
Jaarverslag Secretaris over 2016 

 

Op 01 januari 2016 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. 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 31-12-2016 
 
Op 1 januari 2016 hadden we 1798 leden 

Nieuw in 2016:                                 74     leden 
Uitgeschreven in 2016:                    63     leden 

Waarvan: 
Er 38 personen hebben opgezegd, er zijn 16 personen overleden en er hebben 9 

personen niet betaald. 

Het totaalaantal leden per 1-1-2017 is 1809 leden. 

COMMISSIES EN WERKGROEPEN 

Ook het afgelopen verenigingsjaar waren naast het bestuur weer een aantal leden in 
commissie- of werkgroepverband actief bezig voor VHP. Namens de vereniging zijn 
wij hen zeer erkentelijk voor inspanningen.  

Ledenadministratie en contributie-inning: Marian de Boer 

Redactie magazine: Jaap van Kuler, Ruud Luiks, en Jack Otsen 

Programmacommissie: Conny Blokker, Wil Rijswijk, Gerard Hekelaar en Richard 

Peterson 

PR-commissie: Tineke Abercrombie, Jaap van Kuler, Wil Rijswijk 

Beeldarchiefgroep: Jan Dekkers, Klazien Viskoper, Pieter Effting, Piet Franke, Ben 
de Haan, Hans Vossers, Jaap Dekker, Marianne Hietbrink, Corrie Hupkes, Anneke 
Stam  



Filmarchiefgroep: Conny Blokker, Henk Meines, Daan Sopar, Ber de Lange, Jan 
Dekkers, Jolanda Kersloot, Hans Vossers, Richard Groothuizen  

Gastvrouwen en gastheren bij de inloopmiddagen: Jack Brugge, Tineke 
Abercrombie,  Wouter van Waardt, Jan Dekkers, ,Gerda Prins, Conny Blokker, Ben 
Rijser, Ber de Lange, Siem Hooijberg, Fred van Riemsdijk, Ger Nat, Jaap van Kuler, 
Joan Schoehuijs, Ria Stander, Wil Rijswijk, Richard Peterson   

HET INFORMEREN VAN ONZE LEDEN 

Website VHP 
 
Onze in 2016 vernieuwde website is in totaal xxx keer bezocht.  De meeste 
bezoekers komen - niet verwonderlijk - uit Purmerend. Opvallend was wel het aantal 
(nieuwe) websitebezoekers uit Amsterdam: 929. Meer informatie over het bezoek 
van onze website vindt u terug in de bijlage bij dit verslag. 
 
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 1200 en stijgt nog 
voortdurend. Aanmelden kan via onze website.  
 
Uitreiking VHP-PRIJS 
 
Op 28 december 2016 is op de valreep nog de VHP-jaarprijs uitgereikt aan de heer 
Frits Dix, die de restauratie van de Villa Clementine en de Doelestallen mogelijk heeft 
gemaakt. Frits Dix, eigenaar van Attica B.V., ontving de prijs omdat hij op werkelijk 
onnavolgbare wijze heeft bijgedragen aan het tot leven brengen van de geschiedenis 
van de stad Purmerend. 
Frits Dix kreeg beide panden in bezit en heeft de beide panden prachtig 
gerestaureerd, vernieuwd en in gebruik genomen. Ook de Doelestallen – nu 
restaurant ‘De Stallen’ - zien er prachtig en stoer uit. De Villa is een droomlocatie 
geworden voor (trouw-)feesten, recepties en partijen. Bij de restauratie zijn veel oude 
details behouden en daar waar mogelijk teruggebracht. De heer Dix nam blij verrast 
de prijs in ontvangst 

 
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 redactie van ons blad heren Jack 
Otsen, Ruud Luiks en Jaap van Kuler besteedt er veel zorg en tijd aan en maakt er 
iedere keer weer wat moois van, mede door het grote aantal gastschrijvers.  

 
 
 
 
 



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 tot 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.  In het afgelopen verenigingsjaar is medewerking 
gegeven aan de publicatie ‘Het oudste koffiehuis van Purmerend van Jack Otsen, 
handelend over het vanouds bekende etablissement dat thans bekend is onder de 
naam ’t Hoedje van de Koningin” maar ook over het directe omgeving, het aloude 
stadshart van Purmerend. 
 

BESCHERMING STADSBEELD 

Purmerend mag zich gelukkig prijzen met een toenemend besef dat het historische 
stadsbeeld moet worden beschermd. In de afgelopen jaren zijn diverse panden in de 
oude binnenstad ingrijpend verbouwd dan wel volledig herbouwd in een stijl die past 
bij het vertrouwde stadsbeeld. Een uitspringend voorbeeld is de recentelijk 
gerenoveerde Villa Clementine aan de Plantsoengracht. VHP is behulpzaam bij 
dergelijke projecten door waar nodig en mogelijk beschikbaar stellen van historische 
documentatie.  

