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Agenda 
Najaar 2016

Zaterdag 10 september Open Monumentendag - 10.00 - 16.00 uur
 Rondleiders van de Werkgroep Excursies geven in 

historische kledij rondleidingen in de Ruïnekerk. Toegang 
gratis. HVB met promotiemarktkraam aanwezig.

 De icoon Merlet zal op deze dag centraal staan en rond 
deze Merlet zijn er leuke activiteiten georganiseerd. 
Speciaal voor kinderen. Zie programma elders in dit blad.

Zaterdag 10 september Open Monumentendag - 11.00 - 17.00 uur
 Rondleiders van de Werkgroep Oude Begraafplaats aan de 

Ruïnelaan geven rondleidingen op de Oude Begraafplaats.  
Toegang gratis. HVB met promotiemarktkraam aanwezig.

Donderdag 6 oktober Algemene Ledenvergadering - 19.30 - 20.00 uur.
 Aansluitend: Lezing Henk Jellema, Fred Jostmeijer en Leo 

Rotthier over Bergen aan Zee.

Zaterdag 1 oktober Excursie: Herhaling excursie door het Oostdorp van 
Maschmeijer.

Zaterdag 15 oktober Excursie: Fiets- en wandelexcursie door het historische 
landschap, waarbij de duinen centraal staan.

Zaterdag 5 november Excursie: (herhaling) Wandeling door het historisch 
interessante deel van ons dorpscentrum. Voor al die 
mensen, en vooral ook nieuwe leden, die ons dorp beter 
willen leren kennen. 

Zondag 11 december HVB met promotiemarktkraam op de kerstmarkt rond de 
Ruïnekerk.
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Najaarslezing donderdag 6 oktober 2016 in de Ruïnekerk
Henk Jellema, Fred Jostmeijer en Leo Rotthier

Door technische problemen kon de geplande lezing over Bergen aan Zee 
op donderdag 1 oktober 2015 maar gedeeltelijk worden gepresenteerd. 
Gelukkig zijn Henk Jellema en Fred Jostmeijer bereid gevonden de lezing 
met afbeeldingen opnieuw in zijn geheel uit te voeren. De mondelinge 
presentatie is van Leo Rotthier. De lezing begint na een korte algemene 
ledenvergadering. Aanvang vergadering 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur. 
 
In tweemaal drie kwartier, afgewisseld door een pauze, komen 
achtereenvolgens aan de orde:

• De situatie ter plaatse tot 1906: zee, strand en duinen. De jaren van 1906 
tot 1940: de nieuwe Zeeweg, opbouw en groei van de badplaats, komst 
van de stoomtram, bloeiend toerisme, bouw van het Vredeskerkje en 
het 25-jarig bestaan.

• De periode 1940-1945: bezetting, evacuatie, afbraak van de helft van de 
bebouwing en de gerealiseerde Duitse kustverdediging (‘Atlantikwall’).

• De jaren van 1945 tot 2015: herstel van het toerisme, wederopbouw, de 
niet-uitgevoerde plannen en het hedendaagse Bergen aan Zee. 

De avond wordt afgesloten met een drankje.

________________________________________________________________
 

Let op:
U heeft alleen toegang als u de uitnodiging of het strookje aan de onderkant 
van de uitnodiging meeneemt en bij binnenkomst kan tonen. 

Want u weet: voor leden is de toegang gratis!
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Van de Bestuurstafel
 
De afgelopen periode werd gekenmerkt door positieve zaken, zo bleef ons 
ledenaantal stabiel en is de huidige stand 1.808 leden. Voor een belangrijk 
deel was hiervoor verantwoordelijk de enthousiaste werkgroep Ledenser-
vice en -werving, die met de promotiemarktkraam aanwezig was bij ver-
schillende evenementen in het dorp. 

Enkele feiten:

• Na het overlijden van Guillaume van Weele begon de zoektocht naar een 
nieuwe secretaris. Gelukkig hebben wij deze snel gevonden in de persoon 
van Aalt van Huissteden. Als bestuur zijn wij ontzettend blij dat Aalt snel 
wilde instappen. Aalt zal zich elders in het blad aan u voorstellen.

• Op 2 juli jl. is ons erelid Piet Mooij 93 jaar geworden.
• Op 3 juli jl. is ons erelid Ru Waalewijn 91 jaar geworden.
• ‘De Vergeten Oorlog 1799’ wordt een jaar doorgeschoven naar 22 t/m 24 

september 2017.
• De vergaderingen van de verschillende werkgroepen worden 

tegenwoordig of thuis bij een van de leden of in de kantine van de nieuwe 
Brandweerkazerne gehouden.

• Open Monumentendagen: als HVB zijn wij op 10 september aanwezig 
bij de Ruïnekerk en de Oude Begraafplaats. Het thema is Iconen en 
Symbolen.

• Er wordt door de werkgroep Website hard gewerkt aan een nieuwe opzet.
• De HVB heeft nu een kleine archiefruimte in het gebouw van de Stichting 

Welzijn aan het Binnenhof. 
• De werkgroep Beeld en Geluid was op zoek naar een stalen archiefkast, 

die geplaatst moet worden in de archiefruimte. Paul Pesie is er in geslaagd 
een kast op de kop te tikken bij de firma Bredewijn, kantoormeubelen aan 
de Berenkoog in Alkmaar, kosten € 40,-. Toen Paul vertelde dat de kast 
voor de HVB bestemd is, kreeg hij de kast gratis mee.

• Het bestuur is acht keer bijeen geweest.
• Het fotoboek van Gré Schouten (familieboek) is nog steeds niet boven 

water!
• Door de directie van Zorgcentrum Oudtburgh is contact gelegd met 

de werkgroep Beeld en Geluid. Na een renovatie wil men het gebouw 
gedeeltelijk geschikt maken voor dementerende patiënten. De werkgroep 
Beeld en Geluid is gevraagd om geschikt fotomateriaal aan te leveren, dat 
moet dienen als een herkenning voor deze patiënten.
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• De tentoonstelling in de bibliotheek ‘Winkeltjes in Bergen’ waarbij de 
dvd van Lau Vrasdonk is gebruikt, is matig bezocht.

