
   
 

1 
 

 

 

 

 

VHP Jaarverslag 2022 

 

Samenstelling bestuur  

In 2022 bestond het bestuur uit de volgende leden: 

Dhr. G. Schotsman   - voorzitter 

Dhr. P. Knook   - penningmeester 

Dhr. T. Schreuder   - secretaris 

Dhr. H. Gankema   - bestuurslid 

Mevr. C. Blokker   - bestuurslid 

Mevr. M. de Boer-Schouw  - bestuurslid 

Dhr. H. Peeters   - bestuurslid sinds 20 april 

 

Vergaderingen bestuur 
 

Het bestuur heeft gedurende het jaar 8 keer vergaderd. 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 2022  1.803  

Ingeschreven in 2022       57   

Uitgeschreven in 2022     - 70 

Leden per 31 december 2022 1.790 

 

De uitschrijvingen betreffen 24 opzeggingen, 38 overledenen en 8 personen, die niet 

betaald hebben. 

 

 

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: wijlen Jaap van Kuler (a.i. vanaf 8 november 2021), Ruud Luiks, 

Jack Otsen en Rob Theunissen 

 

Programmacommissie: Conny Blokker, Gérard Hekelaar en Thom Schreuder (tot juni 

2022) / Tineke Abercrombie (vanaf juni 2022) 

 

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

Conny Blokker, Henk Broersma en Hans Peters (vanaf 1 november) – beheer 

website en facebookpagina en ict 

 

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 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 

 

 

Het informeren van de leden 

 

Website VHP www.vereniginghistorischpurmerend.nl  

De website is in 2022 weer vaker bezocht dan in de vorige jaren. De meeste 

bezoekers komen – niet verwonderlijk – uit Purmerend. De homepage wordt het 

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

van de bezoekersaantallen is voor geïnteresseerden op aanvraag beschikbaar. 

 

Digitale Nieuwsbrief 

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

digitale Nieuwsbrief. Hierin worden zij geïnformeerd over de komende 

ledenactiviteiten, over actuele ontwikkelingen die de historie van Purmerend raken, 

maar ook mededelingen van huishoudelijke aard. Het aantal geadresseerden was 

ongeveer 1.500 per 31 december 2022. Aanmelden kan via de website. 

 

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

In 2019 is de Vereniging Historisch Purmerend gestart met een facebook pagina. Op 

deze pagina worden nieuwsitems uit de nieuwsbrief en onze lezingen en 

http://www.vereniginghistorischpurmerend.nl/
https://www.facebook.com/Vereniging-Historisch-Purmerend
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evenementen gedeeld in verschillende groepen. Daarnaast worden ook de 

inloopzaterdagen en speciale berichten aangekondigd. 

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

bereikt. De VHP-activiteiten raken breder bekend onder Purmerenders. In 2022 zijn 

er 791 volgers geregistreerd, merendeels uit Purmerend. 

 

Uitreiking VHP-prijs 

De VHP-prijs 2022 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 Jaap van Kuler (tot en met het maartnummer 

2022) / Rob Teunissen (vanaf het septembernummer 2022). 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 
 
In het begin van 2022 nog wat last gehad van corona maar zijn daarna toch weer 

flink van start gegaan en honderden foto's en dia's gedigitaliseerd en opgeslagen. In 

verband met een tekort aan laptops hebben we op in maart om een nieuwe laptop 

gevraagd en gekregen en voor de veiligheid (computercrash) hebben we een extra 

hdd aangeschaft voor het maken van de nodige back-ups.  In het najaar is Anneke 

Stam ons fotoarchief team weer komen versterken zodat we nu met 8 personen 

werkzaam zijn. Twee personen van ons team zijn nog steeds bezig onze foto's in het 

Waterlandsarchief te beschrijven. Dit zijn in het kort de gebeurtenissen van de 

fotoarchiefgroep in 2022.     

 

Archiefbeheer Films 

Het aantal films op DVD / digitaal is in 2022 gestegen naar 370 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. 
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Alle films zijn in 2022 opgeslagen als back-up op een 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 de inhoud. Daarnaast zorgt de archiefgroep voor een 
inzichtelijk opbergsysteem met een omschrijving van elke beschikbare film. 

