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BESTUUR 

Op 01 januari 2015 bestond het bestuur uit de volgende leden: 

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

VERGADERINGEN 
 
Gedurende het jaar zijn er 10 bestuursvergaderingen gehouden. Verder heeft er dit 
jaar één keer overleg plaatsgevonden met de redactie van het verenigingsblad. 

 
LEDENAANTAL PER 31-12-2015 
 
Het aantal leden per 31-12-2015 is 1798. In 2015 zijn er 80 leden uitgeschreven, 
waaronder 40 opzeggingen. Er zijn 16 personen overleden en 24 personen hebben 
hun lidmaatschap niet betaald..  
 
VHP-PRIJS 
 
De VHP-prijs is dit jaar uitgereikt aan mevrouw Hennie Ebbing, oprichtster van de 
Gilde Gidsen. Hennie is sinds 2009 actief bij het Gilde en heeft er voor gezorgd dat 
het mogelijk is in Purmerend een stadswandeling te maken onder leiding van een 
stadsgids. De VHP-prijs was een complete verrassing voor Hennie Ebbing .  
   
 
DIGITALE NIEUWSBRIEF 
 
De nieuwsbrief wordt alweer enige tijd verzonden aan leden die hun emailadres 
hebben afgegeven. Zij worden geïnformeerd over onze komende ledenactiviteiten, 
over actuele ontwikkelingen die de historie van onze stad raken, maar ook  
mededelingen van huishoudelijke aard. De nieuwsbrief heeft de vaste frequentie van 
een maand. Het aantal geadresseerden was per 31 december  1150 en stijgt nog 
voortdurend.  
 
 
 
 



BEZOEK WEBSITE 
 
U heeft het ongetwijfeld gezien. De website is vernieuwd en in mei 2015 is de nieuwe 
website officieel live gegaan. 

 
 
  
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), Wijkplein Purmer-Noord.  
 

Statistieken website vanaf mei 2015 t/m 22-1-2016 

Zoekmachines en websites

zoekmachines 2.367

facebook 822

twitter 178

dichtbij.nl 153

startpagina 73

petities.nl 31

onh.l 26

purmerend.nl 22

 

 

 

Bezoekers per maand

mei 281

juni 531

juli 2.858

aug 1.932

sept 1.263

oct 1.117

nov 1.110

dec 1.011

jan 1.357

Bezoekers per pagina / bericht 

Home 3.975

Sloop Bellevue 1.880

Verhalen en blad 655

Foto's beeldbank 655

Programma 400

Contactpagina 394

Hompage/archief 366

Bestuursleden 253

Links 212

Nieuwsbrieven 191

Clementine 188

Lidmaatschap 141

Historische Markt 141
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LEDENACTIVITEITEN 
 
 
PROGRAMMACOMMISIE 
 
De programmacommissie bestaande uit Conny Blokker, Fred van der Meer en Wil 
Rijswijk heeft ook in 2015 weer haar  uiterste best gedaan om een gevarieerd 
programma in te plannen.    
 
Presentaties: 
 
Dinsdag 20 januari 2015 
Kerkhistorie 
 
Een aantal jaren geleden heeft VHP circa 150 foto’s van de bouw van de katholieke 
kerk in de Kerkstraat ontvangen uit de jaren 1954-1956. 
Ons bestuurslid Jan Dekkers schrijft regelmatig over de kerkhistorie in Het Spuigat, 
reden te meer om hem te vragen om deze presentatie te geven in de huidige kerk op 
de Kaasmarkt. Ook de andere kerkgebouwen in Purmerend kwamen aan de orde. 
Prachtige presentatie en circa 80 personen vonden dat ook. 
 