• Door Liesbeth Tuynman is Facebook voor de HVB ontsloten.
• Bijna alle cadeaulidmaatschappen zijn, na actie van de werkgroep 

Ledenservice en -werving, omgezet naar een definitief abonnement.
• Binnen het bestuur wordt nagedacht over hoe wij ons 25-jarig jubileum 

in 2018 gaan organiseren.
• De plannen en activiteiten van de verschillende werkgroepen zullen 

voortaan alleen in het voorjaarsnummer gepresenteerd worden. In dit 
najaarsnummer hebben we een organigram van de structuur binnen de 
HVB opgenomen met daarin alle werkgroepen en de actieve vrijwilligers. 
Er zijn op dit moment circa 130 vrijwilligers in de verschillende 
werkgroepen en daarbuiten actief.  

Niek Weel, voorzitter.

Manifestatie De VERGETEN OORLOG 

Zoals in het vorige Nieuwsblad aangegeven, hadden we het plan om in het 
weekend van 16-17-18 september 2016 een manifestatie te organiseren die 
aandacht besteedt aan de ‘Vergeten Oorlog, de Slag bij Bergen’ van 1799.  
Met dit project, de Vergeten Oorlog, toont de stichting Tijdgeest in samen-
werking met de Historische Vereniging Bergen, gemeente Bergen, erfgoed-
platform BES, de bewonersvereniging Bergen Centrum en de Napoleon-
tische Associatie Nederland (NAN), de verschillende gebeurtenissen die 
hebben plaatsgevonden tijdens de Brits-Russische invasie van 1799 in de 
gemeente Bergen. 

Echter, er is besloten om deze heropvoering van de Slag bij Bergen een jaar 
uit te stellen. De nieuwe datum is 22-23-24 september 2017.

Via de website en het volgende Nieuwsblad van de HVB zullen wij u op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen van deze zo bijzondere manifestatie.

Namens Stichting Tijdgeest: Hans Langeree en Monique van Zelst 
Namens de Werkgroep Ledenservice en -werving: Marry Ranzijn
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Introductie van de nieuwe secretaris Aalt van Huissteden 

Door het zo onverwachte overlijden van Guillaume van Weele miste het 
bestuur van de HVB een secretaris. Mij werd gevraagd of ik het secretariaat 
wilde gaan vervullen. En ik heb daar “ja” op gezegd. 

Laat ik mij even voorstellen. Mijn naam is Aalt van Huissteden. Ik ben gebo-
ren in Assen in 1938. Mijn jeugd bracht ik door in Driebergen-Rijsenburg. 
Na de HBS ging ik naar de opleiding voor onderwijzers in Utrecht. In 1960 
ging ik werken in Haarlem op een school voor moeilijk lerende kinderen. In 
1963 trouwde ik met Loes Vonck en een jaar later vertrokken we naar Aruba, 
waar we zeven jaar woonden. Daar werden twee zonen geboren. Mijn vrouw 
en ik werkten er beiden in het onderwijs. Ik begon een studie pedagogiek op 
Curaçao, die ik na terugkeer in Nederland voltooide aan de universiteiten van 
Utrecht en Amsterdam. Ik specialiseerde mij in de orthopedagogiek.

In Nederland woonde ik eerst enkele jaren in Doetinchem en Arnhem. In 
Arnhem was ik adjunct-directeur van de afdeling onderwijs van een revalida-
tiecentrum. 

In 1977 kreeg ik een uitdagende opdracht, nl. het opzetten van een school 
voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen en jongeren in Ber-
gen. Het werd de Mytylschool De Ruimte aan de Oudtburghweg. Twintig 
jaar was ik daar directeur. In die periode was ik een aantal jaren lid van de 
Bergense gemeenteraad en secretaris van de RIAGG in Alkmaar. Begin 1999 
vertrok ik naar Namibië en werd daar adviseur bij het Ministerie van Onder-
wijs in Windhoek.

Sinds 1978 woonde ik in Bergen en voelde mij daar erg thuis. Ik werd al snel 
lid van de HVB. Geschiedenis van mijn woonomgeving heeft altijd mijn 
belangstelling. In 2003 verhuisden we naar Culemborg omdat we daar een 
prachtig appartement konden kopen. Ik bleef lid van de HVB. De wens om 
terug te keren naar Bergen groeide echter met de jaren. En sedert eind 2014 
ben ik weer terug in Bergen.

Als gepensioneerde wil ik actief blijven, en een bijdrage leveren aan activi-
teiten van de HVB past daar goed in. Ik werd lid van de werkgroep Beeld en 
Geluid en werk aan de invulling van de beeldbank. Ik leer daardoor erg veel 
van de Bergense historie en het is een boeiende taak. Daarnaast heb ik me 
voorgenomen te gaan functioneren zoals het een goed secretaris betaamt.
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Terugblik Voorjaarsexcursies 2016

Zaterdag 2 april herhaalden we de nieuwe excursie over de Bergense 
architect Jan Leijen.
Door de grote belangstelling konden we flink wat groepen indelen. In de 
Adelbertusschool hield Ed Duin eerst een inleiding over het werk van deze 
katholieke architect, waar, ondanks dat er veel is afgebroken, toch nog heel 
wat van over is. Daarna wandelden we door het dorp en kwamen diverse 
gebouwen en huizen van zijn hand tegen. We moesten ons, in verband met 
de tijd, tot het centrum van het dorp beperken, maar ook daarbuiten heeft 
hij zijn sporen in ons dorp achtergelaten.

Zaterdag 23 april herhaalden we de wandeling over de Breelaan. Wat is 
over deze bekende laan veel te vertellen en wat wisten ook de deelnemers 
herinneringen op te halen. Rond 1900 begon hier het toerisme naar Bergen; 
een laan vol hotels en pensions. Dat ons dorp, vlak bij duin, bos en zee 
een fantastisch verblijf garandeerde, begon men ook elders te beseffen 
en vooral in de zomer was het dorp vol leven. Nog geen oorverdovende 
festivals, maar een concert van de Harmonie en met Bello naar het strand. 
Soms verlang je weer naar vroeger.

