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VHP Jaarverslag 2021 

 

Samenstelling bestuur  

In 2021 bestond het bestuur uit de volgende leden: 

Dhr. G. Schotsman   - voorzitter 

Dhr. P. Knook   - penningmeester 

Mevr. W. Rijswijk   - secretaris tot 21 april 

Dhr. T. Schreuder   - secretaris vanaf 21 april 

Dhr. H. Gankema   - bestuurslid 

Mevr. C. Blokker   - bestuurslid 

Mevr. M. de Boer-Schouw  - bestuurslid 

Dhr. H. Bakker   - bestuurslid tot 18 november 

 

 

Vergaderingen bestuur 
 

Het bestuur heeft gedurende het jaar 8 keer vergaderd, waarvan 5 keer online. 

Daarnaast is er dit jaar 2 keer overleg geweest met de redactie van ons 

verenigingsblad. 

 

 

Aantal leden per 31 december 2021 

 

Leden per 1 januari 2021  1.752  

Ingeschreven in 2021     109 

Uitgeschreven in 2021  -    58 

Leden per 31 december 2020 1.803 

 

 

Commissies en werkgroepen 

 

Net als voorgaande jaren waren naast het bestuur een aantal leden in commissie- of 

werkgroepverband actief voor de vereniging. Namens de vereniging is het bestuur 

hen zeer erkentelijk voor hun inspanningen. 

 

 

Ledenadministratie en contributie-inning: Marian de Boer 
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Redactie Magazine: Dick Hussaarts (tot 8 november), Jaap van Kuler (a.i. vanaf 8 

november), Ruud Luiks en Jack Otsen 

 

Programmacommissie: Conny Blokker, Gérard Hekelaar, Wil Rijswijk (tot 21 april), 

Thom Schreuder (vanaf 21 april) en Richard Peterson (tot juni) 

 

PR-commissie: Jaap van Kuler en Gerard Schotsman – perscontacten 

Conny Blokker – beheer website en facebookpagina 

 

Beeldarchiefgroep: Han Gankema, Ronald Groenestein, Pieter Effting, Piet Franke, 

Hans Vossers, Marianne Hietbrink, Ria Stander, Margo Greuter 

 

Objectenregistratie: Marian de Boer, Cindy Rodermond en Hans Peters 

 

Filmarchiefgroep: Conny Blokker, Henk Meines, Ber de Lange, Jolanda Kersloot, 

Kees Hupkes, Hans Vossers, Richard Groothuizen, Ria Stander en Daan Sopar 

 

Gastvrouwen en gastheren bij de inloopmiddagen: Thom Schreuder, Conny Blokker, 

Gerard Schotsman, Tineke Abercrombie, Jack Brugge, Wouter van de Waardt, Ben 

Rijser, Ber de Lange, Siem Hooijberg, Fred van Riemsdijk, Ger Nat, Jaap van Kuler, 

Ria Stander, Paula Kremer, Anneke Stam, Ron Blok en Els de Boorder 

 

Intermediair Waterlands Archief: Koos van Zijp 

 

Jubileumcommissie: Tineke Abercrombie, Wouter van de Waardt, Gérard Hekelaar, 

Ria en Ben Rijser.  

 

 

Het informeren van de leden 

 

Website VHP 

 

De website is in 2021 minder bezocht dan de vorige jaren, waarschijnlijke oorzaak is 

de pandemie en daardoor veel minder activiteiten. De meeste bezoekers komen - 

niet verwonderlijk - uit Purmerend. De homepagina wordt het meeste bezocht en van 

daaruit klikt men door naar de andere pagina’s. Een overzicht van de 

bezoekersaantallen is niet bijgesloten, indien interesse is dit op aanvraag 

beschikbaar. 

 

Digitale Nieuwsbrief 

 

Leden die hun e-mailadres hebben afgegeven, ontvangen eens per maand de 

Nieuwsbrief. Hierin worden zij geïnformeerd over de komende ledenactiviteiten, over 

actuele ontwikkelingen die de historie van Purmerend raken, maar ook mededelingen 
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van huishoudelijke aard. Het aantal geadresseerden was 1.477 per 31 december 

2021. Aanmelden kan via de website. 

 

Facebook 

 

Alweer ruim twee jaar geleden is de Vereniging Historisch Purmerend gestart met 

een facebook pagina. Op deze pagina worden nieuwsitems uit de nieuwsbrief en 

objecten uit de vitrinekast gedeeld. De inloopzaterdagen worden aangekondigd. 

