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1. Voorwoord 
 

In 2008 heeft de Vereniging Historisch Purmerend (VHP) voor het eerst een 
beleidsplan uitgebracht. De vereniging werd daarin onder de loep genomen en 
sterke en minder sterke punten belicht en afgezet tegen een gewenste situatie 
in het jaar 2013. Nu, vijf jaar later, zijn wij opnieuw op een punt aangeland 
waarop bezinning op de toekomst aan de orde is.  

 
Is dat echt nodig? Ja! De vereniging draait goed, er worden veel activiteiten 
georganiseerd, de financiële situatie is gezond en we vinden in ons werk veel 
steun van gemotiveerde vrijwilligers. Maar toch… We leven in een snel 
veranderende omgeving. We kunnen ons gewoon niet permitteren om 
achterover te gaan leunen. We hebben een trouw, geïnteresseerd, maar - en 
dit is eigen aan een historische vereniging - ook verouderend ledenbestand. 
Ook ons stadsbeeld is aan verandering onderhevig. Gelukkig is er na jaren van 
veronachtzaming en soms zelfs kaalslag een kentering ten goede gekomen in 
het denken over de betekenis van het vertrouwde stadsbeeld. Historiserend 
bouwen leeft op. Maar blijft dit zo? Of gaat ook hier de financiële crisis zich 
doen voelen.  

 
Een beleidsplan is er voor u en voor ons. Voor het bestuur is het beleidsplan 
een houvast en toetsingsinstrument bij de aanpak van activiteiten, in het 
bijzonder nieuwe activiteiten. Voor u geeft het inzicht in wat het bestuur wil 
gaan doen en, achteraf, of het bestuur zich aan de gemaakte afspraken heeft 
gehouden. 

 
Voor u ligt een concept beleidsplan. Wij willen daarover graag met u van 
gedachten wisselen. Uw opmerkingen en suggesties zullen worden 
meegenomen en daar waar mogelijk worden verwerkt in het definitieve 
beleidsplan. 

 

Bestuur Vereniging Historisch Purmerend 



2. Heden en toekomst 

 
Het doel van onze in 1971 opgerichte vereniging is 

 de bevordering van de kennis van de geschiedenis van Purmerend 
 het in stand houden van al datgene wat tot het karakter of historisch 

beeldbepalende van Purmerend behoort. 
Zij doet dit met een onbezoldigd bestuur en vrijwilligers. Het bestuur vervult 
zijn statutaire plichten, organiseert activiteiten en legt daarover 
verantwoording af. De vrijwilligers zijn actief voor specifieke werkgebieden, 
zoals archivering materiaal, verzending van ons tweemaal per jaar 
verschijnend blad, websitebeheer, ledenadministratie, contributie-inning, het 
verzorgen van presentaties en stadsrondleidingen.  

 
Wij deden dit, we doen dit en we blijven dit doen. Maar we doen dit onder 
veranderende omstandigheden. Per activiteitgebied gaan wij hierop nader in.  

 
3. Ons ledenbestand, maar ook degenen die nog geen lid zijn 

 
Het ledenbestand van de VHP is in de loop der jaren sterk toegenomen. 
Bedroeg het in begin 1988 slechts 135, tien jaar later in 1998 waren het er al 
800. Na bijna 1600 leden in 2008, bedraagt het thans in 2013 zo’n 1800 
leden. Een verheugende ontwikkeling die illustreert dat de belangstelling voor 
de stadshistorie sterk groeiende is, maar ook dat VHP in deze groeiende 
behoefte voorziet. Dat geldt in het bijzonder voor geboren en getogen 
Purmerenders, ook als zij – en dat is 30% van onze leden – allang de stad 
hebben verlaten.  
Omgekeerd zijn er de nieuwkomers die geen of nauwelijks voeling hebben 
met onze stad. Het is een goede zaak hen bij onze activiteiten te betrekken. 
We zijn van plan in de komende jaren meer wijkgerichte activiteiten te 
ontwikkelen om de inwoners van onze stad die zich hier in de jaren 1960 tot 
heden hebben gevestigd meer te vertellen over de geschiedenis van de stad 
en hen zo te interesseren voor een lidmaatschap van de vereniging. Nu 
worden b.v. de lezingen alleen in Concordia gehouden. Het is de bedoeling 
veel meer de wijkcentra te gaan bezoeken.  
En natuurlijk past het bij onze statutaire doelstelling ook bij de jeugd interesse 
te wekken voor de historie van hun woonplaats. Wij willen dan ook de nu nog 
sporadisch plaatsvindende schoolbezoeken gaan uitbreiden. Wij worden 
daarbij geholpen door onze steeds groeiende naamsbekendheid. Het 
inschakelen van onze vereniging op dit terrein wordt steeds meer een 
welhaast vanzelfsprekende zaak.  
 

