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VHP Jaarverslag Secretaris over 2020 
 
Op 01 januari 2020 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
 
Mevr. C.A.M. Abercrombie-Schoorl - voorzitter (Tot 15 april 2020) 
Dhr. G. Schotsman    - voorzitter (vanaf 15 april 2020) 
Dhr. P. Knook     - penningmeester 
Mevr. W. Rijswijk    - secretaris 
Dhr. J. Dekkers    - bestuurslid (tot 15 april 2020) 
Dhr. H. Gankema    - bestuurslid (vanaf 15 april 2020) 
Mevr. C. Blokker     - bestuurslid 
Mevrouw M. de Boer-Schouw  - bestuurslid   
De heer H. Bakker    - bestuurslid  
 
 
VERGADERINGEN 
 
Gedurende het jaar zijn er 8 bestuursvergaderingen gehouden. Verder heeft er dit jaar één 
keer overleg plaatsgevonden met de redactie van het verenigingsblad. De meeste 
vergaderingen hebben online plaatsgevonden.  
 
 
Aantal leden per 31-12-2020  
 
leden per 1-1-2020 1794 
Nieuw 2020    49 
Uitgeschreven 
2020    -91 
leden per 1-1-2021  1752 

 
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 (tot mei), Jaap van Kuler, Wil Rijswijk 
 
Beeldarchiefgroep: Jan Dekkers, Pieter Effting, Piet Franke, Hans Vossers, Jaap Dekker, 
Marianne Hietbrink, Ria Stander, Han Gankema, Chris Scholten, Ronald Groenestein, 
Margo Greuter 
 
Objectenarchiefgroep: Marian de Boer en Cindy Rodermond, Hans Peters 
  
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, 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 2020 totaal 14272 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 onderstaande paginaweergaves in 2020.   
 
Home     3657 
Verhalen en verenigingsblad  1168 
Foto’s en beeldbank  1082 
Contact    787 
Bestuur en contact   525 
Bevrijdingsfeest   510 
Nieuwsbrief    247 
Lidmaatschap   240  
 
Zie bijlagen, samenvatting rapportage uit Google Analytics 
 
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 1409 en stijgt nog voortdurend. Aanmelden kan via 
onze website.  
 
Facebook 
 
Op 25 oktober 2019 is de Vereniging Historisch Purmerend gestart met een facebook 
pagina. Op deze pagina delen we nieuwsitems uit onze nieuwsbrief, objecten uit de 
vitrinekast en we kondigen onze activiteiten en inloopzaterdagen aan.  
Zo bereiken we via social media weer een nieuwe doelgroep en maken we onze activiteiten 
breder bekend onder de Purmerenders. In 2020 zijn er 300 volgers geregistreerd waarvan 
het merendeel uit Purmerend.   
https://www.facebook.com/Vereniging-Historisch-Purmerend 
 
 
Uitreiking VHP-PRIJS 
 
Door de coronacrisis is het helaas niet mogelijk geweest om deze prijs uit te reiken. 
 
 
 

https://www.facebook.com/Vereniging-Historisch-Purmerend
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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 boek “Mummies van 
Purmerend ” van Alex Vallentgoed.   
 
Archiefbeheer Foto’s, dia’s en ansichten 
 
We zijn in het begin van 2020 druk bezig geweest met het digitaliseren en archiveren van 
alle rekeningen briefhoofden enz. Van bedrijven in Purmerend en zijn hier bijna mee 
klaar. De groep die de gedigitaliseerde foto's benoemd zijn bezig met het benoemen van 
verenigingen e.d.  Aangezien we maar een account hadden bij het Waterlands archief was 
dit nogal tijdrovend omdat 3 mensen daar mee bezig waren. Gelukkig hebben we een 
uitbreiding van accounts gehad dus zal het in de toekomst wel sneller gaan maar helaas is 
alles door de corona tot stilstand gekomen.   
 