Zaterdag 21 mei wandelden we door het Oostdorp van Maschmeijer. 
Deze rijke ‘selfmade man’ had heel wat grond gekocht in Bergen en 
liet op die grond ook veel bouwen. Zelf woonde hij op de hoek van de 
Loudelsweg in het huis Zuilenhof, vlak ernaast stond het huis van de 
koetsier. Het is niet meer te bevatten dat dit huis in die tijd aan de rand van 
ons dorp stond. Aan de van Borselenlaan bouwde hij een huis voor zijn 
zoon en voor zijn arbeiders huisjes aan de Oosterweg. We mochten zowel 
de tuin van Zuilenhof als de fraaie tuin aan de van Borselenlaan bekijken. 
Er valt in ons dorp altijd weer wat nieuws te ontdekken. 
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Najaarsexcursies 2016

1 oktober herhalen we de excursie door het Oostdorp van Maschmeijer. 
We vonden de excursie zelf zo leuk dat we zoveel mogelijk leden willen 
laten meegenieten. Het verhaal over de Maschmeijers is interessant. Hij 
was rijk, maar ook een echte regent: hij hield zijn rijkdom niet alleen 
voor zichzelf. Hij steunde schilders en musici; bemoeide zich met de 
gemeentepolitiek en liet huizen bouwen voor de werknemers van zijn 
kalkzandsteenfabriek. We bezoeken het gedeelte van het dorp dat August 
Maschmeijer bezat en dwalen langs zijn huizen en mogen ook enkele oude 
tuinen binnen gaan. Plaats en tijdstip van vertrek krijgt u nog te horen.

15 oktober organiseren we een fiets- en wandelexcursie door het 
historische landschap; waarbij dit keer de duinen centraal staan. In 
een vorige excursie was er aandacht voor de natte kant van Bergen: de 
polders. Nu kijken we vooral naar de landschapsontwikkeling aan de 
droge kant van Bergen die eerst door de natuur, maar later ook vooral door 
de mens werd gevormd. We fietsen tijdens deze excursie langs plekken, 
waar deze invloeden nog waarneembaar zijn. Van groot belang is de 
waterhuishouding van dit gebied, waarbij grondwater, infiltratie, regen, 
begroeiing en drinkwatervoorziening een voorname rol spelen. Onze tocht 
zal voor een deel door het PWN-gebied ten westen van Bergen gaan en 
eindigen op de grens van duin en polder, daar waar het duinwater de polder 
bereikt. Iedere deelnemer dient bij deze excursie over een geldig PWN-
toegangsbewijs te beschikken (dagkaarten zijn makkelijk te verkrijgen via 
internet). Plaats en tijdstip van vertrek krijgt u, na opgave, te horen.

5 november maken we een wandeling door het historisch interessante deel 
van het dorpscentrum. Het leek ons een goede gedachte deze wandeling 
weer eens te herhalen, tenslotte zijn we daarin heel deskundig; een aantal 
commissieleden wordt hiervoor ook geregeld gevraagd door de VVV 
Bergen. 
Zeker voor nieuwe leden een aanrader; je kijkt zo anders naar je dorp als 
je de verhalen erover kent. De kerkruïne op zijn brink, het Sterkenhuis, 
de Merelhof, het van Reenenpark, Plan Meerwijk; ons dorp heeft zoveel 
te bieden. Een excursie voor leden die nog een echte Bergenaar moeten 
worden!
Plaats en tijdstip van vertrek krijgt u, na aanmelding, te horen.
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Nieuws uit de HVB webwinkel
 
Zomeraanbieding voor leden en niet leden: Kaart van ‘Berghen’,  
‘Egmonde’ en ‘Scorle’.

Op de kaart staan onderstaande wapens en kaarten: 
• het wapen en kaart van Berghen anno 1251. 
• het wapen en kaart van Egmonde anno 1156. 
• het wapen en kaart van Scorle anno 1216.

Daarnaast prachtige foto’s van: 
• de Ruïnekerk van Bergen rond 1730 
• ‘t huis te Ramp 1730 
• Egmont op Zee 1620 
• Overblyfsels van ’t Slot van Egmond 1730 
• Scorle 
• Groet

Maatvoering:  
Hoogte 36,5 cm; breedte 52 cm.

Extra én gratis bijgeleverd:  
Een passe-partout, hierdoor worden de kaarten en afbeeldingen nog beter 
uitgelicht.

Prijs: € 9,95

Bestel nu gemakkelijk via de HVB webwinkel. 

Ga naar: http://hvb-nh.nl/shop/contents/nl/d6.html

Bestellingen binnen Bergen worden gratis bezorgd.  
Dus geen portokosten! 

Sjoerd Boersma
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Zaterdag 10 september, Ruïnekerk van 10.00 uur tot 16.00 uur 
 

DE MERLET op OPEN MONUMENTENDAG

De HVB is onderdeel van het platform Erfgoed Bergen – Egmond – 
Schoorl. Eén van de gezamenlijke activiteiten van het Platform is de Open 
Monumentendag. De HVB besteedt ieder jaar veel aandacht aan deze dag. 
Ieder jaar zijn vrijwilligers van de HVB actief in en rondom de Ruïnekerk 
en proberen zij het landelijk thema van dat jaar in historisch perspectief uit 
te dragen. Dit jaar is het landelijk thema van de Open Monumentendag: 
Iconen en Symbolen.

