat Herman in 2006 de leiding van Histon op zich nam, deden enkele 
mensen basisonderzoek in de archiefbronnen naar de geschiedenis van 
Bergen. Een oproep door Henk Jellema in de Duinstreek voor onderzoekers 
voor de HVB kreeg veel respons, waarop Herman besloot een werkgroep te 
formeren die op vaste tijden bij elkaar kwam en systematisch te werk ging. 
Ook regelde Herman dat het Regionaal Archief, bij wijze van uitzondering, 
in Bergen een cursus Oud Schrift kwam geven. Want bij 18e-eeuwse teksten 
en ouder is het vaak puzzelen om te achterhalen wat er geschreven staat en 
wat er eigenlijk wordt bedoeld.
Zijn visie - waar mensen met enige regelmaat bij elkaar komen vindt 
automatisch kruisbestuiving plaats - heeft zich inmiddels bewezen. In de 
loop der jaren is van de hand van Histon-leden een reeks artikelen in de 
Kroniek verschenen, waarvan enkele van Herman zelf. Ook zijn er vier 
Themanummers mede door Histon-leden geschreven; het nummer over 
Marschmeijer heeft Herman voor zijn rekening genomen. Enkele leden 
hebben zelfs boeken op hun naam staan die min of meer in het verlengde 
liggen van hun artikelen voor Histon. 
Na zeven jaar was de tijd gekomen om het voorzitterschap neer te leggen, 
een beslissing waar hij tot het laatste moment over twijfelde. De Histon-
leden betreuren het besluit van Herman. De conclusie is echter dat hij een 
mooie erfenis doorgeeft, op basis waarvan Histon verder kan.
Herman, namens alle Histon-leden, bedankt.

Theo de Graaff, voorzitter
Kees Orij, secretaris
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OPROEP

Vacature Werkgroep Website
 
Wij hebben een vacature voor twee webmasters voor onze website.
 
De website van de HVB is onlangs vernieuwd. We willen graag dat de 
kwaliteit van de website optimaal blijft en daarvoor is versterking van onze 
werkgroep nodig.
Ook willen we met deze uitbreiding de werkverdeling verbeteren en zorgen 
voor continuïteit bij ziekte en vakanties.
 
Dat betekent dat we op zoek zijn naar enthousiaste medewerkers die onze 
werkgroep willen komen versterken.
 
De taken zijn:
1 Het onderhouden van de website op basis van aangeleverde  
 teksten en bijbehorend fotomateriaal.
2  Het ondersteunen van gebruikers.
 
De werkzaamheden voor de taken met betrekking tot de website strekken 
zich over het hele jaar uit.
Voor bovengenoemde werkzaamheden is een redelijke ervaring met 
WordPress, Word, Excel en fotoprogrammatuur gewenst.
Mocht u als lid denken, dit lijkt me wel wat, ik wil wel samenwerken in de 
werkgroep Website, dan hopen we van harte dat u reageert.

Voor meer informatie en/of opgave kunt u bellen naar Louis Witte,
tel. 06-53745035 of mailen naar website@hvb-nh.nl
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(nieuwe) Werkgroep Ledenservice- en werving

Ledenservice- en werving is een werkgroep die nieuw is opgericht. Vanuit 
de HVB was er behoefte om meer taken te bundelen in één werkgroep. 
Gezien de vele suggesties van de leden en de geweldige reacties op het 
enquêteformulier zijn mensen benaderd die samen deze nieuwe werkgroep 
op enthousiaste wijze gestalte gaan geven.
De taken van deze nieuwe werkgroep zijn:

1. Organiseren van de lezingen
2. Organiseren van de steunpilarendag voor alle vrijwilligers
3. Beheren van de webwinkel
4. Verzamelen, corrigeren en redigeren van het Nieuwsblad
5. Plaatsen van persberichten van de activiteiten in de Regionale dagbladen
6. Werving van leden in het algemeen, waaronder ook werving van leden op 

markten

Van de werkgroep ledenservice- en werving maken deel uit:
portefeuillehouder   Marry Ranzijn a.i.
webwinkel beheerder   Sjoerd Boersma
Nieuwsblad en persberichten  Christine Waslander
corrector Nieuwsblad   Rineke van der Sluijs-Dekker
lezingen en steunpilarendag  Esther van Eijk 
ledenwerving algemeen   Anja Dekker, Joke Tiebie, Fien  
     Jansen-de Wit
coördinator marktkramen  Kees van Eijk
ledenwerving marktkramen  Kees Wokke, Marijke van der  
     Blom-de Wit, Mees Schotten,  
     Ineke Schotten-Kaay

