
   Jaarverslag Secretaris over 2014 

     BESTUUR 

Op 01 januari 2014 bestond het bestuur uit de volgende leden: 

Mevr. C.A.M. Abercrombie-Schoorl - voorzitter 
Dhr. H. Meines    - vice voorzitter 
Dhr. P. Knook (per 9-04-2014)  - penningmeester 
Mevr. W. Rijswijk    - secretaris 
Dhr. F. van der Meer   - bestuurslid 
Dhr. J. Dekkers    - bestuurslid 
Mevr. C. Blokker (per 9-04-2014)  - bestuurslid 
 
Dhr. N.R. van Zijp    - adviseur van het bestuur  
 
 

VERGADERINGEN 
 
Gedurende het jaar zijn er 10 bestuursvergaderingen gehouden. Mevrouw Gérard 
Hekelaar is onze vaste notuliste. Verder heeft er dit jaar overleg plaatsgevonden met 
de redactie van het verenigingsblad. 

LEDENAANTAL PER 31-12-2014 
 
Het aantal leden per 31-12-2014 is 1813. In 2014 zijn 22 personen overleden en 
hebben 25 personen hun lidmaatschap opgezegd. Verder hebben 17 personen hun 
lidmaatschap niet betaald..  
 
BEZOEK WEBSITE 
 
In 2014 is de website van Vereniging Historisch Purmerend bekeken door 9834 bezoekers  
waaronder 6693 unieke bezoekers. Het gemiddelde bezoek per maand was in 2014 weer 
hoger dan in het jaar ervoor. In het najaar is geconstateerd dat het inkijken van fotoalbums 
door leden met een wachtwoord niet meer werkte. Het cms (content management system) 
voor het onderhouden van de website was al enige tijd verouderd. Een en ander was 
aanleiding voor de webmaster om het bestuur te adviseren een nieuwe website te laten 
ontwikkelen. Eind 2014 is dit ingang gezet. 
 
In de grafiek is een vergelijking met de jaren 2007 t/m 2014 te zien met uitzondering van 2009 waarvan helaas geen gegevens aanwezig 

zijn. 

(Eef de Hilster, webmaster) 

  

 
 
 
 
 
  



VHP-PRIJS 
 
Op zaterdag 4 oktober jl. vond de jaarlijkse uitreiking van de VHP-Jaar prijs plaats. 
Dit jaar is de prijs toegekend aan de bekende Purmerender Stadshistoricus Vincent 
Nijenhuis voor zijn inzet bij de verspreiding van de kennis over de geschiedenis van 
de stad Purmerend. Het schrijven van het boek “ Purmerend een stad uit het veen” 
heeft daar zeker aan bijgedragen. Door zijn werk als stadshistoricus  heeft hij veel 
bereikt. Met name het zichtbaar maken van de geschiedenis doorn o.a. herstel van 
een muurreclame, plaquettes over het St. Ursualaklooster en het terugbrengen van 
een preekstoel uit 1640 verdienen vermelding. 
Ook zijn inzet bij het geven van rondleidingen en het meewerken aan een GPS-tocht 
in 2010 voor 1900 leerlingen van het voortgezet onderwijs in Purmerend. 
 
 
DIGITALE NIEUWSBRIEF 
 
Na de nodige voorbereidende werkzaamheden is in maart van het afgelopen jaar de 
eerste nieuwsbrief verschenen. Hiermee kunnen we de leden, mits zij over een e-
mailaccount beschikken alsmede andere belangstellenden informeren onze 
komende ledenactiviteiten, over actuele ontwikkelingen die de historie van onze stad 
raken, maar ook met mededelingen van huishoudelijke aard. De nieuwsbrief heeft de 
vaste frequentie van een maand. Het aantal geadresseerden was per 31 december  
1138 en stijgt nog voortdurend.  
 
DE WIJKEN IN 
 
In ons beleidsplan hebben wij aangegeven dat VHP meer de wijken in moet om de 
historie van Purmerend uit te dragen. 
Het bestuur van VHP heeft dit inmiddels opgepakt en is ermee gestart. Er zijn in 
diverse tehuizen presentaties gegeven te weten: De Tien Gemeenten, De 
Rusthoeve, De Molentocht en Wijkplein Where (Triton).. Alle presentaties werden 
door de bewoners en bezoekers enthousiast ontvangen.   
 
LEDENACTIVITEITEN 
 
 
PROGRAMMACOMMISIE 
 
De programmacommissie bestaande uit Conny Blokker, Fred van der Meer en Wil 
Rijswijk heeft ook in 2014 weer haar  uiterste best gedaan om een gevarieerd 
programma in te plannen.    
 
Presentaties: 
 
Zondag 12 januari 2014 
Historische Markt 
 
De historische markt is niet meer weg te denken uit de programmering van VHP. 
Voor het eerst werd deze in Slot Purmersteijn georganiseerd.  