De enthousiaste PR-werkgroep van de HVB heeft bedacht dat Bergen 
een prachtig icoon in het wapen en op de Bergense vlag heeft staan: DE 
MERLET. Die willen we graag op een ludieke en respectvolle wijze onder 
de aandacht van de kinderen, bevolking en toeristen brengen. Vele mensen 
kennen de betekenis van de Merlet niet. Is het een vogel zonder pootjes en 
snavel? Is het een eend? Zelfs bestaat de vraag: is het een woerd? Door de 
aandacht voor dit symbool wordt men bewuster van de Merlet en daar-
mede van het erfgoed van Bergen. Op een historisch verantwoorde wijze 
zullen de mensen door de vrijwilligers worden geïnformeerd. 
De vijftiende-eeuwse Ruïnekerk is deze dag weer het centrum van alle 
activiteiten. In en rondom de kerk zullen door vrijwilligers (in zestiende-
eeuwse kleding) van de HVB rondleidingen gegeven worden. 

Ouders, opa’s en oma’s OPGELET: voor kinde-
ren worden er ook leuke activiteiten en optre-
dens georganiseerd. Zet deze dag in uw agenda!!

Voor de kinderen zijn er speciale optredens van: 
1. De befaamde komische Johannes de Nar.  
Optredens om: 10.30 uur - 12.00 uur – 13.30 uur 
en 15.00 uur.
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2. De bekende Wies Kavelaar van Wies en de Liefde geeft ’s morgens en ’s 
middags een zangworkshop voor kinderen. Wies gaat samen met de kinde-
ren Oudhollandse volksliedjes zingen en onder andere de basistechniek van 
het zingen bijbrengen. In deze workshops staat het enthousiasmeren van 
kinderen centraal.  
Workshops om: 11.00 uur en 14.00 uur. 

Verder komt er een damspel van wel 2 x 2 meter met rode en witte Merlet-
ten. Volwassenen en kinderen worden uitgenodigd om een potje te komen 
dammen. En dus niet met gewone damstenen maar met heuse grote rode 
en witte Merletten. Zes levensgrote Merletten worden rond de Ruïne-
kerk neergezet, waarvan één bij het Sterkenhuis. Een ‘selfie’ bij zo’n grote 
Merlet behoort tot de mogelijkheden. Overige activiteiten voor kinderen: 
met vormpjes uit klei en deeg merletjes maken; ook kunnen de kinderen 
kleurige Merletjes van foam maken. Verder zijn er verschillende HVB-pro-
motiemarktkramen met informatie over en producten van Merletten. Door 
het centrum loopt een omroeper met zijn gevolg in historisch kledij om de 
bevolking en toeristen attent en nieuwsgierig te maken op en naar alle acti-
viteiten rondom de Merlet….

Hotel Merlet uit Schoorl is aanwezig met een lekkernij, samengesteld door 
de sterrenchef van Merlet. Een kok in zestiende-eeuwse kleding zal u daar-
mee verrassen.

In Het Sterkenhuis worden rondleidingen gegeven en wordt een vitrine 
ingericht waar u bijzondere historische voorwerpen met Merletten kunt 
zien, zoals een officieel lokstempel; een brandijzer met daarin het wapen 
(in 1809 werd voor het laatst een ‘dief’ gebrandmerkt); een bokaal (hensbe-
ker) van het polderbestuur 
van de Bergermeerpolder 
uit 1776 en nog veel meer. 
U wordt ook daar ontvan-
gen door vrijwilligers in 
historische kleding.

Houdt u de lokale kran-
ten en onze website in de 
gaten.
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Nieuws van de Oude Begraafplaats
 
Na de gebruikelijke winterstop hebben we dit voorjaar onze onderhouds-, 
reparatie- en restauratiewerkzaamheden weer opgepakt. De Oude Begraaf-
plaats is in 1996 door de HVB geadopteerd, dus we zijn het twintigste sei-
zoen gestart!

Traditiegetrouw had de jeugd tijdens de meivakantie weer een dam in de 
sloot aangelegd om op de begraafplaats te komen. Ook traditiegetrouw 
hebben ze geen vandalisme gepleegd. Zo zien we dat graag.

We kijken uit naar de Open Monumentendagen van dit jaar op 10 en 11 
september. Niet alleen omdat we benieuwd zijn of we het record aantal 
bezoekers van vorig jaar kunnen overtreffen, maar vooral omdat het thema 
dit jaar ‘Iconen en symbolen’ is. We hebben immers alleen al op de grafste-
nen enkele tientallen symbolen waar we tijdens onze rondleidingen graag 

Het wapen van Bergen en de Merlet 

De herkomst van het Wapen van Bergen is vrijwel zeker van de Heren van 
Haerlem. De graaf van Holland heeft destijds Bergen als leen in handen gege-
ven van de heren van Haerlem. Het wapen van Bergen is afgeleid van dat van 
de familie van Haerlem. De oudste afbeeldingen dateren al uit de late zes-
tiende eeuw. De Merletten in het wapen van Bergen zijn eigenlijk ‘geknotte 
merels’, vogels zonder poten en snavels, die alleen in de heraldiek worden 
toegepast. Bergen gebruikt het wapen sinds die tijd, ondanks dat het wapen 
niet bij de Hoge Raad van Adel was geregistreerd. Om aan deze merkwaar-
dige situatie een eind te maken, dienen burgemeester en wethouders een ver-
zoekschrift in bij koningin Wilhelmina tot bevestiging van dit wapen voor de 
gemeente Bergen. Op 31 december 1921 geeft de Koningin haar goedkeuring.

Open Monumentendag: 26 vrijwilligers in zestiende-eeuwse kledij heten u 
van harte welkom!

Namens het bestuur, 
Marry Ranzijn.
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Verslag Steunpilarendag 19 maart 2016 

De steunpilaren waren deze keer te gast in de Adriaan Roland Holstschool 
aan de Loudelsweg, een school met een historische omgeving waar Leo 
Rotthier in zijn voordracht uitvoerig over vertelde met mooie dia’s.

Tussen 13.45 en 14.00 uur stromen de bezoekers binnen, totaal ongeveer 
110 gasten. Zij worden hartelijke welkom geheten en getrakteerd op koffie / 
thee en wat lekkers.

