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Jaarverslag Secretaris over 2019 
 
Op 01 januari 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
 
Mevr. C.A.M. Abercrombie-Schoorl - voorzitter 
Dhr. P. Knook     - penningmeester 
Mevr. W. Rijswijk    - secretaris 
Dhr. J. Dekkers    - bestuurslid 
Mevr. C. Blokker     - bestuurslid 
Mevrouw M. de Boer-Schouw  - bestuurslid per 17 april  
De heer H. Bakker    - bestuurslid per 17 april 
 
 
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 31-12-2019  
 

leden per 1-1-2019 1796 

Nieuw 2019  66 

Uitgeschreven 2019, waarvan 20 
overleden, 41 opzeggers en 5 niet betaald -68 

leden per 1-1-2020 1794 

 
 
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, Gérard Hekelaar en Richard Peterson 
PR-commissie: Tineke Abercrombie, Jaap van Kuler, Wil Rijswijk 
 
Beeldarchiefgroep: Jan Dekkers, Pieter Effting, Piet Franke, Hans Vossers, Jaap Dekker, 
Marianne Hietbrink, Corrie Hupkes, Ria Stander, Han Gankema, Chris Scholten, Ronald 
Groenestein  
 
Objectenarchiefgroep: Marian de Boer en Cindy Rodermond 
  
Filmarchiefgroep: Conny Blokker, Henk Meines, Daan Sopar, Ber de Lange, Jan Dekkers, 
Jolanda Kersloot, Hans Vossers, Richard Groothuizen, Marianne Hietbrink  
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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, Paula Kremer, Ron Blok, Els de Boorder,  
Anneke Stam.   
 
 
HET INFORMEREN VAN ONZE LEDEN 
 
Website VHP 
 
Onze website is in 2019 totaal 3119 keer bezocht. De meeste bezoekers komen - niet 
verwonderlijk - uit Purmerend. De home pagina wordt het meeste bezocht en vandaaruit 
klikt men door naar de andere pagina’s. Zie hieronder de bezoekersaantallen per pagina in 
het afgelopen jaar.  
 
Verhalen en verenigingsblad  1014  
Foto’s en beeldbank  821  
Contact    469 
Programma    461 
Bestuur en contact   359  
 
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 1375 en stijgt nog voortdurend. Aanmelden kan via 
onze website.  
 
Uitreiking VHP-PRIJS 
 
Elk jaar reikt de Vereniging Historisch Purmerend een prijs uit aan een persoon of 
organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt als het gaat om het verleden van 
Purmerend. Dit jaar was het de 24e keer dat dit gebeurde en dat geeft aan dat er vele 
mensen zijn die de historie van de stad belangrijk vinden.  

Op 15 november ontving Klaas Kwadijk uit handen van de voorzitter de VHP-prijs 2019. 
Klaas Kwadijk schreef twee boeken over de ouderenzorg in Purmerend. Het eerste boek  
 De geschiedenis van de Rusthoeve-toekomst” ging over periode 1936-2011 en beschrijft 
het ontstaan van dat ouderencentrum. Het tweede boek beschrijft een halve eeuw 
geschiedenis van ouderenzorg “De Tien Gemeenten”. Ook zorgde hij ervoor dat er vijf 
Stolpersteine werden geplaatst (herinneringstekens voor alle slachtoffers van het 
Nationaalsocialisme). Klaas Kwadijk was behoorlijk verrast en vereerd met deze prijs. 
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Magazine Historisch Purmerend 

 
Het is u zeker ook dit jaar niet ontgaan dat het magazine er weer mooier en met heel veel 
kleurenfoto’s professioneler uitziet. De redactie van ons blad, de 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.  
Dit jaar heeft VHP een bijdrage geleverd aan het uitkomen van het zeer succesvolle boek 
“Ik geloof in Purmerend ” van Jan Dekkers. Het boek beschrijft 600 jaar kerkhistorie in 
Purmerend.  
 