Net als in voorgaande jaren waren er weer een aantal historische verenigingen 
uitgenodigd. Verder was er een tingieterij uitgenodigd en deze trok ontzettend veel 
bezoekers. Er kwamen deze middag circa 450 bezoekers langs.  
 
Zondag 16 februari 2014 
Aan de Amsterdamse Grachten 
 
Deze presentatie stond eerder gepland in 2012 maar door kon toen door 
omstandigheden niet doorgaan.  
René Valensa nam de bezoekers mee op een wandeling langs bekende en minder 
bekende Amsterdamse Grachten. Aan de hand van prachtige dia’s kreeg u ook een 
kijkje in de interieurs van de rijkste grachtenpanden van Amsterdam. 
Bij deze lezing waren circa 140 personen aanwezig.    
 
Dinsdag 18 maart 2014 
Meer levend dan dood 
 
In 2014 bestaat de Oude Begraafplaats aan de Nieuwstraat 350 jaar. Vele bekende 
en minder bekende Purmerenders vonden door de eeuwen heen hun laatste 
rustplaats in deze oase van rust. 
Alex Valentgoed gaf deze avond een virtuele rondleiding langs een aantal graven en 
bracht hen met verhalen weer tot leven. Het was een zeer boeiende avond met circa 
75 bezoekers. 
 
Woensdag 30 april 2014 
In het spoor van de Jodenvervolging 1940-1945 
 
Oud-Purmerender Jan Dokter is initiatiefnemer van het Westerbork-wandelpad, dat 
uitgezet en gemarkeerd is vanaf de Hollandse Schouwburg te Amsterdam. 
Jan Dokter volgde het wandelpad, tijdens de presentatie, met emotionele verhalen 
en herinneringen. Het was een hele mooie avond en er waren circa 70 bezoekers.  
 
Zondag 18 mei 2014 
Verrassingsmiddag; Ontdek je plekje in Purmerend 
 
De start was vanaf het VHP huis aan de Kanaaldijk 10. Daar kreeg iedereen een 
vragenlijst en een plattegrond. 
Vanaf 15.30 uur kon de vragenlijst ingeleverd worden bij De Drie Zwanen.  
Via een mooie wandelroute langs de monumenten, oude grachten en nieuwe 
architectuur van Purmerend.  
Het was een afwisselende wandelspeurtocht voor jong en oud; een leerzame 
ontdekkingstocht door Purmerend. 
 
Zaterdag 6 september 2014 
Lezing Doe maar gewoon door Herman Pleij 
 
De jaarlijkse openingsavond van de Nazomerfeesten – traditiegetrouw verzorgd door 
VHP - was dit jaar een schot in de roos met een lezing door de bekende historicus 
Herman Pleij. Het was een avond vol humor en zelfspot. De Nederlanders, de 
Hollanders werden op humoristische wijze neergezet. Het was jammer dat de zaal 



niet vol zat, maar de aanwezigen die er wel waren hebben een fantastisch avond 
gehad. 
 
Dinsdag 21 oktober 2014 
Tulpen uit Amsterdam 
 
De avond begon met storm en veel regen en niet veel personen durfden het aan om 
naar buiten te gaan. Maar gelukkig 30 personen waren wel gekomen. Het was een 
verrassende lezing door Jan Broekhuizen. Op zoek naar historische relaties tussen 
Amsterdam, tulpen en de Bollenstreek komen wij alles tegen. Zelfs Peter R. de Vries 
kwam langs in zijn verhaal. 
 
Woensdag 19 november 2014 
De Raad van Beroerten:  
 
Een mooie lezing door Sander Wassing. De onrust in 1566 is ook aan Purmerend en 
de rest van Waterland niet ongemerkt voorbij gegaan. Bestuurders, geestelijken en 
burgers uit Purmerend, Ilpendam en Purmerland kregen dan ook enkele 
commissarissen namens de “Bloedraad” op bezoek, die wilden weten wat er in de 
streek was voorgevallen. Tijdens de lezing werd uitgebreid stilgestaan bij de vragen 
als: wat was de Raad van Beroerten? Welke personen uit Purmerend werden door 
de Raad veroordeeld en wat hadden zij misdaan. 75 personen waren deze avond 
aanwezig. 
 
Zondag 7 december 2014 
Purmerend en zijn bruggen 
 
Ber de Lange is altijd goed voor een interessante lezing en ook deze keer was het 
leuk om naar heel veel plaatjes met bruggen te kijken. Sommige bruggen zijn er al 
lang niet meer maar een aantal zijn nog steeds in gebruik. 
Er waren deze keer 95 bezoekers om de diverse bruggen te bekijken. En zij hebben 
genoten van deze middag. 
 