Om 14.00 uur opent de voorzitter de feestelijke bijeenkomst. Zoals gebrui-
kelijk werden eerst de leden van het cateringteam in het zonnetje gezet en 
hartelijk bedankt voor hun geweldige inzet, de dames ontvangen een lek-
kere paasstol van A.C. de Boer, de heren een fles wijn. De dames en heren 
van dit team waren ’s morgens om 09.00 uur aanwezig om de zaal in orde 
te maken en aan de slag te gaan in de keuken voor het maken van allerlei 
lekkere hapje. De dag tevoren waren Esther van Eijk en Marry Ranzijn de 
hele dag bezig met de inkoop van drankjes en ingrediënten voor de hapjes.

Renate Woudstra had gezorgd voor een mooi bloemstukje op elke tafel, 
beschikbaar gesteld door Deen supermarkt in Bergen NH.

Hierna dankte de voorzitter de steunpilaren voor de enthousiaste inzet van 
het afgelopen jaar. “Zonder jullie steun zijn wij als HVB nergens, nogmaals 
heel veel dank daarvoor. Graag rekenen wij voor het komende jaar weer op 
zoveel enthousiasme en steun. 

over vertellen. We zijn ook van plan, naast de algemene brochure over de 
begraafplaats die we voor de bezoekers hebben, een nieuwe brochure over 
al die symbolen samen te stellen. Een goede reden om op 10 september 
(nog eens) bij ons langs te komen. 

De Oude begraafplaats is op zaterdag 10 september open van 11.00-17.00 uur. 

Willem Jan Bleys
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Wij zijn als Historische Vereniging Bergen NH met zo’n 1.800 leden een 
van de grootste historische verenigingen van Nederland. Aan de basis ligt 
de interesse in onze doelstellingen, waarbij ook het sociale aspect een be-
langrijke rol speelt, daar mogen wij met zijn allen best trots op zijn.”

De conciërge van de school Job Op ’t Einde, die ook de gehele dag aanwe-
zig is geweest, wordt bedankt met een enveloppe met inhoud.

Na een aantal huishoudelijke mededelingen is het woord aan Leo Rotthier. 
Hij start met zijn diapresentatie over de historie van het gebouw en de wijk 
waar wij ons nu in bevinden.

Leo vertelt deskundig en enthousiast over het ontstaan van het klooster en 
de ontwikkelingen en het leven van de zusters Ursulinen. Voor veel aanwe-
zigen een feest van herkenning, voor een ander deel van de steunpilaren een 
interessant historisch overzicht van de gebiedsontwikkeling. 
Leo wordt bedankt met een luid applaus. 

Hierna volgt een gezellig samenzijn onder het genot van een overvloed aan 
hapjes en drankjes.

Rond 17.30 uur wordt de gezellige bijeenkomst afgesloten en kan het cate-
ringteam nog een uurtje aan de slag met het opruimen en weer in oude staat 
brengen van zaal en keuken.

Het team bestond uit: 
de dames Anja Dekker, Esther van Eijk, Anneke Knijn-Pepping, Marry 
Ranzijn, Ineke Schotten, Liesbeth Tuynman, Tineke de Vries en Renate 
Woudstra; 
de heren Kees van Eijk, Frank Perquin en Peter Woudstra.

Niek Weel,  
voorzitter.
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Vrijwilligers en Werkgroepen 

De HVB is één van de grootste Historische Verenigingen van Nederland, 
gerelateerd aan het aantal inwoners. Wij zijn een enthousiaste vereniging 
met 11 werkgroepen en circa 130 vrijwilligers. Een ieder zet zich enthou-
siast in binnen zijn/haar werkgroep. De vrijwilligers zijn onmisbaar voor 
onze vereniging. Op de pagina hiernaast staat een organigram van de 
vereniging. Iedere werkgroep heeft een portefeuillehouder. Dit zijn altijd 
bestuursleden. 

Werkgroepen in alfabetische volgorde: 
 
Van de Werkgroep Beeld en Geluid maken 7 personen deel uit: 
Portefeuillehouder  Jan Rein Pruntel 
Coördinator   Allard Willemier Westra 
Fotograaf  Ineke Vrasdonk 
Medewerkers  Siem Danenberg, Aalt van Huissteden, Paul Pesie,  
   Jaap Schoen

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

De Werkgroep organiseert en begeleidt de bijeenkomsten van de Fotoher-
kenningsgroep. Hiervan maken 12 personen deel uit:  
Organisator  Allard Willemier Westra 
Notulist  Riet Kamp 
Redacteur  Aalt van Huissteden  
Medewerkers  Tom Dekker, Eldert Groenewoud, Piet Mooij,  
  Loek Ooijevaar, Jan Scholten, Henk Schotten,  
  Gré Schouten-Dapper, Lau Vrasdonk, Ru Waalewijn 
 
Van de Werkgroep Excursies maken 10 personen deel uit:  
Portefeuillehouder  Leo Rotthier 
Medewerkers  Marianne Boon, Anja Dekker, Ed Duin, Marijke 
  Kirpensteijn, Jos van de Klundert, Herl Roos 
  Lindgreen, Wim Jan Schotten, Ton Stroomer,  
  Peter Woudstra

De werkgroep heet welkom: Peter Woudstra 
De werkgroep heeft afscheid genomen van: Eldert Groenewoud
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Van de Werkgroep Historisch Onderzoek (Histon) maken 31 personen deel 
uit: 
Voorzitter  Joop Bekius 
Coördinator  Joop Bekius  
Secretaris   Kees Orij  
Portefeuillehouder   Beatrijs van Erdewijk
Medewerkers Frank Boddendijk, Mieke Botman, Bert Buizer, 

Pieter van Dijk, Theo de Graaff, Herman Gelens, 
Jan Hageman, Frank van Heusden, Kees van der 
Hoek, Henk Jellema, Barbara Jensen, Petra Kamp, 
Riet Kamp, Roel Kuipers, Thea Leijen, Bert van 
der Miesen, Henk Min, Sieme Niks, Dirk Nolson, 
Ben Nuyens, Rob Pronk, Jaap Schoen, Ans Schot, 
Maria Smook, Theo Veer, Ru Waalewijn, Pim van 
der Werf en Kees Wokke

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen 
nieuwe leden toegetreden. 
 