Zo kan via social media een bredere doelgroep dan alleen VHP-leden worden 

bereikt. De VHP-activiteiten raken breder bekend onder Purmerenders. In 2021 zijn 

er 635 volgers geregistreerd, merendeels uit Purmerend. 

https://www.facebook.com/Vereniging-Historisch-Purmerend 

 

Uitreiking VHP-prijs 

 

Dit jaar is de VHP-prijs 2020 alsnog uitgereikt. Helaas was dit een postume uitreiking, 

aan Jan Dekkers. De uitreiking vond plaats op de begraafplaats aan de 

Overweersepolderdijk in aanwezigheid van de familie van Jan. De familie heeft dit 

erg gewaardeerd. 

 

De VHP-prijs 2021 is door omstandigheden niet uitgereikt. 

 

Magazine Historisch Purmerend 

 

Ook dit jaar hebben de VHP-leden weer tweemaal het Magazine mogen ontvangen. 

Opnieuw mooi en professioneel geproduceerd door de redactie. Deze bestond dit 

jaar uit Jack Otsen, Ruud Luiks en Dick Hussaarts. Zij steken hier telkens weer veel 

tijd in en dat is goed te zien. Hierbij moet ook het grote aantal gastschrijvers 

genoemd worden. Mede dankzij deze mensen kan de redactie dit mooie blad maken. 

 

Specifieke publicaties over de historie van Purmerend 

 
Van tijd tot tijd vinden publicaties plaats over de geschiedenis van Purmerend. 
Doorgaans gaat het daarbij om deelonderwerpen zoals specifieke gebouwen of 
families. Soms gaat dit gepaard met een verzoek aan VHP om financiële 
ondersteuning. Dit leidt in elk specifiek geval tot gedachtewisseling c.q. discussie 
rond de besluitvorming ‘ja’ of ‘neen’, en in geval van ‘ja’ voor welk bedrag, in welke 
vorm en onder welke voorwaarden. 
Dit jaar heeft VHP geen bijdrage geleverd aan het uitkomen van een boek op 
verzoek van derden. 
 
 

Archiefbeheer Foto’s, dia’s en ansichtkaarten 
 
Door corona is het jaar 2021 eigenlijk een verloren jaar geworden. Alleen in de 
zomermaanden heeft de groep wat kunnen werken. In maart 2021 is het zeer 
gewaardeerde lid Jaap Dekker overleden en door de weinige bijeenkomsten is er 
nog niet gezocht naar een vervanger. 

https://www.facebook.com/Vereniging-Historisch-Purmerend
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Er is een nieuwe scanner aangeschaft die zeer goed bevalt. Hij is erg snel en 
verbetert eventueel de gescande afbeeldingen. 
 
 

Archiefbeheer Films 

Het aantal films op DVD / digitaal is in 2021 gestegen naar 345 stuks. De films zijn 
verkregen door schenkingen. Alle films zijn digitaal beschikbaar en omgezet vanuit 
VHS of Betamax video of van 8 mm, 16 mm en Super 8 filmrollen. 

Alle films zijn in 2021 opgeslagen als back-up op een externe harde schijf en digitaal 
voor de toekomst beschikbaar in het filmarchief van de vereniging. 

Het team Archiefbeheer Films richt zich speciaal op het archiveren en het in kaart 
brengen van de kwaliteit en inhoud. Daarnaast zorgt de archiefgroep voor een 
inzichtelijk opbergsysteem met een omschrijving van elke film. 

Dit team kan ook met behulp van een viewer beoordelen of het 8mm, 16mm of 
Super8 filmmateriaal kwalitatief en qua onderwerp de moeite waard is om over te 
zetten op avi-formaat en of het in aanmerking komt voor archivering. De archiefgroep 
komt normaliter elke 1ste maandagavond van de maand bij elkaar in het VHP-huis. 
In verband met de Corona beperkingen is dit afgelopen jaar veelal vanuit huis 
gewerkt. Er is een 2de avond gepland op de 3de woensdag van de maand, zodat 
elke 2 weken een filmarchiefgroep actief is. 