Het Bestuur
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Verslag over 2013 van de Werkgroep Kroniekredactie

Van de Werkgroep Kroniekredactie maken deel uit:
hoofdredacteur    Bert Veer 
voorzitter, secretaris a.i.   Rein van der Sluijs
redactielid interviews   Trees Bruinsma
redactieleden    Marijke Kirpensteijn, 
     Ru Waalewijn
corrector    Rineke van der Sluijs-Dekker
notulen en uitnodigingen   Steven de Wit 

De redactie heet welkom: Yvon Bos-Eyssen(-Grondhout).
De redactie heeft afscheid genomen van Bert van der Miesen.
Vacature secretaris/penningmeester; Vacature eindredacteur. 

Activiteiten
2013 was voor de Kroniekredactie een buitengewoon jaar, omdat zij 
vier HVB-uitgaven mocht verwezenlijken. Volgens opdracht heeft de 
Kroniekredactie dit jaar in april een Voorjaars (1)- en in november een 
Najaarskroniek (2) uitgebracht. Daarnaast kwam in maart het uitgestelde 
themanummer 2012, over (de komst van) elektriciteit in Bergen, ‘Bergen 
onder Stroom’(3) geheten, van de pers.  Een wel heel bijzondere uitgave was 
‘De Canon van Bergen’ (4) waarin in boekvorm in 25 ‘vensters’ zicht wordt 
geboden op hoogtepunten uit de geschiedenis van ons dorp. Dat boek is in 
juni als jubileumgeschenk uitgereikt aan onze trouwe leden.

Het najaarsnummer verscheen in een geheel nieuwe, experimentele lay-
out. Op basis van commentaren, reacties en ervaringen wordt voor de 
komende nummers aan een verdere verfijning van de lay-out gewerkt. Het 
artikelaanbod is vooralsnog voldoende; ook wat themanummers betreft, is 
voorlopig in een aantal titels voorzien. Een voor een historische vereniging 
minder gunstige vaststelling is, dat ‘historiciteit’ van artikelen in onze 
Kronieken afneemt en dat het aandeel ‘nostalgie’ toeneemt. Daardoor is de 
nagestreefde balans tussen beide dit jaar niet altijd haalbaar gebleken. 

Financiën
Wat de kosten van de beide kronieken en het verlate themanummer betreft, 
daarbij is de redactie binnen de begroting gebleven. Door de Canon als 
themanummer aan te merken, en door sponsoring (niet in de laatste plaats door 
DéKaVé) is de Canon met een minimale belasting voor het budget gerealiseerd.
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Voor de kosten van de vernieuwing van de Kroniek lay-out is in alle redelijkheid 
een eenmalig bedrag voorzien waarmee het Bestuur akkoord is gegaan.

Rein van der Sluijs

Verslag over 2013 van de Werkgroep Beeld en Geluid

Van de Werkgroep Beeld en Geluid maken deel uit:
portefeuillehouder  Jaap Schoen
coördinator   Rein Jan Pruntel  
medewerkers    Piet Mooij, Lau Vrasdonk, 
    Esther van Eijk
Activiteiten 
In het afgelopen jaar zijn aan de collectie toegevoegd:
*  Een videoregistratie van de feestelijkheden over het 20-jarig bestaan van 

de HVB (Lau Vrasdonk).
*  Een videoregistratie van een uitvoering van de Mattheüs Passion door de 

Koorvereniging Bergen.
* Een legaat van de familie Otto in de vorm van een fraaie collectie 

ansichtkaarten van Bergen.
*  Gedigitaliseerde smalfilms van de familie Van den Beld.
*  Gedigitaliseerde ansichten van Bergen, teruggevonden door mevr. Elzinga-

Pastoor.
*  Geluidsopnamen van uitvoeringen door de Koorvereniging Bergen.
* Cd van een uitvoering door de Stichting Millenniumconcert in het 

Concertgebouw te Amsterdam.
De werkgroep houdt zich van harte aanbevolen voor de aanlevering van 
waardevolle films, video’s, foto’s of geluidsopnamen!