Van de Werkgroep Historisch Kadaster maken 3 personen deel uit: 
Portefeuillehouder  Niek Weel 
Coördinator   Henk Min  
Medewerker   Tamis Pronk

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen 
nieuwe leden toegetreden. 
 
Van de Werkgroep Ledenadministratie maken 3 personen deel uit: 
Portefeuillehouder  Marry Ranzijn 
Ledenadministrateur algemeen Sjoerd Boersma 
Programmabeheerder   Frank Perquin

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen 
nieuwe leden toegetreden.
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Van de Werkgroep Ledenservice en -werving maken 20 personen deel uit: 
Portefeuillehouder Marry Ranzijn  
Coördinator Fien Jansen-de Wit 
Webwinkel beheerder  Sjoerd Boersma 
Nieuwsblad en persberichten  Christine Waslander 
Corrector Bert van der Miesen 
Ontwerper Frank Perquin  
Facebook-beheerder Liesbeth Tuynman-van Baar 
Steunpilarendag  Esther van Eijk 
Ondersteuning steunpilarendag Renate Woudstra, Anneke Knijn- 
 Pepping, Tineke de Vries, Anja  
 Dekker, Ineke Schotten-Kaay,  
 Liesbeth Tuynman-van Baar 
Coördinator promotiemarktkraam Kees van Eijk
Ledenwerving promotiemarktkraam  Marijke van der Blom-de Wit,  

Ellis van den Bovenkamp, Esther 
van Eijck, Kees van Eijk, Fien 
Jansen-de Wit, Kees Jansen, Rita 
Jansen, Mees Schotten, Ineke 
Schotten-Kaay, Kees Wokke

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

Van de Werkgroep Oude Begraafplaats maken 19 personen deel uit: 
Portefeuillehouder Niek Weel 
Coördinator Willem Jan Bleys
Medewerkers  Piet Bogtman, Nan Duinmaijer, Berna-

dette de Grauw, Eldert Groenewoud, Piet 
Groenewegen, Pieter Hoogcarspel, Jaap 
Kaleveld, Joop Leijen, Piet Mooij, Henk 
Schotten, Gré Schouten-Dapper, Aycke 
Smook, Bini Strooker, Wout Tuijn, Lau 
Vrasdonk, Kees de Vries, Don Vromans

De werkgroep heet welkom: Piet Groenewegen. 
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen. 
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Van de Werkgroep QR-code maken 4 personen deel uit: 
Portefeuillehouder  Niek Weel 
Coördinator   Kees Jansen 
Medewerkers   Kees van Eijk en Joop Houtenbos 

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen 
nieuwe leden toegetreden. 
 
Van de Werkgroep (Kroniek) Redactie maken 8 personen deel uit: 
Portefeuillehouder  Theo de Graaff 
Hoofdredacteur    Bert Veer 
Eindredacteur   Winifred Hazelhoff Roelfzema
Redactieleden  Yvon Bos Eyssen, Trees Bruinsma, 

 Ru Waalewijn en Steven de Wit

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen 
nieuwe leden toegetreden. 
 
Van de Werkgroep Verspreiding maken 41 personen deel uit: 
Portefeuillehouder   Marry Ranzijn 
Coördinator   Lau Vrasdonk 
Coördinator Alkmaar e.o. Piet Oldenburg

Verspreiders en medewerkers in alfabetische volgorde: 
Marleen van de Akker, Sjoerd Boersma, Piet Bogtman, Anny Bogtman, 
Atie Doets-Sturk, Martin Duinmaijer, Carla Groen, Fons Homan, Pieter 
Hoogcarspel, Wil Jansen, Jaap Kaleveld, Jan Louter, Henk Min, Piet Mooij, 
Rosemarie Mulder-Leijen, Jan Oldenburg, Rob Pronk, Truus Revers, Nico 
Ris, Loes Risselada-Panbakker, Zeger de Ruiter, Dorien Runneboom, 
Guda Schekkerman, Henk Schotten, Mees Schotten, Ineke Schotten-Kaay, 
Ellie Smit-Schotten, Gré Schouten, Truus Smit, Maria Smook, Bini Stroo-
ker, Miep Tuyn, Wout Tuyn, Kees de Vries, Winfred van de Werf, Kees 
Wokke, Renate Woudstra-Mooij, Ton van Zelst

De werkgroep heet welkom: Guda Schekkerman, Piet Oldenburg,  
Rosemarie Mulder-Leijen en Winfred van de Werf. 
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen.
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Van de Werkgroep Website maken 7 personen deel uit: 
Portefeuillehouder   Sjoerd Boersma 
Coördinator/Technisch beheer   Fake Groeneveld 
Technisch beheer   Kees Smit 
Technisch beheer/Redacteur  Theo de Graaff 
Technisch adviseur   Patrick Min 
Web designer    Sabine Sabelis 
Redacteur/ kwaliteitscontrole  Huub van der Beld 
Webwinkel coördinator/ redacteur Sjoerd Boersma

De werkgroep heet welkom: Fake Groeneveld 
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen. 
 
Ten slotte hebben we nog steunpilaren die de HVB individueel ondersteu-
nen, de Algemene Steunpilaren.  
Van deze groep maken 6 personen deel uit. 
Portefeuillehouder   Niek Weel 
Individuele ondersteuning  Gerard Drieënhuizen, Dick van  
     Hoeve, Henk Jellema, Fred  
     Jostmeijer, Frits David Zeiler

OPROEP 
Verzoek van de gemeente

Via de gemeente krijgt de HVB het verzoek mee te werken aan een 
inventarisatie van graven die niet geruimd mogen worden op de be-
graafplaats aan de Kerkedijk. 
Kaders hiervoor worden nader vastgesteld. De gemeente zoekt vrijwil-
ligers die hieraan willen meewerken.