4. Het informeren van onze leden 
 
Wij hechten eraan ons sterk gegroeide ledenbestand goed te informeren over 
de geplande activiteiten en het wel en wee van onze vereniging. Nu gebeurt 
dat in ons blad en door berichtgeving in de plaatselijke pers. Dit werkt op zich 
goed, maar het kan beter. Persberichten bereiken niet onze verder weg 



wonende leden en ons blad verschijnt ‘slechts‘ tweemaal per jaar. Verdere 
berichtgeving via de post is helaas om redenen van beperkte financiële 
middelen en benodigde menskracht uitgesloten. Wel zien wij mogelijkheden 
via de elektronische weg. Meer dan de helft van onze leden beschikt over een 
e-mailadres en dit aantal is groeiende. 
We hebben dan ook de mogelijkheid onderzocht om een periodieke 
nieuwsbrief op te zetten en deze via e-mail te versturen. Daarin kunnen we de 
leden (maar ook andere belangstellenden die de nieuwsbrief wensen te 
ontvangen) informeren onze eerstvolgende ledenactiviteiten, over actuele 
ontwikkelingen die de historie van onze stad raken, maar ook met 
mededelingen van huishoudelijke aard. Een eerste versie van deze nieuwsbrief 
is inmiddels in maart verzonden. 
Verder wordt via Twitter aan berichtgeving gedaan. Middels dit medium 
kunnen korte berichten worden verzonden waarmee de vereniging zich in 
meer algemene zin profileert. Ook is het daarmee mogelijk op anderen te 
reageren (b.v. op lokale politici, bedrijven, personen.  
Wellicht zal in de toekomst, als de wens en noodzaak daartoe blijkt, een 
Facebook-pagina ontwikkeld worden. 

 
5. Upgrading van onze website 

 
Onze website stelt onze leden in de gelegenheid zich elk gewenst moment op 
de hoogte te stellen van de activiteiten van onze vereniging. Voor 
geïnteresseerden buiten onze vereniging, die niet over ons blad en de 
nieuwsbrief beschikken is het zelfs de enige mogelijkheid. Het is al weer zes 
jaren geleden dat dit belangrijke medium ingrijpend is vernieuwd. Nieuwe 
inzichten en eventuele nieuwe technische mogelijkheden maken het wellicht 
mogelijk verbeteringen aan te brengen. In het komende jaar gaan we onze 
website up-to-date maken en als dit nodig is technisch vernieuwen. Deze 
activiteit hangt nauw samen met een andere, namelijk…  

 
6. Toegankelijk(er) maken van ons beeldmateriaal 

 
De vereniging beschikt over een schat aan foto’s, dia’s en ander 
beeldmateriaal. Selecties hieruit worden regelmatig tijdens lezingen 
gepresenteerd. Voor wie specifieke vragen heeft zijn er de maandelijkse 
inloopmiddagen. Toch zijn we van mening dat een actiever presentatie van 
het beschikbare materiaal gewenst is. Dat geldt trouwens ook voor onze 
collectie voorwerpen en de beschikbare boekencollectie. 
Ook op dit terrein hebben wij serieuze plannen. We gaan de mogelijkheden 
bekijken tot het opzetten van een beeldbank. Dit zal een uitdagend project 
worden. We streven er naar het bouwen van deze beeldbank en het scannen 
van het materiaal uit te besteden. Hiervoor is wel financiële ondersteuning van 
buiten onze vereniging nodig. Maar ook als dit alles lukt dan nog is dit een 
klus die veel werk met zich mee zal brengen. Dit geldt met name voor het 
toevoegen van informatie over het getoonde materiaal. Versterking van onze 
groep archiefvrijwilligers is dan zekert nodig.  
 



7. Voortzetting van onze huidige extern gerichte activiteiten 
 

Wat goed is moet blijven. Activiteiten die duidelijk hebben bewezen in een 
behoefte te voorzien worden de komende jaren voortgezet. Mogelijk met een 
iets andere opzet, al naar gelang dar aanleiding toe is. Een opsomming: 

 

 Presentaties ter bevorderen van historische kennis over Purmerend zowel 
in als buiten de vereniging en de stad 

 Het in nauwe samenwerking met het Gilde verzorgen van 
stadswandelingen  

 De uitgave van ons tweemaal per jaar verschijnend blad met bijdragen van 
amateurhistorici 

 Het verzorgen van een “historische markt”, waar leden artikelen met 
historische waarde kunnen kopen, verkopen en/of ruilen. 