Dit team kan ook met behulp van een viewer beoordelen of het 8 mm, 16 mm of 
Super 8 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. 
Er is een tweede avond gepland op de 3de dinsdag van de maand, zodat elke twee 
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. Het 
aantal vrijwilligers, dat hierbij kan helpen, is onvoldoende, dus dit project ligt op het 
moment stil. We zijn afhankelijk van vrijwilligers, die het leuk vinden om met de 
applicatie van het Waterlands Archief te werken.  
 
 

Archiefgroep Objecten (collectie schenkingen) 
 
Inmiddels zijn zo’n 1195 objecten gefotografeerd en geregistreerd. De objecten op de 
Begane Grond zijn allemaal voorzien van een registratienummer en beschreven in 
Axiell. Alleen op de eerste etage bevinden zich nog een aantal objecten die moeten 
worden geregistreerd, maar dat is niet veel meer. 
 
Diverse objecten die waren ingevoerd onder Archivalia zijn geschonken aan het 
Waterlands Archief omdat zij daar mijns inziens thuishoren. Het betreft voornamelijk 
zaken als persoonsbewijzen, overlijdenskaarten, geboortekaartjes, programma’s 
Purmaryn, originele bouwtekeningen en kaarten etc. 
 
Het Purmerends Museum heeft een aantal objecten in bruikleen gevraagd om straks 

de nieuwe ruimte aan te kleden. Een aantal van deze objecten hadden wij dubbel en 

is daarom aan hen geschonken. 

Inmiddels is begonnen om ook de bibliotheek te ontsluiten in Axiell. Het overgrote 
deel is afgelopen jaar gescand en zodra dat is afgerond worden de boekgegevens 
incl. afbeelding van de voorkant en eventueel de achterkant ingevoerd in Axiell. 
 
Aan de filmarchiefgroep zijn hand- en spandiensten verleend bij het kijken en 
beschrijven van films. Met name uit de nalatenschap van Just Kroon. 
Ook aan de fotoclub worden hand- en spandiensten verleend in de vorm van 
scannen en fotograferen van foto’s die dan op de harde schijf in de kluis worden 
gezet. De gescande foto’s zijn per rubriek in een krat ondergebracht. De grotere 
foto’s komen nog aan de beurt. 
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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 het voorjaar is de inhoud van de vitrine in de Tiengemeenten vervangen. 
 
 

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. 
 
 

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 tot 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 werd op 14 december 2021 geopend en was te 
bezichtigen tot 30 maart 2022. 
  
Historisch Genootschap Beemster 
Een tegenbezoek van het HGB aan Purmerend is in voorbereiding.. 
 

Presentaties en andere verenigingsactiviteiten 
 
Dit jaar waren de maatregelen als gevolg van corona in eerste instantie nog zodanig, 
dat activiteiten geen doorgang konden vinden, daarna met een beperkt aantal 
bezoekers, maar al gauw waren er geen beperkingen meer.  
 
Inloopmiddagen 
Elke 4de zaterdag van de maand is de open inloop in het VHP-huis. (n de corona-
periode was er sprake van een beperkte openstelling op afspraak voor maximaal vier 
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personen. 
 
23 januari 2022 ‘Historische Markt’ 
Helaas kon deze editie van de Historische markt geen doorgang vinden vanwege 
corona. Als alternatief werd gekozen voor een markt op een zaterdag 11 juni in de 
open lucht in de binnentuin van Heel Europa. Zie hierna. 
 
Zondag 30 januari 2022 ‘Rondkijken in Purmerend 1959-1960’ 
Nadat de in november 2021 geplande voorstelling van de film van Jan Viskoper niet 
kon doorgaan als gevolg van corona, was het deze dag dan toch prijs, maar wel met 
een beperkt aantal bezoekers in verband met de nog altijd geldende corona-
maatregelen. Voor de aanwezigen was het een succes en een feest van herkenning. 
Voor de mensen, die wij teleur moesten stellen, zat er nog een herkansing in het vat 
in de maand maart. 
 