Helaas zijn er ook minder fraaie plannen te melden. In het verstreken jaar heeft het 
bestuur van VHP zich met een drietal gevallen actief bezig gehouden.  

De bekendste daarvan betreft de voorgenomen sloop van Tramplein 9, beter bekend 
als de affaire “Bellevue”. Nadat in 2015 een door de VHP gealarmeerde 
Gemeenteraad een voorlopig halt toeriep aan dit project, volgde in het afgelopen jaar 
een advies van de door de Gemeente Purmerend ingeschakelde 
architectuurhistoricus Wijnand Galema. De conclusie van het onderzoeksrapport 
luidde dat Bellevue “dan wel geen monument is maar zeker in combinatie met De 
Amsterdamse Poort uit oogpunt van beeldbepaling waard is om behouden te blijven”.  
Het laat zich aanzien dat onze inzet resultaat heeft opgeleverd en de ingrijpend 
gewijzigde plannen een veel bescheidener opzet zullen kennen, passend bij de 
vanouds bekende uitstraling van het aloude Bellevue.   

Niet in alle gevallen boekt VHP zo’n fraai succes. Zo heeft VHP tevergeefs bezwaar 
aangetekend tegen een dakopbouw op Julianastraat 48 met het argument door deze 
opbouw de fraaie beeld van erker en ornamenten zal worden aangetast en er niet 
behoedzaam wordt omgegaan met de karakteristieke bebouwing zoals expliciet is 
aangegeven in de Welstandsnota. Ons bezwaar is helaas niet gehonoreerd.  

De dreigende sloop van drie (mogelijk zelfs vier) stolpboerderijen in (het tot 
Purmerend behorende deel van) de Purmer – beargumenteerd met een vermeende 
onbewoonbaarheid van de panden heeft het nodige verzet opgeleverd.    VHP heeft 
zich achter de bezwaarmakers (o.a. Boerderijenstichting Noord-Holland) geschaard 
en schriftelijk bezwaar aangetekend bij Gemeente Purmerend.  En met succes. De 
sloop is inmiddels afgeblazen.  

 



Archiefbeheer Foto’s, dia’s en ansichten 

Met de digitalisering van ons beeldarchief worden gestage vorderingen geboekt. 
Nadat eerder het bestand foto’s, dia’s en ansichten met straatbeelden (zgn. 
topografische bestand) door Picturae is gescand en in de beeldbank van het 
Waterlands Archief is opgenomen, is het afgelopen jaar begonnen met het 
beschrijven van het materiaal. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van het door 
Jan Dekkers geschreven en binnenkort uit te brengen boek “Van Kaatjessteeg tot 
Padjedijk, herkomst van de Purmerendse straatnamen”. Hieraan worden specifieke 
informatie waaronder de datering per foto aan toegevoegd. Deels is deze informatie 
beschikbaar, maar vaak ook niet. Het is een grote klus waarbij een prettige 
omstandigheid is dat de leden van de Archiefgroep over veel parate kennis over de 
stadshistorie beschikt. Inmiddels zijn ook rekeningen en briefhoofden van 
Purmerendse ondernemingen alsmede foto’s en dia’s van personen en verenigingen 
en nog eens een aantal later verkregen dia’s van stadsgezichten gescand door 
Picturae en gereed voor beschrijving.  

De Archiefgroep Foto’s, dia’s en ansichten komt wekelijks bijeen op 
donderdagmiddag. 

Archiefbeheer films en video’s 

Het aantal films op DVD / digitaal is in 2016 gestegen naar 98 stuks. De films zijn in 
ons bezit gekomen door schenkingen. Alle films zijn op dvd beschikbaar en omgezet 
vanuit VHS of Betamax video of van 8 mm, 16 mm en Super 8 filmrollen.    

Alle films zijn in 2016 opgeslagen als back-up op een externe harde schijf en digitaal 
voor de toekomst beschikbaar in het filmarchief van de vereniging.    

Het filmarchief groep 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 met een omschrijving van elke film. In totaal zijn nu 25 
films bekeken, beoordeeld en beschreven.   

Dit team kan ook beoordelen met behulp van een videorecorder, viewer of het 8mm, 
16mm of Super8 filmmateriaal kwalitatief en qua onderwerp de moeite waard is om 
over te zetten op dvd-formaat en in aanmerking komt voor archivering.  De archief 
groep komt elke 1ste maandag avond van de maand bij elkaar in het VHP-huis.  