Reactie graag naar Niek Weel, e-mail: njfweel@gmail.com
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Kroniekredactie:
• Portefeuillehouder:  

Theo de Graaff
• Hoofdredacteur:  

Bert Veer
• Eindredacteur:  

Winifred Hazelhoff  
Roelfzema

• Aantal medewerkers: 8Histon: 
(historisch onderzoek)
• Portefeuillehouder:
    Beatrijs van Erdewijk
• Voorzitter:  Joop Bekius
• Secretaris: Kees Orij
• Aantal medewerkers: 31

Excursies:
• Portefeuillehouder: 

Leo Rotthier
• Coördinator: 

Leo Rotthier
• Aantal medewerkers: 10

Website:
• Portefeuillehouder: 

Sjoerd Boersma
• Coördinator:
 Fake Groeneveld
• Aantal medewerkers: 7

QR code:
• Portefeuillehouder: 

Niek Weel
• Coördinator:  

Kees Jansen
• Aantal medewerkers: 4

Beeld- en geluid:
• Portefeuillehouder:  

Jan Rein Pruntel
• Coördinator:  

Allard Willemier Westra
• Aantal medewerkers: 19
(inclusief Fotoherken-
ningsgroep)

Ledenservice en  
-werving:
• Portefeuillehouder: 

Marry Ranzijn .
• Coördinator:  

Fien Jansen - de Wit
• Aantal medewerkers: 20

Verspreiding:
• Portefeuillehouder: 

Marry Ranzijn
• Coördinator:  

Lau Vrasdonk 
• Aantal medewerkers: 41 

Ledenadministratie:
• Portefeuillehouder: 

Marry Ranzijn
• Programmabeheer: 

Frank Perquin
• Ledenadministrateur: 

Sjoerd Boersma
• Aantal medewerkers: 3

Historisch kadaster:
• Portefeuillehouder: 

Niek Weel
• Coördinator:  

Henk Min
• Aantal medewerkers: 3

Oude begraafplaats:
• Portefeuillehouder:  

Niek Weel
• Coördinator:  

Willem Jan Bleys
• Aantal medewerkers: 19

BESTUUR
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Algemene Ledenvergadering 

Ruïnekerk - 6 oktober 2016 van 19.30 tot 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 17 maart 2016

 3. Van de bestuurstafel, financiën en ledenbestand

 4. Nieuws van de werkgroepen

5. Rondvraag 

6. Sluiting

Verslag van de ALV 17 maart 2016
Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering.

Bericht van verhindering is ontvangen van: 
Liesbeth Tuynman, Frits Davis Zeiler, Ru Waalewijn en Jan Rein Pruntel

1 De voorzitter opent met een belgerinkel om 19.30 uur de Algemene 
voorjaarsvergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen in 
een volle Ruïnekerk.

2 De bel is geschonken door de familie Van der Oord en heeft ooit 
dienstgedaan op de stoomtram Bergen – Bergen aan Zee. 
De voorzitter memoreert dat de HVB in het verleden ook een 
voorzittershamer heeft ontvangen van mevrouw Schouten, hij zegt toe 
die hamer in de najaarsvergaderingen te hanteren; in het voorjaar wordt 
de bel gehanteerd. 

3 Het verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 1 oktober 2015 
wordt door de vergadering geaccordeerd.

4 Van de bestuurstafel, financiën en het ledenbestand zijn geen 
opmerkingen vanuit de vergadering.
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5 De kascommissie bestaande uit de dames Maria Smook en Riet Kamp 
is op 9 maart jl. bij de penningmeester thuis geweest en heeft de boeken 
gecontroleerd. Zij verklaren hierbij alle jaarstukken en bescheiden, 
betrekking hebbende op de exploitatie over het boekjaar 2015 en de 
balans per 31 december 2015 te hebben gecontroleerd en akkoord te 
hebben bevonden. De kascommissie verzoekt de vergadering om de 
bestuurders décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 
over het boekjaar 2015. Graag wil de commissie de penningmeester een 
compliment geven voor de uitstekende, overzichtelijke administratie. 
De vergadering geeft met een applaus aan akkoord te gaan met het 
voorstel van de kascommissie voor décharge van het bestuur. 

6 De voorzitter vraagt de vergadering akkoord te gaan met de benoeming 
van de heer Rein van der Sluijs tot Erelid. Hij leest de verdiensten 
van de heer Van der Sluijs voor, waarna de vergadering onder applaus 
het bestuursvoorstel accordeert. Hierna vraag de voorzitter de heer 
Van der Sluijs naar voren te komen om met een hartelijke felicitatie 
de Oorkonde en een boeket in ontvangst te nemen. De heer Van der 
Sluijs dankt met een kort woord de vergadering voor deze eervolle 
benoeming.

7 De voorzitter vraag de vergadering of deze akkoord kan gaan met 
de omschrijving van de werkzaamheden van de werkgroepen in 
het Nieuwsblad van maart 2016. De vergadering heeft geen op- of 
aanmerkingen.

8 De voorzitter vraag de vergadering akkoord te gaan met de 
herbenoeming van de bestuursleden Marry Ranzijn en Leo Rotthier. 
De vergadering gaat met een applaus akkoord.

9 De voorzitter vraagt de vergadering akkoord te gaan met de benoeming 
van de nieuwe bestuursleden Theo de Graaff en Aalt van Huissteden. 
De vergadering gaat met een applaus akkoord.