Woensdag 16 februari 2022 ‘De overval op het bevolkingsregister in 
Amsterdam’  
Doordat de presentator van deze avond, Dick Wijers, onverwacht verhinderd was, 
kon deze avond niet doorgaan. 
 
Zondag 27 februari 2022 ‘De geschiedenis van Artis en de exotische dieren in 
Amsterdam’ 
Op deze avond nam de bevlogen verteller Don Remkes ons mee in zijn boeiende 
verhaal over de geschiedenis van Artis en de exotische dieren in Amsterdam. Helaas 
viel de belangstelling wat tegen. 
 
Zondag 20 maart 2022 ‘Op bezoek in de Beemster’ 
Deze verrassingsmiddag voor onze leden, georganiseerd in samenwerking met het 
Historisch Genootschap Beemster, was een succes. De deelnemers gingen in een 
goed gevulde dubbeldekker naar Middenbeemster grotendeels langs de vroegere 
route van de tram naar Alkmaar. In Middenbeemster kon na de ontvangst een 
rondwandeling met gids worden gemaakt door het dorp of een rondrit door de polder 
met de dubbeldekker. Gehoord de reacties werden beide activiteiten gewaardeerd. 
Na afloop was er nog een geanimeerd samenzijn met een drankje en een hapje in de 
Keijserkerk, waarna we weer richting Purmerend gingen in de dubbeldekker. 
 
Zondag 27 maart 2022 ‘Rondkijken in Purmerend 1959-1960’ 
De herhaling van de filmbeelden van en met commentaar door Jan Viskoper werd, 
zoals verwacht druk bezocht met dezelfde enthousiaste reacties als bij de eerdere 
voorstelling, toen nog voor een beperkt aantal bezoekers vanwege corona. 
 
Woensdag 20 april 2022 ‘Algemene Ledenvergadering + presentatie door Jack 
Otsen 
De Algemene Ledenvergadering werd bezocht door 53 personen, inclusief notulist en 
bestuursleden. 
Na de pauze gaf Jack Otsen een interessante en gedetailleerde presentatie over de 
bewonersgeschiedenis van het pand Bierkade 9 en over het oudste koffiehuis van 
Purmerend. 
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Zondag 19 mei 2022 ‘Vrijwilligers dag VHP’ 
Op deze zondagmiddag was er een uitje voor de vrijwilligers van de VHP. Het uitje 
ging naar Winkel, naar de Kunsttuin Nederlands Kremlin. Hier zijn we rondgeleid 
door de maker van alle objecten, oud-Purmerender, Ger Leegwater, die hierbij 
uitgebreid en meeslepend vertelde. Na afloop hebben we nog iets gedronken bij het  
Regthuis, waarna we weer op huis aan gingen. In ons Magazine nr. 56 heeft Tineke 
Abercrombie uitgebreid en enthousiast verslag gedaan over deze middag. 
 
Zateredag 11 juni 2022 ‘Historische Markt’ 
Omdat de markt in januari niet door kon gaan, is er een nieuwe datum geland op 
zaterdag 11 juni. Helaas bleef het aantal aanmeldingen van standhouders behoorlijk 
achter op hetgeen wij hadden verwacht. De keuze was gevallen op een markt buiten 
in de binnentuin van gebouw Heel Europa. Gelet op de tegenvallende belangstelling 
bij de standhouders, mede door een gebrek aan vrijwillgers, is de markt geannuleerd 
en in januari 2023 alsnog georganiseerd. 
 
Zaterdag 17 september 2022 ‘De roaring fifties door Ad van Liempt. 
In de kleine zaal van de Purmaryn nam de bekende historicus Ad van Liempt ons 
mee naar de jaren vijftig. De jaren vijftig: saai, sloom, duf. Ad van Liempt heeft ons 
laten zien, dat dit beeld niet klopt. Juist tijdens de wederopbouw in deze jaren komen 
allerlei belangrijke vernieuwingen tot stand, aangejaagd door volhardende, visionaire 
mensen. Aan de hand van verhalen over deze mensen illustreert Ad van Liempt dit. 
Een interessante avond, waar helaas te weinig mensen op af waren gekomen. 
 