De samenwerking tussen de VHP en het Waterlands Archief is in 2020 tot stand 
gekomen voor de films. Deze samenwerking houdt in dat de films van de VHP ook 
beschikbaar worden gesteld aan de beeldbank. Zodra een film auteursrechtenvrij is 
kan deze via de beeldbank worden getoond aan een breder publiek. Het overzetten 
van de films op het BEELDBANK platform vergt veel geduld en is tijdrovend. 
Afgelopen jaar is deze activiteit nog niet volledig tot stand gekomen. 

Archiefgroep Objecten (collectie schenkingen) 

Ondanks Corona, heeft de archiefgroep Objecten in 2021 redelijk door kunnen 
werken, omdat de groep slechts met drie mensen op locatie zit en er dus voldoende 
afstand kon worden gehouden. 
  
Afgelopen jaar is het handmatig overzetten van de records in Adlib naar de nieuwe 
Cloud-versie voornamelijk door Hans voltooid. Daarna is verdergegaan met het 
registreren van objecten in het programma. Inmiddels zijn zo’n 1066 objecten 
gefotografeerd en geregistreerd. De objecten op de Begane Grond zijn nagenoeg 
allemaal voorzien van een registratienummer en beschreven in Adlib. 
  
Het Dagboek van de heer Anepool is volledig gescand en getranscribeerd. Het 
origineel, de scans en de transcriptie zijn geschonken aan het Waterlands Archief. 
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Expositie vitrine VHP in de Tien Gemeenten. 

Vanaf mei 2014 wordt de vitrinekast die voorheen in het WEC stond ingericht door 
het Historisch Platform. De vitrine is geplaatst in de Tien Gemeenten en elke 3 
maanden wisselt de expositie. De VHP zorgt voor de coördinatie en werkt samen met 
het Purmerends Museum en het Waterlands Archief. 

In 2021 is de vitrinekast qua inhoud niet vernieuwd door de VHP, mede door de 
Coronacrisis. Het thema is nog gelijk aan 2020: het oude stadhuis. 
 
 

Schenkingen 
 
Tijdens de inloopmiddagen (maar ook buiten deze middagen) wordt heel veel 
aangeboden. Dat kan van alles zijn b.v. een ansichtkaart, een schilderij, maar ook 
films en foto’s. Het is echter niet mogelijk om iedereen in ons magazine of via de 
website te bedanken voor de gift. Maar soms is een gekregen voorwerp zo bijzonder 
dat er aandacht aan wordt besteed in ons magazine. Het bestuur is erg blij met alle 
belangstelling die u de vereniging geeft. En graag blijft het uw giften ontvangen. 
 
 

Werkgroep 50 jaar VHP (1971-2021) 
 
Helaas heeft de pandemie het nodige roet in het eten gegooid, waardoor het 
jubileum anders is verlopen dan beoogd. Gelukkig is het jubileum toch niet geheel 
ongemerkt voorbijgegaan. 
 
Kleurrijk Purmerend 
Omdat de bustocht-ledendag niet kon doorgaan vanwege de pandemie, is ervoor 
gekozen alle leden het kleurboek ‘Kleurrijk Purmerend’ toe te sturen. Hierop is met 
enthousiasme gereageerd door de leden. Na verzending aan alle leden zijn van de 
resterende exemplaren een aantal verkocht in de VVV-Museumshop. Verder kregen 
nieuwe leden dit jaar ook nog een exemplaar, zolang de voorraad strekte. 
 
WAAR WOON JE (Purmerend 1945-2020) 
De uitgave van dit boek heeft iets langer op zich laten wachten dan eerst gedacht, 
maar op dinsdag 22 juni was het dan zover. In de raadszaal van de gemeente 
Purmerend werden de eerste exemplaren aangeboden aan burgemeester Don Bijl 
en wethouder Eveline Tijmstra. Door de corona-maatregelen in aanwezigheid van 
een beperkt aantal personen. Schrijvers en sponsors kregen eveneens een of 
meerdere exemplaren van het boek. 
Op 26 juni konden de mensen, die het boek vooraf hadden besteld hun exemplaar 
afhalen bij het VHP-huis. Het weer werkte mee, zodat het binnen en buiten een 
geanimeerd gebeuren kon worden. 
Van de 1.200 gedrukte exemplaren van het boek is in het VHP-huis nog slechts een 
inkijkexemplaar beschikbaar. 
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Herdenking sterfdag Jan ten Cate, oorichter VHP 
Angela Dekker en Paula Bakker hebben op eigen initiatief het graf van Jan ten Cate, 
oprichter van de VHP, opgeknapt. Op 24 september tijdens een korte bijeenkomst op 
de Algemene Begraafplaats is namens de VHP een bloemstuk gelegd en zijn beide 
dames voor hun inspanningen bedankt  
 