Dinsdag 17 februari 2015 
Stadsherstel 
 
In de jaren vijftig van de vorige eeuw liep de historische gedaante van Amsterdam 
gevaar door het nieuwe denken over stadsvernieuwing en “urban planning” voor 
eeuwig ernstige schade op te lopen.  
Het succesverhaal van de combinatie van burgerlijk initiatief en zakelijk vernuft om 
een historische stedelijke kwaliteit te behouden geeft een mooi beeld van 
monumentenzorg in de afgelopen vijf decennia en dient nog steeds nationaal en 
internationaal tot voorbeeld van erfgoedbehoud. 
Jaap Hulscher heeft met passie de presentatie gegeven. Helaas waren er maar 35 
personen die hier ook van genoten. Het was helaas slecht weer en dit was 
waarschijnlijk de oorzaak voor de weinige bezoekers.     
 
Woensdag18 maart 2015 
Oorlogswees 
 
Marco de Groot zou deze indrukwekkende lezing verzorgen maar kon door 
omstandigheden niet komen. Gelukkig kon via Westerbork een vervanger worden 
geleverd. En dat was de heer Max Degen. Max Degen was als klein kind onder de 
naam Max Schaap bijna twee jaar ondergedoken bij het Zaanse echtpaar Arend en 
Welmoet (Wellie) Schaap-Vredenduin. Hij vertelde over zijn jeugd als klein joods 
jongetje bij dit Zaanse echtpaar. In 1960 kreeg Max Schaap een oproep voor militaire 
dienst en hij besefte plotseling dat hij een andere onbekende geschiedenis had. De 
oproep was gericht aan Max Degen. 
Een mooie en emotionele avond voor velen van ons. Er waren ruim 100 bezoekers. 
 
 
 



Woensdag 22 april 2015 
Oorlog en bevrijding 
 
Na onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gaf Jan Dekkers een prachtige 
presentatie over 70 jaar na de oorlog. 
Een unieke avond met circa 80 bezoekers. 
 
Zondag 3 mei 2015 
Oorlog en bevrijding 
 
Omdat het enthousiasme na de jaarverjaardag over deze presentatie groot was, is na 
overleg besloten om deze nog een keer in het Stamhuis te geven, 
Ook deze keer was het een prachtige presentatie. Circa 40 personen waren 
aanwezig. 
 
Zondag 10 mei 2015 
Verrassingsmiddag; Ontdek de Beemster 
 
Dit keer was gekozen om een fietstocht te organiseren in het kader van de gemeente 
samenwerking tussen Purmerend en de Beemster. 
 
De inschrijving was bij Spijkerman en daar kreeg iedereen een A4tje met daarop de 
diverse te bezoeken locaties en nodige toegangsbonnen. Via de bijgesloten  
plattegrond waren de locaties makkelijk te vinden. Het was een leuke en interessante 
tocht, mede dankzij het mooie weer. Maar het was jammer dat het aantal fietsers 
beperkt was. 
 
Zaterdag 6 september 2015 
Lezing door Ad van Liempt   
 
De jaarlijkse openingsavond van de Nazomerfeesten – traditiegetrouw verzorgd door 
VHP met een lezing door de bekende historicus Ad van Liempt. Het was een avond 
vol humor en zelfspot. De Nederlanders, de Hollanders werden op humoristische 
wijze neergezet. Er was uitgeweken naar de kleine zaal, de circa 150 aanwezigen  
hebben een fantastisch avond gehad. 
 
Dinsdag 20 oktober 2015 
Bierbrouwer en burgemeester Peereboom 
 
Een prachtige avond over het leven van bierbrouwer en burgemeester van 
Purmerend. Pieter Peereboom was een tijdgenoot van pruikendragers als Bernard 
Nieuwentijt en Johan Mauricius. In zijn memoires geschreven in ruim 3500 versregels 
op ruim, werden wij meegevoerd langs schilderachtige plekjes en wij kregen een 
inkijkje in zijn bouwbedrijf. 
Een aantal van de versregels werden op passende wijze voorgelezen door Jaap van 
Kuler en de presentatie werd gedaan door Jack Otsen. 
Deze avond waren er circa 65 personen, die ontzettend genoten hebben van deze 
lezing. 
 