Een vrijwilliger die bij het Waterlandsarchief voor ons ook foto's aan het beschrijven is 
schrijft het volgende.   
Een belangrijk deel van het beeldmateriaal betreft de topografische verzameling van 
Purmerend en   omstreken, namelijk bijna 10.000 ansichten, foto's en dia's. Hiervan 
betreft het merendeel stadsgezichten, winkels, gebeurtenissen etc. van Purmerend zelf. 
Inmiddels is ruim 92% van de beelden beschreven. Na afronding en screening van de 
beschrijvingen zal naar verwachting in de loop van dit jaar deze beeldverzameling 
toegankelijk worden gesteld voor onze leden en ander belangstellenden.  
  
 
Archiefbeheer Films en video’s 

Het aantal films op DVD/ digitaal is in 2020 gestegen naar 265 stuks. De films zijn in ons 
bezit gekomen door schenkingen. Alle films zijn digitaal beschikbaar en omgezet vanuit 
VHS of Betamax video of van 8 mm, 16 mm en Super 8 filmrollen.    

Alle films zijn in 2020 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 
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met een omschrijving van elke film. In totaal zijn nu 120 films bekeken, beoordeeld en 
beschreven.   

Dit team kan ook beoordelen met behulp van een videospeler een viewer of het 8mm, 
16mm of Super8 filmmateriaal kwalitatief en qua onderwerp de moeite waard is om over te 
zetten op avi-formaat en in aanmerking komt voor archivering.  De archief groep komt 
normaliter elke 1ste maandag avond van de maand bij elkaar in het VHP-huis. In verband 
met de Corona beperkingen is dit afgelopen jaar veelal vanuit huis gewerkt.  

Medio 2020 heeft de VHP een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Waterlands 
Archief. Deze samenwerking houdt in dat alle films van de VHP ook beschikbaar worden 
gesteld aan de beeldbank, zodra een film auteursrechten vrij is kan deze film via de 
beeldbank worden getoond aan een breder publiek.   

 
Archiefgroep Objecten (collectie schenkingen) 

In 2018 is de archiefgroep objecten gestart. Deze archief groep zorgt voor registratie van de 
objecten in de museum software. De Adlib lightversie is in 2020 vervangen voor de officiële 
AXEL licentie in de cloud. Alle objecten in de vitrine kasten en overige locaties worden 
voorzien van collectienummer en er wordt een foto van gemaakt. De volgende gegevens 
worden vastgelegd: inventarisnummer, titel, objectnaam, afmetingen en standplaats. Zo 
weten wij precies welke objecten er in het VHP-huis aanwezig zijn, wie de schenker is en 
waar het object is bewaard.   

Alle dozen met papieren documenten op de 1e etage zijn nagekeken, beoordeeld en 
vervolgens behouden, afgestoten aan het Waterlands Archief of vernietigd.  

In 2020 zijn 136 objecten gefotografeerd of gescand waarvan het overgrote deel is 
genummerd en voorzien van een basisregistratie in het museumprogramma Adlib wat het 
totaal op 851 brengt. Dit aantal is aanzienlijk lager dan vorig jaar en wel om twee redenen: 

1. Door de coronacrisis zijn we een periode niet op de Kanaaldijk 10 geweest.  
2. Doordat we over zijn gegaan op een betaalde versie van Adlib in de Cloud, zijn we 

momenteel nog steeds bezig de inventarisnummers handmatig over te zetten. Dit 
vergt veel tijd omdat het alleen op locatie kan en we slechts op één computer kunnen 
werken voor het omzetten. 

 
Doordat het nieuwe programma zich in de Cloud bevindt, kan er ook vanuit huis worden 
gewerkt en door meerdere mensen tegelijk.  

In 2020 hebben we elke 2 weken een foto en het bijbehorende verhaal uit de vitrinekast 
geplaatst op facebook. Zo laten we onze leden en overige volgers zien welke mooie 
schenkingen er zijn te bewonderen bij de VHP.  

Dit is mede mogelijk gemaakt door het registreren en fotograferen van de collectie en 
kunnen we meer mensen laten genieten van historisch Purmerends materiaal.  
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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.   
 
 
Werkgroep 50 jaar VHP 
 
De werkgroep zelf is de afgelopen tijd niet fysiek bij elkaar geweest. Dat neemt niet weg dat 
er toch een aantal zaken doorlopen. 
 