Financiën
Beeld en geluid is ruim binnen het begrote bedrag voor 2013 gebleven.

Jaap Schoen



16

Verslag over 2013 van de Werkgroep Oude Begraafplaats 

Van de Werkgroep Oude Begraafplaats maken deel uit:
portefeuillehouder   Niek Weel
coördinator    Willem Jan Bleys
contactpersoon Gemeentewerf:  Joost Wensma

Medewerkers:
Piet Bogtman, Menno Boorsma, Nan Duinmaijer, Bernadette de Grauw, 
Eldert Groenewoud, Pieter Hoogcarspel, Jaap Kaleveld, Piet Mooij, Henk 
Schotten, Gré Schouten, Aycke Smook, Bini Strooker, Wout Tuijn, Lau 
Vrasdonk, Kees de Vries, Don Vromans.

Activiteiten
2013 gaat voor de Oude Begraafplaats de geschiedenis in als het jaar waarin de 
stoffelijke resten van twee Duitse militairen uit de Eerste Wereldoorlog zijn 
opgegraven, met het doel ze te herbegraven op de Duitse erebegraafplaats 
in Ysselsteyn (L). Een historisch moment, maar ook een gebeurtenis 
waarop we met gemengde gevoelens terugkijken. De Gravendienst van de 
Koninklijke Landmacht heeft namelijk bij het opgraven een gevoelige fout 
gemaakt door in eerste instantie een verkeerd stoffelijk overschot mee te 
nemen. We berichtten hierover al in het Nieuwsblad van augustus 2013. We 
verwachten dat de twee militairen dit jaar, 100 jaar na het uitbreken van WO 
I, zullen worden herbegraven.

De najaarsstorm heeft ook op de Oude Begraafplaats flink huisgehouden. 
Van één monumentale boom op één van de grafvelden is de top afgebroken. 
We hebben de boom moeten weghalen. Twee bomen in de singel rond de 
begraafplaats zijn ook zodanig beschadigd dat ze moeten worden gerooid. Het 
wijkteam van de gemeente zal dat in deze wintermaanden doen. Het rooien 
van de bomen en het verder verwijderen van dood hout vraagt professioneel 
gereedschap. Onze relatie met ‘de mannen van de werf’ is uitstekend.

Tijdens de bouw van een woning aan het Spaanschepad bleek begin 
november dat de bronbemaling op de sloot rond onze begraafplaats loosde, 
waardoor de waterstand onheilspellend steeg. We constateerden dit tijdens 
het weekeinde met alle moeizame communicatie van dien. Gelukkig is de 
lozing, ook door actie van onze buren, tijdig verminderd en is het onderlopen 
van de begraafplaats voorkomen.
Natuurlijk zijn we het grootste deel van de tijd bezig geweest met het 
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gebruikelijke onderhoud: maaien, snoeien, blad harken, hekjes schilderen, 
enz. Het is werk dat we met veel plezier doen en ook na onze winterstop 
weer graag ter hand zullen nemen. We verwachten in de komende zomer 
ook weer de nodige bezoekers. Hun interesse verrast ons steeds weer, ook 
als ze niet komen om te zoeken naar voorouders. Komen ze wel voor hun 
voorouders, dan zijn ze vaak blij verrast met de persoonlijke informatie 
van de echte Bergenezen in onze werkgroep. Herinneringen die niet in het 
archief te vinden zijn!

Dit jaar, 2014, is het 150 jaar geleden dat de begraafplaats in gebruik werd 
genomen en is het alweer achttien jaar geleden (1996) dat de HVB de 
begraafplaats adopteerde en aan de slag ging.

Financiën
De werkgroep is ‘financieel onafhankelijk’; we drukken niet op de begroting 
van de HVB. Gereedschap en materialen worden door de gemeente betaald 
en onze overige kosten, zoals voor onze brochure, betalen we uit de 
vrijwillige bijdragen van bezoekers en uit donaties. Onlangs kregen we nog 
een donatie uit Italië. Zo bekend zijn we al.