In 2016 is een deel van het filmmateriaal getoond tijdens de poortersfeesten en op 
11 december 2016, zie ook het programma.  

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.   
 



PRESENTATIES EN  ANDERE VERENIGINGSACTIVITEITEN 
 
De programmacommissie heeft ook in 2016 weer haar uiterste best gedaan om een 
gevarieerd programma in te plannen.    
 
Historische markt, zondag 17 januari 2016 
 
De historische markt van twee jaar geleden was een dermate groot succes dat met 
belangstelling werd uitgekeken naar de volgende. 
Deze keer werd de historische markt in Concordia gehouden en was wederom een 
groot succes. Vele standhouders van diverse oudheidkundige/historische 
verenigingen stonden klaar om veel informatie te delen. Ook deze keer was de 
mogelijkheid om diverse korte films te bekijken. Ongeveer 400 bezoekers hebben 
genoten van de markt.    
 
Presentatie Watersnood Dinsdag 26 januari 2016 
 

Het is honderd jaar geleden dat in Purmerend, Waterland en meer regio’s in het 

land onder water kwamen te staan. Het was winter en bomen waren behoorlijk kaal 
maar de gevels van Purmerend waren goed te zien. Ber de Lange gaf een boeiende 
presentatie van deze ramp en de circa 200 bezoekers waren ook heel enthousiast. 
 
Presentatie Vaarwel oude winkelstraat Dinsdag 17 februari 2016  
 
De twee bestuursleden Jan Dekkers en Henk Meines lieten deze avond beelden zien 
van verdwenen winkelstraten en winkelpanden. Het was voor de vele bezoekers, 
ruim 250, een feest van herkenning en die vele herenigingen opriep bij vele van ons. 
Al met al een prachtige avond.  Circa 250 bezoekers waren aanwezig.        
 
Presentatie Bedrijvigheid in Amsterdam Zondag 20 maart 2016 
 
De heer Bas Kok heeft een prachtige middag neergezet. Wat een herkenning voor 
de vele Amsterdammer, maar ook voor de niet Amsterdammers.  
De moderne geschiedenis van Amsterdam-Noord is een verhaal dat uit de 
schoorsteen omhoog rookt, oorverdovend onder de boortol trilt en als koudvuur van 
de slijptol vonkt.  
De industriële grootheden van weleer als Draka, Ketjen, Fokker, Stork en NDSM zijn 
inmiddels uit Noord vertrokken, maar hun legendes leven voort. Wat waren de meest 
opvallende bedrijven? Wat maakte hen succesvol en waarom gingen zij ten onder? 
Wat is er nog overgebleven van de iconen van destijds, en wat hebben de bedrijven 
Nederland gebracht? Aan de hand van de vier elementen water, vuur, aarde en lucht 
behandelt Bas Kok steeds een belangrijke bedrijfstak. Er waren circa 90 bezoekers. 
 
“Stadspoorten van Purmerend” Woensdag 20 april 2016 
 
Na onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gaf Jan Dekkers een prachtige 
presentatie over “Stadspoorten van Purmerend”. 
Een unieke avond met circa 80 bezoekers.  
 
 



Presentatie films Zondag 5 juni 2016 (Poortersfeesten) 
  
De 10e editie van de Poortersfeesten is weer groots opgezet in Purmerend. Ook de 
vereniging was van de partij. De locatie (Koemarkt 58a) was niet groot en voldeed 
daardoor niet helemaal aan de wens. We hebben de volgende films getoond: Op 3 
wijzen door Purmerend, de stadfeesten in 1960 en intocht van Sinterklaas 1959. 
Voor het pandje (voorheen van de markt-dieren keuring) stond onze kraam met 
fotoboeken en ansichtkaarten ter inzage van de vereniging. De locatie lag niet goed 
in de loop, waardoor er niet veel bezoekers zijn geweest, maar al met al was het een 
leuke middag.  
 
Presentatie Villa Clementine Zaterdag 4 september 2016 
 
Deze keer was gekozen voor een duo presentatie door Jack Otsen en Pieter Dooper. 
Er was een middagvoorstelling en een avondvoorstelling. De sprekers wisselden 
elkaar af in de twee zalen. Zowel Jack Otsen als Pieter Dooper hielden een 
presentatie over de geschiedenis als over de restauratie van het pand. De 
toegangskaarten waren al in voorgaande maanden uitverkocht. Een prachtige 
middag en avond. In zijn er 200 bezoekers geweest.  
  