Inloopmiddagen 
 
Iedere laatste zaterdag van de maand kan men van 13.00 uur tot 16.00 uur 
binnenlopen in ons pand aan de Kanaaldijk 10 voor vragen, maar ook om even bij te 
praten onder het genot van een kopje koffie. Het is gebleken dat de inloopmiddag in 
de behoefte voorziet dus voorlopig gaan wij op deze manier door.  
 
Schenkingen 
 
Tijdens onze inloopmiddagen (maar ook buiten deze middagen) wordt heel veel 
aangeboden. Dat kan van alles zijn b.v. een kop en schotel, 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 blijven 
wij uw giften ontvangen.   
 



Digitalisering/Archiefgroep 
 
Naast de lopende werkzaamheden zoals het archiveren van ontvangen voorwerpen 
en beeldmateriaal is de Archiefgroep vooral bezig geweest met het inventariseren 
van het dia-bestand van de vereniging. Het laten scannen van dia’s is relatief duur. 
Teneinde deze kosten zoveel mogelijk te drukken zijn dubbele exemplaren en 
kopieën van foto’s (ooit gebruikt voor presentaties) verwijderd. Nadat deze klus is 
afgerond (naar verwachting begin 2015) kan worden gestart met het verzorgen van 
toelichtingen bij het beeldmateriaal. Daarnaast zijn er nog de foto’s van verenigingen 
en schoolfoto’s. Verder is de VHP in het bezit van een collectie aan bedrijfslogo’s die 
nog uitgezocht en gedigitaliseerd moeten worden. 
 
OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
 
Vitrine in de Tien Gemeenten 
 
De vitrine staat al weer in tijdje in de Tien Gemeenten aan de Hoornselaan in de wijk 
Overwhere. De Tien gemeenten heeft zelf  een keer de vitrine gevuld met het thema 
handenarbeid. In december jl. was VHP aan de beurt en heeft deze gevuld met de 
diverse scholen: Catherinaschool, lagere school, Tekenschool. In 2015 zijn het 
Museum en de Archeologische Werkgroep aan de beurt om de vitrine te vullen.  
Bent u nog niet wezen kijken; ga gerust een keer langs.  
 
Samenwerking met Reuring 
 
Ook in 2014 is aan VHP gevraagd om haar medewerking te verlenen aan Reuring en 
uiteraard hebben wij hier aan meegewerkt. 
Een theatermaker wilde via een drone de binnenstad tot leven brengen. Wij hebben 
diverse mooie foto’s aangeleverd en een aantal bekende Purmerenders sprak een 
verhaal in.  
Op de Koemarkt kon je in groepjes van 5 à 6 een iPad halen en dan liep je al 
kijkende op de iPad naar de Kaasmarkt. Het duurde 15 minuten maar het had zeker 
langer mogen duren. Er was te weinig bekendheid aan gegeven om veel publiek te 
trekken. Maar het was heel leuk om te doen.    
 
Samenwerking met Dichterskring Waterland en Proeflokaal Bakker  
 
Er was al geruime tijd een samenwerking tussen de Dichterskring, Proeflokaal 
Bakker en VHP. Eens per jaar wordt door VHP een thema bepaald en voor 2014 was 
het thema Reizen, wat aansloot op het thema van Open Monumentendag. Alle 
dichters waren aanwezig tijdens de uitreiking om hun gedicht ten gehore te brengen. 
Maar één gedicht sprong er uit en dat was van Thea de Hilster. Een waardige 
winnares.  
  
 
Magazine Historisch Purmerend 
 
Het is u zeker niet ontgaan dat het magazine er ook in 2014 weer mooier en met heel 
veel kleurenfoto’s er professioneler uitziet. De uitgave van september was geheel in 



kleur en zag er prachtig uit. De heren Jack Otsen, Ruud Luiks en Jaap van Kuler 
besteden er veel tijd aan en maken er iedere keer weer wat moois van, mede door 
het grote aantal gastschrijvers.  
   
BOP-diner  
 
In september 2014 werd het jaarlijkse BOP-diner gehouden. BOP staat voor 
Betrokken Ondernemen Purmerend. Bij het diner zijn ondernemers aanwezig die hun 
betrokkenheid willen laten blijken door wensen van vrijwilligersorganisaties te 
ondersteunen. VHP was ook dit jaar weer van de partij en heeft een aantal matches 
kunnen maken  
 
Stadswandelingen   

De stadswandelingen, die samen met het Gilde worden uitgevoerd, zijn inmiddels  
niet meer weg te denken uit Purmerend. Naast de wekelijkse wandelingen zijn er ook 
al veel scholen, bedrijven, en familiegroepen geweest die een wandeling hebben 
gemaakt. Het aanbod is sinds 2011 uitgebreid met een QR code route en met een 
iTour. Met behulp van smartphone en internet kan op diverse plekken interessante 
historische informatie worden opgehaald. 

  

Vereniging Historisch Purmerend 

Namens het bestuur, 

Wil Rijswijk 

 

  