Bijzonderheden
Bent u nog nooit op de Oude Begraafplaats geweest? Kom langs op 
donderdagmiddag (vanaf 3 april). We leiden u graag rond.

Willem Jan Bleijs

Verslag over 2013 van de Werkgroep Verspreiding

Van de Werkgroep Verspreiding maken deel uit:
portefeuillehouder  Marry Ranzijn
coördinator   Lau Vrasdonk

Verspreiders en medewerkers in alfabetische volgorde:
Marleen van den Akker, Piet Bogtman, Annie Bogtman-Koel, Ate Doets, 
Martin Duinmaijer, Tom van Eijk, Eldert Groenewoud, Pieter Hoogcarspel, 
Wil Jansen, Jaap Kaleveld, Casper Klerk, Elly Klerk-Druif, Jan Louter, Piet 
Mooij, Jan Oldenburg, Rob Pronk, Nico Ris, Loes Risselada-Panbakker, Jan 
Roosloot, Zeger de Ruiter, Henk Schotten, Mees Schotten, Ineke Schotten-
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Kaay, Ellie Smit-Schotten, Gré Schouten, Truus Smit, Maria Smook, Dorien 
Stadegaard, Miep Tuyn, Wout Tuyn, Kees de Vries, Kees Wokke, Renate 
Woudstra-Mooij.

De verspreiding heeft welkom geheten:
Dorien Stadegaard, Truus Smit, Ellie Smit- Schotten, Zeger de Ruiter en Gré 
Schouten.

Activiteiten
Onder alle weersomstandigheden zijn de Nieuwsbladen en Kronieken 
verspreid. De verspreidingsgroep is vijf maal bijeen gekomen in een zeer 
gezellige setting. Om u een beeld te geven: de laatste keer met de verspreiding 
van het Nieuwsblad zijn er 25 mensen 3 ½ uur bezig geweest met het vullen 
van 1700 enveloppen. Inhoud: Nieuwsblad, uitnodiging ALV/lezing, 
aanmelding excursie en het enquêteformulier met retourenveloppe. Op een 
enthousiaste wijze is de klus geklaard en zijn de enveloppen verspreid. De 
besparing aan porti is door het werk van deze groep vrijwilligers enorm.

De taken van de Werkgroep Verspreiding waren in 2013 de volgende:
1. in januari verspreiding van de betalingsverzoeken 
2. in februari verspreiding van het Themanummer
3. in maart verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging voorjaars ALV/

lezing en deelnameformulier excursies
4. in april verspreiding van de Voorjaarskroniek
5. in augustus verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging najaar ALV/lezing, 

deelnameformulier excursies en enquêteformulier plus retourenveloppe
6. in november verspreiding van de Najaarskroniek
In mei hebben de verspreiders samen met andere leden en het bestuur 
huis- aan huis flyers verspreid. De flyering was een onderdeel van onze 
jubileumactiviteiten. Lau Vrasdonk en Guillaume van Weele hebben de wijken 
en straten ingedeeld. Een monnikenwerk, ze hebben heel wat rond gefietst om 
een gelijkmatige verdeling van alle wijken te bewerkstelligen. Resultaat: een 
geweldige inzet van allen met een grote respons. Alleen al op basis van deze 
actie hebben circa 50 mensen zich als lid aangemeld.

Financiën
De uitgaven van de Werkgroep Verspreiding zijn iets hoger uitgevallen dan het 
begrote bedrag voor 2013.

Marry Ranzijn
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Verslag over 2013 van de Werkgroep Ledenadministratie 

Van de Werkgroep Ledenadministratie maken deel uit:
portefeuillehouder     Marry Ranzijn
ledenadministrateur nieuwe leden en mutaties leden Sjoerd Boersma
ledenadministratie afd. contributiebetalingen   Arjan Tiebie
programmabeheerder     Frank Perquin

Activiteiten 
De Werkgroep Ledenadministratie heeft een woelig jaar gekend. Doordat 
Barbara Jensen er per 1 september mee stopte, hebben we in het vorige 
Nieuwsblad een oproep voor twee ledenadministrateurs geplaatst. 
De reacties waren boven verwachting. Maar liefst acht leden hebben 
gereageerd. Daaruit zijn twee ledenadministrateurs naar voren gekomen. 
De andere belangstellenden bleken ook geïnteresseerd te zijn in overige 
activiteiten binnen de HVB. Daar hebben we natuurlijk graag gebruik 
van gemaakt! Sjoerd Boersma en Arjan Tiebie zijn zeer enthousiast en 
vakkundig met de ledenadministratie aan de slag gegaan. Frank Perquin is 
als programmabeheerder toegetreden; daar we als historische verenging een 
visie op de toekomst hebben, zijn we bezig met een webapplicatie waarop 
de gehele ledenadministratie kan worden gevoerd met alle rapporteringen 
die gewenst zijn.