 Het eenmaal per maand openstellen van ons verenigingsgebouw voor 
bezoek van diegenen die vragen hebben of onze documentatie willen 
inzien 

 Het regelmatig wisselen van exposities in de vitrinekast in het Willem 
Eggert Centrum 

 Het in het kader van de nazomerfeesten verzorgen van een presentatie in 
Theater De Purmaryn 

 Het uitreiken van de VHP-prijs aan degene die naar het oordeel van het 
bestuur zich in bijzondere mate heeft verdienstelijk gemaakt voor de 
historie van Purmerend 
 

8. Voortzetting van onze samenwerkingen en vertegenwoordigingen 
 
Dit geldt ook voor onze vertegenwoordigingen in overleg- en 
samenwerkingsorganen en het onderhouden van externe contacten 

 Historisch Platform Purmerend, het samenwerkingsorgaan waarin het 
Purmerends Museum, het Waterland Archief, Archeologische Werkgroep en 
de Vereniging Historisch Purmerend zitting hebben.  

 Bureau Toerisme Laag Holland 

 Oneindig Noord Holland 
 Gemeente Purmerend 
 Waterland Toen en NU Punt – Bibliotheek 
 Open Monumentencommissie 
 Reuring 
 Poortersfeesten 

 Dichterskring Waterland  
 

9. Beheer van onze collecties, maar ook van “ons’ pand 
 
Naast bovenstaande activiteiten vervullen bestuur en vrijwilligers een aantal 
statutaire en operationele activiteiten. Zij vergen veel tijd en energie en stellen 
mede grenzen aan hetgeen aan nieuwe activiteiten kan worden opgepakt. 
Veel hiervan vindt plaats ‘achter de schermen, zoals 

 De archivering van het binnenkomende beeldmateriaal 



 Het beheer van onze collectie voorwerpen 

 Het beheer van onze bibliotheek 
Ook het van de Gemeente Purmerend gehuurde nieuwe onderkomen dient op 
passende wijze te worden gebruikt. Voor verplicht ons als gebruiker 
vanzelfsprekend tot een aantal beheerstaken die wij vanzelfsprekend gaarne 
uitvoeren.  

 
10. Acquisitiebeleid 
 

Alle materialen, verhalen en artikelen die voor de vereniging interessant zijn 
om te verzamelen moeten betrekking hebben op: de historie van Purmerend, 
zijn bedrijven en bekende personen, zijn stadsbeeld en bijzondere panden. Dit 
alles in de breedste zin van het woord. Bij het verzamelen van materialen, 
verhalen en beeldmateriaal zal de nadruk liggen op het zo mogelijk om niet 
verkrijgen en pas daarna op aankopen van materiaal. Hiervoor is een jaarlijks 
vast budget. Bij de aanschaf van goederen met een waarde boven € 1.000 zal 
de onafhankelijke aankoopcommissie worden geraadpleegd. 
Van een aantal zaken is duidelijk dat zij beter thuishoren in het Purmerends 
Museum, het Waterlands Archief of bij de Archeologische Werkgroep. Zo 
zullen wij van verwerving afzien indien het gaat om aardewerk en plateel. 
Voor andere zaken ligt dit minder duidelijk. Op dit punt ontbreken ons 
momenteel duidelijke criteria. Ook dit krijgt aandacht in de komende jaren.  
 

11. Versterking van onze bezetting 
 

In het vorengaande zijn een aantal nieuwe initiatieven aangegeven. Om die te 
realiseren is uitbreiding van de bestaande capaciteit noodzakelijk. Dit geldt 
voor het bestuur, met name de vervulling van een al langer gestelde vacature, 
maar ook voor de inzet van vrijwilligers. Bij dit laatste gaat het om formeren 
van werkgroepen en een in overleg met de vrijwilligers betere structurering en 
communicatie. We weten dat er genoeg mensen zijn die animo en tijd hebben 
om als vrijwilliger de armen uit de mouwen te stekken. Het gaat er alleen om 
die te vinden en voor hen om ons te vinden. Zodra onze plannen concrete 
vormen hebben aangenomen hoort u hierover meer 

 
12. En dan ten slotte het in meer dan één opzicht bijzondere jaar 1916 
 

In 2016 zullen twee gebeurtenissen speciale aandacht krijgen. Het is dan 
honderd jaar geleden dat de overstromingsramp in Waterland plaatsvond. 
Door lezingen, presentaties en eventuele exposities zullen wij hier als 
vereniging – al dan niet in samenwerking met andere instanties – uitgebreid 
aandacht aan schenken. 
Tevens werd in dat jaar Jan ten Cate geboren. Hij is in zijn strijd voor het 
behoud van monumenten en stadsbeeld van grote betekenis geweest. Zijn 
inspanningen bij het tot stand komen van onze vereniging en zijn liefde voor 
onze stadshistorie zullen op passende wijze aandacht krijgen en worden 
herdacht. 

  