Archiefbeheer Foto’s, dia’s en ansichten 
 
Het beschrijven van de foto’s is sterk vertraagd door omschakeling bij het Waterlands 
Archief van de softwareapplicatie Memorix-major naar Mais. We zijn hiermee sinds kort 
weer begonnen, maar missen nog voldoende vaardigheid en kennis.  

Tijdens de inloopmiddagen worden regelmatig foto’s en fotoboeken aangeboden, waar 
tussen soms unieke plaatjes zitten. Deze worden door onze vrijwilligers gescand en in de 
fotoboeken opgeborgen. 

Wij zijn nog steeds bezig aan de nalatenschap van Klazien Viskoper van de verzameling 
rekeningen, briefpapier en advertenties van Purmerendse bedrijven en winkels. Dit betekent 
een grote uitbreiding van onze eigen collectie. Maar regelmatig komen we ook dubbel 
materiaal tegen en dat kost tijd om uit te zoeken. Reden voor voldoende werk op de 
donderdagmiddag. 

 
Archiefbeheer Films en video’s 

Het aantal films op DVD/digitaal is in 2019 gestegen naar 190 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 2019 opgeslagen als back-up op een externe harde schijf en digitaal voor 
de toekomst beschikbaar in het filmarchief van de vereniging.    

De filmarchiefgroep 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 120 films bekeken, beoordeeld en 
beschreven.   
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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.  

 
Archiefgroep Objecten (collectie schenkingen) 
 

In 2019 zijn we verder gegaan met het opruimen van al het materiaal dat zich op de eerste 
etage bevindt van de Kanaaldijk 10 en het inventariseren van de objecten in de 
vitrinekasten op de begane grond.  
  
Alle dozen op de 1e etage zijn inmiddels nagekeken, beoordeeld en vervolgens behouden, 
afgestoten aan het Waterlands Archief of vernietigd. Na het besluit om de wedstrijdbekers 
van de Kegelclub weg te doen, zijn de twee zilveren bekers verkocht t.b.v. het VHP voor 
 € 70, = en de modernere bekers zijn geschonken aan een andere Kegelclub voor 
hergebruik. Wat wordt afgestoten, behouden of vernietigd wordt bijgehouden in het 
document Archiefbeschrijving dat zich bevindt op dezelfde laptop als Adlib.  
  
In 2019 zijn 433 objecten genummerd, voorzien van een basisregistratie en foto of scan en 
ingevoerd in het museumprogramma Adlib wat het totaal op 715 brengt. Regelmatig wordt 
een back-up van het geheel gemaakt.  
  
Er is nu ook een korte handleiding voor Adlib. En eind 2019 hebben zich twee kandidaten 
gemeld om mee te werken. Eén van de nieuwe vrijwilligers wordt op dit moment ingewerkt 
in het programma Adlib en de andere nieuwe vrijwilliger zal in de toekomst de verhalen bij 
de objecten gaan verzamelen.   
 
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.   
 
Cursus EHBO/AED 
 
Tijdens de Waterlandse Uitdaging heeft VHP een aanbod gekregen van een bedrijf dat 
Arbo-BHV-trainingen verzorgt. Er was plek voor 12 vrijwilligers om een AED-cursus te 
volgen op 14 en 28 maart jl. Alle 12 vrijwilligers hebben een certificaat behaald. Zij kunnen 
dus in geval van een ongeluk meteen actie ondernemen. Uiteraard zal VHP een 
tegenprestatie aan het bedrijf doen. 
 
Werkgroep 50 jaar VHP 
 
De Werkgroep 50 jaar VHP is in oktober 2018 van start gegaan met een groep enthousiaste 
vrijwilligers. De werkgroep heeft zich als taak gesteld om met diverse initiatieven en 
verrassende activiteiten breed aandacht te geven aan het 50-jarig bestaan van VHP in april 
2021. Een aantal ideeën is al vrij ver uitgewerkt en aan andere activiteiten wordt nog 
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gewerkt. De werkgroep heeft er het volste vertrouwen in dat Purmerend in 2021 volop kan 
genieten van de viering van het 50-jarig bestaan, die overigens gecombineerd wordt met de 
herdenking van de 100e geboortedag van Jan ten Cate, de grondlegger van VHP.  
 