Om het werk van de ledenadministrateurs te verlichten, zouden we heel 
blij zijn als die leden die nog geen machtiging voor automatische incasso 
hebben afgegeven dit alsnog zouden willen doen. U vindt die machtiging 
op de achterzijde van uw betaalverzoek. U maakt ons er echt heel blij mee.

Financiën
De ledenadministratie is ruim binnen het begrote bedrag voor 2013 gebleven.

Marry Ranzijn
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Verslag over 2013 van de Werkgroep Website

Van de Werkgroep Website Beheer maken deel uit:
portefeuillehouder  Louis Witte
coördinator   Fred Jostmeijer
redacteur   Theo de Graaf

Activiteiten
Het jaar 2013 was voor de webmasters van de HVB-website een zeer druk 
en complex jaar. Het bestuur had eind 2012 besloten dat de ’verouderde’ 
website met fotoalbum vervangen diende te worden. Men wilde een website 
die minder onderhoudsgevoelig was en die door bestuursleden en daartoe 
aangewezen HVB-medewerkers van content voorzien kon worden. Een 
van de eisen was dat de nieuwe website niet te veel mocht afwijken van de 
oude, daarbij rekening houdend met de gemiddelde leeftijd van de HVB-
leden. Een andere belangrijke voorwaarde was het publiceren van het HVB-
fotomateriaal in een nieuwe opzet. 

Begin 2013 werd de nieuwe website opgeleverd en gevuld met HVB-
materiaal. Er werd een poosje proefgedraaid en tenslotte werd de oude 
website uit de lucht genomen en was de nieuwe website een feit. Tevens 
werd via een interessante club van Historische Verenigingen een collectieve 
oplossing voor ons fotomateriaal ingevoerd in de vorm van een beeldbank. 
Inmiddels is deze beeldbank actief en gevuld met veel fotomateriaal. 
U kunt deze bezoeken via onze website. De bedoeling is dat naast het 
HVB-fotomateriaal ook geluid- en filmfragmenten worden opgeslagen en 
beschikbaar worden gesteld. Momenteel wordt gewerkt aan het rubriceren, 
classificeren en het beschrijven van onder andere het fotomateriaal.

Financiën
Voor het ontwikkelen en bouwen van de website is door het bestuur een 
geldbedrag ter beschikking gesteld. Een extern bureau heeft de website 
gebouwd en is daarbij binnen het budget gebleven.

Louis Witte
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Verslag over 2013 van de werkgroep Excursies

Van de werkgroep excursies maken deel uit:
portefeuillehouder Leo Rotthier

Medewerkers:  
Marijke Kirpensteijn, Wim Jan Schotten, Jos van de Klundert, Herl Roos 
Lindgreen, Ed Duin, Eldert Groenewoud, Willem Jan Bleys

Activiteiten
We kunnen als excursiecommissie terugzien op een zeer druk en geslaagd 2013. 
Nieuwe excursies zijn ontwikkeld, enkele andere herhaald zodat het voor de 
leden interessant is om mee te gaan, maar ook om ‘die’ gemiste excursie alsnog 
eens mee te maken. Er was weer zeer veel belangstelling, wat het altijd lastig maakt  
om iedereen in te delen. We doen ons best,  maar zijn afhankelijk van de locatie en 
de rondleiders. In 2013 is toegetreden tot de excursiecommissie Ed Duin.