Uitgave boek 
In de najaarsuitgave van het magazine Historisch Purmerend zat een inlegvel om daarmee 
de voorinschrijving op het boek mogelijk te maken. Een aantrekkelijk bod dat al ruim 300 
voorinschrijvingen heeft opgeleverd. Men is bezig het schrijfproces af te 
ronden, beeldmateriaal te verzamelen en dan het productieproces in te gaan. De planning is 
dat het boek in april 2021 zal worden uitgebracht. 
 

Bustocht - ledendag 
Aanvankelijk was de planning om in april een ledendag te organiseren met de leden met 
bussen door de verschillende wijken te rijden en onderweg de geschiedenis van de stad te 
vertellen. Corona maakt dir geheel onmogelijk. Het bestuur heeft zich beraden en een 
prachtig alternatief bedacht. Elk lid ontvangt in 2021 een mooi geschenk dat natuurlijk ook 
betrekking heeft op de geschiedenis van de stad. 
 
Terugbrengen waterpomp Kaasmarkt 
Hierover zijn de gesprekken met de gemeente gaande. Het is de bedoeling in het voorjaar 
van 2021 archeologisch onderzoek te doen op de plaats waar de pomp vroeger heeft 
gestaan. De gemeente bereid een deel van de kosten op zich te nemen en zorg te dragen 
voor de plaatsing en onderhoud ervan. Pas nadat er duidelijkheid is of de pomp ook 
werkelijk geplaatst kan worden moet naar de financiering ervan worden gekeken. Dit zou 
via sponsoring en/of crowdfunding kunnen worde gedaan. 
 
 
PRESENTATIES EN  ANDERE VERENIGINGSACTIVITEITEN 
 
De programmacommissie heeft ook in 2020 weer haar uiterste best gedaan om een 
gevarieerd programma in te plannen. Helaas heeft het coronavirus ervoor gezorgd dat maar 
een paar evenementen zijn doorgegaan.   
 
Historische Markt,  
Zondag 26 januari 2020 
 

Het is alweer twee jaar geleden dat er een historische markt werd georganiseerd. En dit jaar 
is voor een andere locatie gekozen. 
Maar net als in voorgaande jaren zullen weer diverse oudheidkundige/historische 
verenigingen uit de omliggende plaatsen deelnemen. Er is weer volop gelegenheid om 
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allerlei foto’s en kaarten te ruilen. Ook zullen er weer volop boeken te koop zijn. Dit jaar is 
gekozen om een schoonschrijver aan het werk te zien. 
Al met al was weer een mooie middag met ongeveer 350 bezoekers.   
 
 
Presentatie: De Amsterdamse School,  
Woensdag 19 februari 2020  
 
De heer Hans Heijdra heeft een prachtige lezing verzorgd over de De Amsterdamse School. 
Het was de wens van architecten, kunstenaars en ontwerpers om goede arbeiderswoningen 
te creëren die uitblonken in schoonheid. Deze stroming werd zeker gesteund door de 
Woningbouwcorporaties, die ook tot doel hadden de woonomstandigheden van de 
arbeiders te verbeteren. Voor de liefhebbers een mooie avond. Ongeveer 50 bezoekers 
waren aanwezig.  
 
 
Presentatie: Rondkijken in Purmerend,  
Zondag 22 maart 2020 
 
Wegens het coronavirus en de maatregelen van RIVM werd deze middag afgelast.  
 
 
Presentatie: Vergeten Oorlog,  
Woensdag 15 april 2020 
 
Na onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zou Dick Wijers een presentatie verzorgen 
over de vergeten oorlog. Zowel de vergadering als de presentatie werd afgelast.   
 
 
Presentatie: Amerikaanse Verkiezingen door Charles Groenhuijsen,  
Zaterdag 19 september 2020 
 
Helaas is ook deze avond afgelast. Door de 1,5 meter maatregel is het helaas niet mogelijk 
gebleken om voldoende zitplaatsen te creëren.    
 
 
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 2020 is de vitrinekast 1 x vernieuwd door de VHP, mede door de Coronacrises.  
Het thema is: het oude stadhuis.  
 
 
Vereniging Historisch Purmerend 
Namens het bestuur, 
Wil Rijswijk  
 