 
Ereleden 
 
De vereniging kent een behoorlijk aantal leden die al lange tijd lid zijn. Een aantal is 20, 40 
(en ouder) lid van de vereniging. Als dank voor hun trouwe lidmaatschap hebben zij een 
gravure ontvangen. 
 

 
PRESENTATIES EN  ANDERE VERENIGINGSACTIVITEITEN 
 
De programmacommissie heeft ook in 2019 weer haar uiterste best gedaan om een 
gevarieerd programma in te plannen.    
 
Presentatie Helene Kroller – Muller “Uit verdriet geboren’’,  
Woensdag 23 januari 2019 
 

De heer Dick Wijers gaf een boeiende presentatie over het leven van de familie Kroller-
Muller. 
 
Anton Kröller kocht tussen 1909-1938 landgoederen op de Veluwe. Met het imago van zeer 
vermogend zakenman zou het voor hem als directeur van het wereldconcern Müller & Co 
makkelijker zijn om kredieten aan te trekken. 
Zijn echtgenote Helène Müller ging onder invloed van de kunstkenner Bremmer 19eeeuwse 
schilderijen verzamelen, waaronder 91 schilderijen en 180 tekeningen (waarde nu: 5 miljard 
euro) van Vincent van Gogh. De verzamelde werken van Helène werden in een nieuw 
museum op de Hoge Veluwe getoond. Echter door de financiële speculaties van Anton 
(1862-1942) ging het helemaal mis. Anton Kröller kreeg geen nieuwe leningen meer. Zijn 
speculaties worden nu vergeleken met een piramidespel avant-la-lettre. 
In zijn diepe val sleepte Anton toen beleggers mee, die ca 85 miljoen gulden verloren. Zijn 
concern Müller & Co overleefde het maar net. Kröller had weinig berouw van zijn falen. Hij 
handelde vooral uit eigenbelang en behandelde zijn kinderen liefdeloos. De 55 aanwezige 
personen hebben enorm genoten. 
 
 
Presentatie: De Amsterdamse Tram van 1875,  
Zondag 24 februari 2019  
 
Amsterdam kreeg vanaf 1875 paardentrams als openbaar vervoer, dat in korte tijd 
uitgroeide tot een compact lijnennet. Er was tot 1931 een sterke groei te zien. Door de crisis 
reduceerde het aantal passagiers behoorlijk. De Tweede Wereldoorlog was de oorzaak van 
een totale afbraak van het tramvervoer en stopte in 1944. 
In 1958 verscheen een geheel nieuwe tram en op 22 juli 2018 is de Noord/Zuidlijn van de 
metro in gebruik genomen. De heer Hans de Meij had de toehoorders aan zijn lippen. Een 
geweldige lezing en de 150 bezoekers vonden dat ook.  
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Presentatie: Geschiedenis van de IJ-tunnel,  
Woensdag 20 maart 2019 
 
De heer Harry Bijl gaf de bezoekers een inkijkje in de geschiedenis van de IJ-tunnel. De 
geschiedenis gaat terug naar een eerste plan voor een oeververbinding uit 1839.In de 
geschiedenis is de IJ-tunnel een symbool geworden voor ondernemerschap, 
doorzettingsvermogen en standvastigheid. Harry Bijl illustreerde zijn verhaal met tekeningen 
van nooit gerealiseerde plannen. Een interessante lezing met ongeveer 80 bezoekers. 
 
 
Presentatie: Herinneringen van een dwangarbeider,  
Woensdag 17 april 2019 
 
Na onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gaf Margreet Lenstra een prachtige 
presentatie over 764 Dagen - “Herinneringen van en dwangarbeider”. 
Margreet Lenstra vertelde over de arbeidsinzet en de oorlogsherinneringen van haar vader. 
Er waren ruim 80 personen aanwezig bij deze ontroerende presentatie.  
 