Waar zijn we in 2013 geweest?
Voorjaar
23 en 24 maart Boerderij van Lia en Jan Zwakman 80   aanmeldingen
13 en 14 april Gasterij ‘t Woud en Schuylenburg 260 aanmeldingen
18  mei Oorlogslittekens in het landschap 105 aanmeldingen

Najaar
14 en 15 september Gasterij ‘t Woud en Schuylenburg 200 aanmeldingen
12 oktober Kunstroute 60   aanmeldingen
16 november Kranenburgh 190 aanmeldingen

We hebben in 2013 een record van totaal 895 aanmeldingen te verwerken gehad.
Dat betekent niet alleen dat we de excursies hebben moeten organiseren. We 
hebben voor een aantal excursies deskundige inleiders ingeschakeld en een aantal 
excursies hebben we zelf ingeleid. De begeleiding van de groepen gebeurt altijd 
door de commissieleden. Maar ook het indelen van de groepen en het bevestigen 
van uw deelname is bij deze aantallen toch weer een heel werk.

Financiën
De uitgaven voor de werkgroep excursies zijn binnen het begrote bedrag voor 
2013 gebleven.

Heeft u vragen of opmerkingen bel Leo Rotthier 072-5812883.
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Verslag over 2013 van de Werkgroep Histon

Van de werkgroep Histon maken deel uit:
portefeuillehouder  Beatrijs van Erdewijk
voorzitter   Theo de Graaff
secretaris   Kees Ory

Medewerkers:

Joop Bekius, Frank Boddendijk, Mieke Botman, Herman Gelens, John 
Grooteman, Jan Hageman, Frank van Heusden, Kees van der Hoek, Barbara 
Jensen, Petra Kamp, Riet Kamp, Roel Kuipers, Thea Leijen, Bert van der 
Miesen, Henk Min, Dirk Nolson, Ben Nuyens, Jaap Schoen, Ans Schot, 
Maria Smook, Theo Veer, Ru Waalewijn, Pim van der Werf en Kees Wokke.
Helaas is overleden het Histon-lid Jeroen de Jong. Jeroen heeft waardevolle 
bijdragen geleverd met betrekking tot het vliegveld.

Activiteiten

Er zijn 9 bijeenkomsten georganiseerd, in de zijzaal van het Parkhotel. De 
werkgroep beschikt over een diversiteit aan onderwerpen. Deze zijn in 
overleg met de redactie samengevat in een spaarlijst. Het streven is erop 
gericht een belangrijke bijdrage te leveren aan de redactie van de Kroniek. 
Hierover zijn, in een goede sfeer, duidelijke afspraken gemaakt tussen 
Histon en de Redactie. De voorjaarsbijeenkomst van 2 mei is benut voor 
een literair-historische fietstocht door Bergen.  Op 7 november is door 
een groot aantal Histon-leden een bezoek gebracht aan het Amsterdams 
archief “De Bazel” aan de Vijzelstraat. Tijdens dit bezoek is op passende 
wijze afscheid genomen van ‘voorzitter’ Herman Gelens. In de vergadering 
van 14 november is het voorzitterschap van Herman Gelens overgenomen 
door Theo de Graaff.  Op dezelfde datum is het secretariaat van Theo de 
Graaff overgenomen door Kees Orij.  Er is een tiental Klankbordvragen 
afgehandeld, vaak in samenwerking met HVB-leden buiten Histon.

Financiën
Het afgelopen verenigingsjaar is Histon binnen de vastgestelde begroting 
van € 1.000,- gebleven.

Theo de Graaff
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Algemene Leden Vergadering
27 maart 2014

van 19.30 tot 20.00 uur

 Agenda:

 1.  Opening

 2.  Verslag Algemene Leden Vergadering 3 oktober 2013

 3.  Van de bestuurstafel, financiën en ledenbestand

 4.  Verslag kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie  
   
 5.  Voorstel benoeming leden van verdienste

 6.  Nieuws van de werkgroepen

 7.  Voordracht en benoeming nieuw bestuurslid: 
  mevr. Beatrijs van Eerden

 8. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement*

 9.  Rondvraag 

 10.  Sluiting

 *   Het Huishoudelijk Reglement kunt u inzien op de website van de 
HVB, tevens liggen er voor de vergadering enkele exemplaren 
ter inzage.
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Notulen Leden Vergadering op 3 oktober 2013

Aanwezig: N. Weel (voorzitter), G. van Weele (secretaris), M. Ranzijn 
(penningmeester), alsmede de bestuursleden L. Rotthier, L. Witte, J. Schoen.