10 Van de rondvraag wenst geen der aanwezigen gebruik te maken.

11 De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering om 19.50 uur.

Niek Weel,  
waarnemend secretaris.
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Begroting 2017 
Toelichting op de posten: 

Themanummer Hof voor een Heer: dit Themanummer is via de webwinkel HVB 
en bij het Hof te koop. De overgebleven Themanummers staan op de balanspost 
voorraad. De opbrengst van het Themanummer valt niet binnen de exploitatie 
maar valt ten laste van de balanspost voorraad. 
Canon van Bergen: de Canons zijn in de boekwinkels en via de webwinkel HVB 
voor € 9,95 te koop. De Canons staan op de balanspost voorraad. De opbrengst 
van de Canon valt niet binnen de exploitatie maar valt ten laste van de balanspost 
voorraad. 
Vlaggen: de Bergense vlag is voor € 15 te koop via de webwinkel van de HVB. De 
vlag is bijna uitverkocht. De (te verwachten verwijderen) opbrengst van de vlaggen 
Webwinkel: ons gehele assortiment aan Kronieken, Themanummers, boeken, 
kaart van Berghen, Egmonde en Scorle met de situatie rond de dertiende eeuw is, 
inclusief passe-partout, te koop in de webwinkel van de HVB. 
Overige verkopen: de HVB staat met de promotiemarktkraam op de 
boekenmarkt, op de Koningsdag, op de kunstmarkt en op de kerstmarkt. 
Door deze markten genereren we een hogere omzet met de verkoop van onze 
materialen. 
Ledenbijeenkomsten: deze begrotingspost hebben we naar boven bijgesteld daar 
onder andere de lezingen zeer druk bezocht worden. Het is in de pauze en na 
afloop van de lezingen een zeer gezellig samenzijn met een hoog reünie-gehalte. 
Afschrijving website: in 2013 is de website geheel vernieuwd. Deze investering 
schrijven we in vijf jaar af. De laatste afschrijving heeft plaats in 2017. 
Jubilea: gezien het enorme succes van ons jubileumjaar 2013 reserveren we per jaar 
voor de volgende jubilea. De reservering is naar boven bijgesteld daar er al plannen 
zijn voor het 25-jarig jubileum in 2018. 
Tentoonstelling: in principe willen we één keer per vijf jaar een tentoonstelling 
organiseren. De reservering hiervoor hebben we opgenomen in de post reservering 
jubilea en evenementen. 
Overige: vanaf 2016 mogen we, voor de vergaderingen van de werkgroepen 
en voor de bestuursvergaderingen, gebruik maken van de kantine van de 
brandweerkazerne, waar we als HVB zeer content mee zijn. De posten voor 
die werkgroepen alsmede de kosten voor de bestuursvergaderingen hebben we 
bijgesteld. 
Plannen: gezien de bruisende activiteiten met de daaruit voortvloeiende kosten, 
willen we graag nog een keer de mogelijkheid van schenken en legaten onder uw 
aandacht brengen. 

Marry Ranzijn, penningmeester.
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Begroting 2016  en 2017    
 
 Begroting 2016 Begroting 2017 

Opbrengsten
contributies  €   29.500   €   30.300   
meer mag ook  3.000   3.100   
Contributies   32.500   33.400 
verkopen Hof van een Heer  400   300   
verkopen Canons  500   500   
t.l.v. voorraad  -900   -800   
Verkopen t.l.v. voorraad   0   0 
verkopen vlaggen  800   800   
t.g.v. reservering jubilea enz.  -800   -800   
Verkopen vlaggen t.g.v. evenementen   0   0 
donaties  150   150   
rondleidingen voor derden  300   400   
verkoop kronieken/themanummers  600   700   
verkoop webwinkel  500   800   
verkopen overige  500   200   
Overige   2.050   2.250 
Totale opbrengsten   €   34.550   €   35.650 
Kosten          
 
Kroniek vormgeving/drukkosten  €   10.800   €   10.900   
Kroniek redactiekosten  750   800   
Kroniek verzendkosten  400   700   
Kronieken   11.950   12.400 
themanummer  4.900   5.000   
themanummer verzend/overige kosten  350   375   
Themanummer   5.250   5.375 
Nieuwsblad drukwerk  1.800   1.750   
Nieuwsblad overige kosten  50   0   
Nieuwsblad verzendkosten  250   300   
Nieuwsblad   2.100   2.050 
excursies  1.500   1.500   
histon  1.000   200   
ledenbijeenkomsten  3.100   3.200   
vastleggen beeld/geluid  500   200   
historisch kadaster  100   100   
ledenwervingskosten  700   900   
QR werkgroep  200   50   
steunpilaren  700   800   
verspreiding  500   50   
Activiteiten   8.300   7.000 
huur opslag  0   335   
ledenadministratie  600   700   
WA /bestuursaanspr.verzekering  900   850   
websitebeheer  500   500   
afschrijving website  605   790   
vergaderkosten bestuur  800   125   
reservering jubilea en evenementen  2.600   4.600   
rente en kosten bank  200   300   
antwoordnummer  500   500   
algemene kosten  100   50   
lief en leed  145   75   
Algemene kosten   6.950   8.825 
Totale kosten   €   34.550   €   35.650 
RESULTAAT   €   0   €   0 



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

Werkgroepen Coördinator Portefeuillehouder 
Beeld en Geluid Allard Willemier Westra  Jan Rein Pruntel
Beheer Oude Begraafplaats Willem Jan Bleys Niek Weel
Excursies Leo Rotthier Leo Rotthier
Historisch Kadaster Henk Min  Niek Weel
Historisch Onderzoek Joop Bekius Beatrijs van Erdewijk
Ledenservice en -werving Fien Jansen-de Wit Marry Ranzijn  
Redactie Kroniek Bert Veer Theo de Graaff
Verspreiding  Lau Vrasdonk Marry Ranzijn
Website Fake Groeneveld Sjoerd Boersma
QR-code Kees Jansen Niek Weel
 
Redactieadres Bergense Kroniek en Themanummers
Gemene Bos 15, 1861 HE Bergen
E-mail: redactie@hvb-nh.nl

Publiciteit
Persberichten: Christine Waslander, T: 06-30308237
E-mail: pers@ hvb-nh.nl
Fotografie: Ineke Vrasdonk, T: 072-5159527
E-mail: fotograaf@ hvb-nh.nl 

Secretariaat HVB
Postbus 143
1860 AC Bergen
E-mail: secretaris@hvb-nh.nl

Ledenadministratie HVB Portefeuillehouder
Sjoerd Boersma Marry Ranzijn
Antwoordnummer 86174
1860 VB Bergen
E-mail: ledenadministratie@hvb-nh.nl

Website HVB
www.hvb-nh.nl of www.historischeverenigingbergen.nl