 
Presentatie: Moet kunnen door Herman Pleij,  
Zaterdag 21 september 2019 
 
Het was weer een hele mooie bijzondere avond. De heer Pleij vertelde weer op zijn eigen 
wijze over hoe de zucht naar een eigen identiteit ons verleden en heden bepaalt. 
Er waren ongeveer 110 personen aanwezig om te genieten van deze avond. 
Verder werd een lid die al 40-jaar lid is van de vereniging in het zonnetje gezet.    
 
 
Presentatie: Ziekenhuizen in Purmerend, 
Woensdag 23 oktober 2019 
 
De presentatie werd verzorgd door Tineke Abercrombie. Zij gaf een boeiende presentatie 
over het ontstaan van en ontwikkeling van de ziekenzorg in Purmerend; van Proveniers 
Gasthuis tot en met het Dijklander Ziekenhuis. Met bewegend beeld en foto’s kon men zien 
hoe de fusie tussen het Stadsziekenhuis en het Liduina ziekenhuis tot stand kwam. 
De vele bezoekers, ongeveer 130 personen hadden een geweldige avond. In verband met 
de grote aantal bezoekers dat niet naar binnen is besloten om deze presentatie nog een 
keer te laten zien     
   
 
Presentatie: Ik geloof in Purmerend,  
Woensdag 20 november 2019 
 
Op basis van het pas uitgegeven boek presenteert Jan Dekkers de kerkgeschiedenis van 
Purmerend. Over de komst van het christendom en het begin van het kloosterleven in 
dezelfde tijd. Ook over de eerste kerk in de vijftiende eeuw met Willem Eggert als financier, 
over de stadsbrand van 1519 en de herbouw van de tweede kerk onder Magdalena van 
Waardenburg, de weduwe van Jan van Egmond. Het was een boeiende presentatie en de 
55 Purmerenders die er waren hebben genoten.   
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Presentatie: Winters Purmerend,  
Zondag 15 december 2019 
 
Ber de Lange had weer een prachtige presentatie gemaakt over winters Purmerend met 
oude en nieuwe opnamen. Mooie opnamen van bomen met rijp aan de takken. Er waren 
zelfs beelden te zien die nog niet eerder vertoond waren. Helaas is de samenwerking met 
de organisatie van Winters Purmerend niet doorgegaan. De circa 55 personen hebben 
genoten van de prachtige dia’s. 
 
 
Monumentendag: Thema: Plekken van plezier  
Zondag 13 september 2019 

  
De jaarlijkse stadswandeling tijdens de monumentendag is een vast gegeven in Purmerend, 
en omdat het in 2019 de 25e keer was dat deze wandeling plaatst vond. 
 
Het idee was snel geboren om eens te kiezen voor een wat langere wandeling. Maar dat is 
dus niet geschikt voor iedereen. Er werd contact opgenomen met de Prinsenstichting om de 
van hun aanwezige elektrische karren van de Prinsenstichting te mogen gebruiken. En dat 
was een groot succes omdat een aantal slecht ter been zijnde ouderen gebruik maakten 
van deze karren. Maar ook voor leden die nog goed ter been waren was het ook leuk om 
met een kar door Purmerend te rijden. Een gilde gids gaf tijdens deze ritten uitleg over 
Purmerend.  
 
Na de wandeling was er gelegenheid om een film te bekijken met als onderwerp “plekken 
van plezier” het werd een gezellige middag temeer daar er ook Kinawijn te proeven was. 
 
 
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, Archeologische Werkgroep Purmerend en het Waterlands Archief. Het afgelopen 
jaar is de vitrine niet vaak gewisseld.  
 
 
Periode Expositie Ingericht door: 

2019 Ondernemend Purmerend, 
expo van relatiegeschenken 
met reclame van 
verschillende ondernemers 
uit vroeger jaren 

Vereniging Historisch 
Purmerend – archiefgroep 
objecten  

 
 
 
 
Vereniging Historisch Purmerend 
Namens het bestuur, 
Wil Rijswijk  
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