Afwezig: Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer R. van der 
Sluijs en van mevrouw R. Hazelhoff.

Notulen: G. van Weele

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van 
harte welkom op deze Najaarsbijeenkomst. Er is eerst een kort huishoudelijk 
deel en daarna een lezing door Fred Jostmeijer, die ons zal meenemen langs de 
Breelaan vanaf het oude station richting Duinvermaak. De voorzitter vermoedt 
dat de hoge opkomst van deze avond veroorzaakt is door het onderwerp van 
de lezing. Het streven is er op gericht het huishoudelijk deel kort te houden, 
zodat de gastspreker van deze avond op tijd met zijn presentatie kan beginnen.
2. Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 21 maart 2013 
Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 21 maart roept geen 
vragen op noch geeft zij aanleiding tot opmerkingen, en wordt door de 
vergadering goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.
3.Van de bestuurstafel
De voorzitter wijst de vergadering erop dat wij vanavond een bijzonder 
bruidspaar in ons midden hebben, te weten Jaap en Riet Vrasdonk die hun 
60-jarig huwelijksfeest vieren. Het bruidspaar krijgt een daverende ovatie.
De voorzitter vraagt Barbara Jensen naar voren en memoreert dat Barbara vijf 
jaar geleden de ledenadministratie opnieuw heeft opgezet en sindsdien met 
grote zorgvuldigheid en plichtsbetrachting heeft uitgevoerd. Op 1 september 
is de ledenadministratie in andere handen overgegaan. De voorzitter wil 
Barbara graag bedanken voor het vele werk dat zij voor de vereniging heeft 
verzet en ondersteunt zijn woorden met een boeket. Vervolgens vraagt hij 
Stella Schrijver naar voren en memoreert het vele werk dat Stella als bestuurslid 
voor de vereniging heeft gedaan bij het organiseren van onze lezingen, de 
jaarlijkse Steunpilarendag, de Najaarstentoonstelling en recentelijk haar 
bijdrage aan onze jubileumviering en het uitgeven van ons Nieuwsblad. Zijn 
dank onderstreept hij met een alcoholische versnapering voor Stella en één 
voor Marien, haar echtgenoot, die de afgelopen jaren op de achtergrond vele 
hand- en spandiensten voor de vereniging heeft verricht.
4. Begroting 2013 - 2014