Verrassingsmiddag “wandelen in Purmerend” Zondag 2 oktober 2016 
 
De programmacommissie heeft dit keer gekozen voor een drietal verschillende 
wandelingen. Bij inschrijving kreeg men een kleur toegewezen en aan deze kleur zat 
een gids gekoppeld. Er was een architectenwandeling door Ber de Lange, een 
bomenwandeling door Jan Kramer en wandeling langs bekende en onbekende 
Purmerenders door Dick Wijers. Na afloop kon men via een vragenformulier 
meedingen naar een leuke prijs.  Het was behoorlijk slecht weer, maar iedereen die 
er was heeft ontzettend genoten.      
 

Presentatie Jan Switzer, landmeter van de Beemster Woensdag 25 oktober 
2016 
 
De naam Switzer is bij vele Purmerenders bekend. Er was een tabakswinkel op de 
hoek Breedstraat-Kolkstraat, de wolhandel op de Achterdijk, het marktcafé van 
Switzer en juffrouw Annie Switzer. Allemaal afstammelingen van Albert Switzer. Zijn 
zoon Jan werkte zich op landmeter van de Beemster en legde zijn indrukken vast in 
autobiografie. De presentatie door Jack Otsen was heel boeiend om bij te wonen en 
circa 80 personen waren hier getuige van.  
  
Presentatie Van De Weere naar de Where Woensdag 23 november 2016 
 
Waar nu een drukke verkeersweg loopt, de Gedempte Where, liep vroeger de 
levensader van de stad; de waterloop De Weere. 
Ber de Lange gaf zoals altijd een boeiende presentatie met de vele foto’s. Het was 
een avond van herkenning van de vele bezoekers. Het bezoekersaantal was circa 
200 personen.   
 
 
 



Presentatie Oude films over Purmerend Zondag 11 december 2016 
 
De leden van de filmarchiefgroep hadden een prachtige filmmiddag georganiseerd. 
Henk Meines nam u mee naar de markt in 1933, de stadsfeesten in 1960 en de 
repetities van Strijd en Krachting, de voorloper van het Willem Eggert Fanfarekorps. 
Ook was er een leuke film over het maken van de Nieuwe Noordhollandse Courant. 
Een hele leuke middag met circa 110 bezoekers.   
 
Wijkpresentaties 
 
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. Het is minder 
geworden dan gehoopt, maar er wordt aan gewerkt.   
 
Expositie vitrine VHP in de Tien Gemeenten. 

Vanaf mei 2014 wordt de vitrinekast 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: 

2015 december t/m februari 2016 Watersnoodramp 1916 Waterlandsarchief 

Purmerend 

2016 mei t/m 11 november  Van Marktstad naar 

Forensenstad 

Waterlandsarchief 

Purmerend 

2016 november t/m  februari 2017  Slot Purmersteyn opgravingen Archeologische Werkgroep 

Purmerend  

  

 

KANTOORAUTOMATISERING VHP 

  

De automatisering binnen de VHP is in 2016 vernieuwd.  

Allereerst is er een inventarisatie gemaakt van de huidige hard- en software en wie 

wat gebruikt bij welk werkproces of activiteit. Na inventarisatie is bepaald welke 

apparatuur binnen de VHP aan vervanging toe is en welke applicaties er nodig zijn. 

Er is gekozen voor een externe partij die voor de vereniging de inrichting van de 

Office omgeving en de uitrol voor de gebruikers heeft verzorgd.  

De vereniging ontvangt via Techsoup een speciale Microsoft donatie voor de 

licentiekosten van Office 365 en Windows 10. Instellingen die geen winstoogmerk 

hebben en een maatschappelijk doel kunnen hiervoor in aanmerking komen.  



 

Het bestuur, de redactie en de ledenadministratie zijn inmiddels overgestapt naar de 

Office 365 omgeving. Dit betekent dat de verenigingsdocumenten nu centraal 

worden opgeslagen en volgens een speciaal ingerichte mappenstructuur 

gearchiveerd.  

 

De beamer en de laptop voor het verzorgen van de lezingen zijn vervangen door 

nieuwe apparatuur. De Filmarchiefgroep en de Beeldarchiefgroep gebruiken deze 

apparatuur ook voor het beschrijven van de films en de foto’s. De oude desktop 

computer is vervangen door een laptop en de bestanden zijn in de nieuwe Office 365 

omgeving opgeslagen (beeldarchief, filmarchief, presentaties) en deels op externe 

harde schijven. De grote printer is vervangen door een All-in-One printer (scannen, 

printen, kopiëren) om tijdens de open inloop zaterdagen, foto’s te scannen of ander 

materiaal t.b.v. de archiefgroep.  

 
   
 

Vereniging Historisch Purmerend 

Namens het bestuur, 

Wil Rijswijk  

 

 
 