 



Woensdag 25 november 2015 
Macht en pracht van het Slot Purmersteijn  
 
Op de plaatst waar nu het Slotplein ligt, werd ruim zeshonderd jaar geleden het slot 
Purmerstein gebouwd. Het was een vierkant gebouw met torens op de hoeken. Uit 
de lezing bleek dat er nog veel onduidelijkheden waren in het verleden.  Maar met 
veel enthousiasme vertelde Gerard Alders over deze periode en gaf uitleg op de 
diverse vragen uit de zaal. Circa 70 personen genoten van deze presentatie.  
 
Zondag 20 december 2015 
De Plantage, een buurt om van te houden 
 
Jan Broekhuizen staat altijd garant voor een mooie presentatie en dat was ook deze 
keer weer het geval. 
De Plantage in Amsterdam is in de buurt van de Hortus en Artis. De plantage is 
misschien wel de meest gevarieerde buurt van Amsterdam. De presentatie was deze 
keer in het Stamhuis, Circa 70 personen waren aanwezig om meer te weten te 
komen over deze geweldige buurt. 
 
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 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 
 
Een belangrijk deel van het jaar is besteed aan het ordenen, uitdunnen, rubriceren 
en vervolgens laten scannen van het dia bestand. Vervolgens zijn de foto’s van 
verenigingen en de portretfoto’s onderhanden genomen. Nadat ook deze zijn 
gescand (naar verwachting binnenkort) kan worden gestart met de beschrijving  van 
gehele beeldmateriaal. Deze veel inspanning vergende klus moet worden 
gecombineerd met de  lopende werkzaamheden van de Archiefgroep. 

  
 
 
 
 
 
 



OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
 
Archiefgroep gericht op filmmateriaal 

Naar aanleiding van de inventarisatie filmmateriaal voor een filmmiddag en / of 

avond is gebleken dat er inmiddels plm. 70 dvd’s in ons bezit is met filmmateriaal 

over Purmerend. De films zijn in ons bezit gekomen door onder andere schenkingen. 

Het merendeel is op DVD gezet, echter, we beschikken ook nog over een 

hoeveelheid videobanden, 8 mm, 16 mm en Super 8 filmrollen.   

Archiefgroep Films  

Om dit materiaal zorgvuldig te bewaren voor de toekomst en om te registeren wat de 

kwaliteit, tijdsduur etc. van de films zijn is een speciale film archiefgroep in september 

2015 opgericht.  

Dit team richt zich speciaal op het archiveren en het in kaart brengen van de kwaliteit 

en inhoud.  Daarnaast zorgt de archiefgroep voor een inzichtelijk opbergsysteem in 

mappen met een omschrijving van elke film.  

De archiefgroep komt 1 x per maand bij elkaar.  

 
Vitrine in de Tien Gemeenten 
 
 
Overzicht exposities VHP vitrinekast in de Tien Gemeenten. 

Vanaf mei 2014 wordt de vitrine kast die voorheen in het WEC stond weer 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, Archeologische Werkgroep Purmerend en het Waterlands 

Archief.  

 

 

Periode Expositie Ingericht door: 

2014 mei t/m augustus  Handarbeid uit vroeger jaren Tien Gemeenten 

 

2014 september t/m november Opgravingen oude sluis in de 

Nieuwstraat 

Archeologische Werkgroep 

Purmerend 

2015 december t/m februari  Schoolfoto’s  Vereniging Historisch 

Purmerend 



2015 februari t/m maart Bevrijdingsfeesten Purmerends Museum 

 

2015 april t/m juni Historisch huishouden Tien Gemeenten 

 

2015 september t/m november Kop van West opgravingen Archeologische Werkgroep 

Purmerend 

2015 december t/m februari 

2016 

Watersnoodramp 1916 Waterlandsarchief 

Purmerend 

 

 
 
 
Magazine Historisch Purmerend 
 
Het is u zeker ook dit jaar weer niet ontgaan dat het magazine er weer mooier en met 
heel veel kleurenfoto’s er professioneler uitziet. 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.  
   
 

Vereniging Historisch Purmerend 

Namens het bestuur, 

Wil Rijswijk 

 

  