25

Voor de begroting verwijst de voorzitter naar het Nieuwsblad waarin 
deze met toelichting is opgenomen. Dit geeft geen aanleiding tot vragen of 
opmerkingen. 
5. Toelichting financieel beleid
Ook dit onderwerp geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.
De penningmeester geeft aan zeer blij te zijn met de leden die onder de leuze 
“Meer mag ook” hun bijdrage aan de vereniging extra hebben verhoogd. Het 
levert een substantiële inkomstenbron voor de vereniging op.
6. Nieuws van de werkgroepen
Voor wat betreft de plannen van de verschillende werkgroepen verwijst de 
voorzitter naar het Nieuwsblad waarin deze plannen voor het komende jaar 
zijn opgenomen. Dit geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen
7. Rondvraag
Frits David Zeiler wil graag van de gelegenheid gebruik maken om zijn 
waardering uit te spreken voor de festiviteiten op 22 juni rond ons 20-jarig 
jubileum. Herman Gelens vraagt zich af of de onderzoekers van Histon zich 
kunnen verdiepen in het fenomeen zelfmaakmode en de invloed daarop van 
bijvoorbeeld stoffenwinkels en damesbladen. Verder geeft hij aan bezig te zijn 
met de voorbereiding van de tweede druk van het boek van Piet Vijn over de 
Bergense Middenstand. Renate Woudstra vraagt of de pages die op 22 juni de 
Canon van Bergen aanboden zelf ook niet een exemplaar kunnen ontvangen. 
Dit wordt toegezegd. De voorzitter geeft aan dat er nog een rectificatie nodig 
is op het Nieuwsblad. Bij het artikel over de jubileumviering is ten onrechte 
op bladzij 4 de naam van Stella Schrijver weggevallen. Zij maakte wel degelijk 
deel uit van de jubileumcommissie. Marry Ranzijn geeft aan dat de vacature 
voor de ledenadministratie een achttal kandidaten heeft opgeleverd waarvan 
er twee als potentieel bestuurslid kunnen worden beschouwd. De verdere 
uitlijning moet nog plaatsvinden. De uitgezette enquête heeft tot nu toe 180 
reacties opgeleverd. Het bestuur is bezig met het verwerken van deze reacties 
en bezint zich op mogelijke consequenties van de door de respondenten 
gedane suggesties. Mogelijk moet de structuur van de vereniging worden 
aangepast, dan wel moeten nieuwe groepen in het leven worden geroepen.
De voorzitter wijst nog op de Kerstmarkt rond de Ruïnekerk op 15 december. 
Tevens kondigt  hij de avond van 21 november aan, waarop we het jubileumjaar 
willen afsluiten met het vertonen van verzameld beeldmateriaal van die dag en 
een gezellig samenzijn ná de officiële presentatie van de Najaarskroniek.
8. Sluiting
Omdat er verder geen vragen of opmerkingen meer zijn, sluit de voorzitter 
de vergadering. Hij stelt tevreden vast dat dit huishoudelijk deel binnen 30 
minuten is afgerond.
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Toelichting balans en verlies- en winstrekening
Resultaatoverzicht 2013, balans per 31 december 2013. Het afgelopen 
boekjaar werd afgesloten met een positief saldo van € 403 en een eigen 
vermogen van € 38.727.
Toelichting op de posten:
“meer mag ook”: wij zijn de betrokken leden weer zeer erkentelijk voor dit 
extraatje. 
Meer opbrengsten: door de jubileumactiviteiten hebben we er ca. 170 nieuwe 
leden bijgekregen, wat zich, samen met de enthousiaste verkoopactiviteiten, 
heeft vertaald in ca. € 4.000 meer aan opbrengsten.
Straatnamenboek en Canon van Bergen: het straatnamenboek is helaas 
uitverkocht. Ieder lid heeft een Canon van Bergen ontvangen. De Canons zijn 
nu in de boekwinkels en via de webwinkel HVB te koop. De overgebleven 
Canons staan op de balanspost voorraad. In 2013 hebben we voor € 850 aan 
Canons verkocht. Deze zijn ten laste van de voorraad geboekt.
Webwinkel: ons gehele assortiment aan Kronieken, Themanummers, 
boeken, prachtige kaarten van o.a. Blaeu is te koop in de Webwinkel van 
de HVB wat in 2013 resulteerde in een verkoop van € 243 (zie beschrijving 
kaart van Blaeu elders in dit Nieuwsblad).
Overige verkopen: de HVB heeft vier keer gratis op de kunstmarkt in 
Bergen mogen staan, een genereus aanbod van Willem Beemsterboer. Door 
deze markten en de verkopen op de jubileumdag, is de opbrengst van de 
Kronieken, Themanummers, kaarten van Blaeu en de straatnamenboeken 
twee keer zoveel geworden als begroot.
Themanummer: het was de bedoeling om in 2012 een Themanummer uit te 
geven. De redactie heeft er echter voor gekozen om het Themanummer door 
te schuiven naar 2013. De kosten van het Themanummer zijn daardoor ten 
laste gebracht van de reservering.
Jubilea: 22 juni was een groot feest met een geweldig resultaat: ca. 170 nieuwe 
leden en hogere verkopen. De totale kosten van de Canon van Bergen, het 
jubileumfestijn 22 juni alsook de afsluiting op 21 november zijn gefinancierd 
uit de reservering jubilea en voor een heel groot deel gefinancierd door 
opgehaalde sponsorgelden. Alle sponsoren, nogmaals hartelijk dank. Het 
gehele jubileumjaar hebben we budget neutraal kunnen afsluiten. 
Tentoonstelling: In principe willen we één keer per vijf jaar een 
tentoonstelling organiseren. Voor deze tentoonstelling hebben we € 700 
toegevoegd aan de reservering.
Schenking Oude begraafplaats: dit jaar is er weer een schenking ontvangen 
van € 200 en zijn de kosten van € 212 ten laste gebracht van deze balanspost.

Marry Ranzijn, penningmeester.
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Balans per 31 december 2013
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