 

Contacten met gemeente en Historisch Genootschap Beemster 
 
Terugkeer waterpomp Kaasmarkt 
De contacten over dit onderwerp met de gemeente hebben als gevolg van de 
corona-perikelen dit jaar stilgelegen. Binnenkort wordt hierover verder gepraat. 
 
Herinrichting Slotplein 
VHP is betrokken bij de herinrichting van het Slotplein. 
  
Waterlandkwartier 
VHP is betrokken bij de transitie naar het nieuwe Waterlandkwartier. 
 
Expositie fusie Beemster en Purmerend 
VHP en HGB hebben samen met de gemeente in de hal van het stadhuis een 
expositie ingericht in het kader van de fusie tussen Beemster en Purmerend per        
1 januari 2022. De expositie is op 14 december 2021 geopend en is te bezichtigen 
tot 30 maart 2022. 
  
Historisch Genootschap Beemster 
Op 29 oktober heeft het bestuur een kennismakingsbezoek aan het bestuur van het 
Historisch Genootschap Beemster gebracht. Mogelijkheden van samenwerking 
werden besproken. 
 

Presentaties en andere verenigingsactiviteiten 
 
In het eerste halfjaar waren de regels zo beperkend, dat er geen activiteiten konden 
plaatsvinden. Uitzondering was de algemene ledenvergadering op 21 april 2021. 
Maar deze was wel digitaal, waardoor de participatie vanuit de leden beperkt bleef. 
 
Inloopmiddagen 
Op 31 juli vond de eerste inloopmiddag plaats, maar wel met beperkingen zoals 1,5 
meter afstand. Op deze manier hebben de inloopmiddagen onvoldoende betekenis 
kunnen hebben voor de leden. 
 
20 oktober 2021 De ziekenhuizen van Purmerend 
Deze eerste presentatie van dit jaar, gegeven door Tineke Abercrombie, over 
ontstaan en ontwikkeling van de ziekenzorg in Purmerend was een herhaling. Toch 
was er met ruim 70 bezoekers sprake van veel belangstelling, ook van de kant van 
voormalige medewerkers van de ziekenhuizen. 
 
14 november 2021 Rondkijken in Purmerend 
Filmbeelden en verhalen gepresenteerd door Jan Viskoper. De belangstelling was 
groot. De teleurstelling ook, toen deze presentatie als gevolg van de opkomst van de 
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volgende coronagolf niet kon doorgaan. Inmiddels heeft de filmvertoning met een 
beperkt aantal bezoekers in januari plaatsgevonden en volgt er wegens 
overweldigende belangstelling nog een op 27 maart. 
 
15 december 2021 De geschiedenis van Artis en de exotische dieren in 
Amsterdam 
Ook deze presentatie van de bevlogen verteller Don Remkes kon helaas, het wordt 
vervelend, door corona niet doorgaan. Op 27 februari 2022 staat de herkansing in de 
agenda 
 

.Presentaties op verzoek van buiten de VHP 

 
29 september 2021 Vrouwenvereniging Beemster 
Op uitnodiging heeft Tineke Abercrombie  ook hier de presentatie ‘De ziekenhuizen 
van Purmerend’ gegeven. 
 
4 oktober 2021 doop appartementencomplex Argonaut 
Bij de doop van dit appartementencomplex heeft Jack Otsen op verzoek van de 
betrokken woningcorporatie verteld over de historie van de Brantjesoever c.a. 
 
17 oktober 2021 heropening Burgerweeshuis 
Op verzoek van de nieuwe uitbaters van het Burger Weeshuis heeft Henk Meines 
verteld over de geschiedenis van het gebouw. 
 
27 oktober 2021 Zuidland (Zorgcirkel) 
Op verzoek van Zorgcirkel heeft Tineke Abercrombie een presentatie gegeven over 
de geschiedenis van de afvalverwerking  
 
 

Vereniging Historisch Purmerend, 

namens het bestuur, 

Thom Schreuder, secretaris 