Woensdag 19 oktober 2022 ‘100 jaar Rijks HBS, RSG, Jan van Egmond door 
Marlies Vermeulen-de Jong 
Net iets meer dan 100 jaar geleden, op 13 september 1921, werd de eerste les 
gegeven op de RHBS in Purmerend. Tijdens de voorbereiding van de jubileumviering 
en het schrijven van een jubileumboek, kwamen vele verhalen en historische foto’s 
aan de oppervlakte. Een mooie aanleiding voor een avond vol feiten en anekdotes. 
Vanaf de eerste voorbereidingen in de 19de eeuw, via de eerste jaren, het gebouw 
aan de Wilhelminalaan, de Tweede Wereldoorlog, de jaren ‘50 -‘60 en de overgang 
naar RSG tot de verhuizing naar de Hoornselaan en alles daar tussen en omheen! 
Presentatie door Marlies Vermeulen - de Jong (oud-leerling RSG, oud-docent Jan 
van Egmond Lyceum en mede-auteur van het jubileumboek  “Baken in 
Waterland”)Het was een goed bezochte avond in het Stamhuis, zelfs de stoel van de 
meester, de fiets en schooltas van Marlies waren erbij met humor en boeiende 
verhalen. 
 
Zondag 20 november 2022 ‘Pub quiz door Conny, Gérard en Tineke’ 
Deze avond was geheel voorbereid, ingevuld en gepresenteerd door de 
Programmacommissie, bestaande uit Conny Blokker, Gérard Hekelaar en Tineke 
Abercrombie. 
Een volledig nieuw programmaonderdeel: een pub quiz over (de geschiedenis van) 
Purmerend. Circa 60 mensen deden enthousiast mee. Het bedenken van al die 
vragen is best een hele klus, maar hopelijk lukt het in de toekomst vaker. 
‘Spijkerman, Eten en drinken’ was een prima locatie voor deze pub-quiz. Onder het 
genot van een drankje waren de deelnemers fanatiek in het spel. 
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Zondag 11 december 2022 ‘Filmmiddag Purmerend jaren 70’ 
De presentatie van deze film was in handen van Jan Viskoper en Henk Meines, maar 
de bijdrage van Arend Huisman bij de totstandkoming mag niet ongenoemd blijven. 
Dat het druk zou worden was wel verwacht. De tribune stond uit, zodat de zaal van 
het Stamhuis toegankelijk was voor het maximale aantal bezoekers van 120. Dit was 
niet genoeg, waardoor we helaas mensen teleur moesten stellen. 
De film op zich was heel geslaagd met naast vooral veel over de Bultstraat en 
omgeving in de periode voor de bouw van het Eggert centrum ook nog een doorkijkje 
naar de uitbreidingswijk van voor de jaren 70: Overwhere- Zuid, zoals het nu heet. 
 
 

.Presentaties op verzoek van buiten de VHP 

 
Ook dit jaar hebben leden van onze vereniging weer presentaties buitenshuis 
gegeven. Met name Ber de Lange en Tineke Abercrombie. 
 
Zondag 4 september 2022 ‘Historievan Purmerend’ 
Op verzoek van de VVE van het appartementencomplex Emerald aan de 
Yellowstone (Weidevenne) in verband met het 20 jarig bestaan heeft Tineke 
Abercrombie een lezing gegeven over de historie van Purmerend en van 
Weidevenne. 
 
Woensdag 14 september 2022 ‘Geschiedenis van Purmerend’ 
Op deze dag vond in Purmerend een reünie plaats van een groep veteranen, 
waarvan er een woonachtig is in Purmerend. Onderdeel van het programma was een 
presentatie door Ber de Lange over de geschiedenis van Purmerend. Ber had een 
goed verhaal in elkaar gedraaid met bijpassend beeldmateriaal. Wat niet in zijn 
voordeel werkte, was het feit, dat hij na de lunch aan de beurt was. Sommige  
veteranen hadden er wat moeite mee om de aandacht er bij te houden. Maar 
ondanks dat was het weer een geslaagd optreden van Ber namens onze vereniging. 
 
 

Vereniging Historisch Purmerend, 

namens het bestuur, 

Thom Schreuder, secretaris 


