
 

Purmerend, 1 juli 2021 
 

Voorwoord 
 

Van het bestuur 
 

Weib und Gesang 
 

Beste leden van PCOB-Purmerend. De laatste twee en een half 
jaar was u gewend een schrijfsel van mijn hand op deze plaats 
aan te treffen. Dat was min of meer noodgedwongen, al deed ik 
het met plezier.  
De nood bestond uit het ontbreken van een voorzitter na het statu-
taire vertrek van Kees Paul. Daar komt een einde aan, nu de u wel-
bekende Hanny Somers zich kandidaat heeft gesteld voor het ver-
vullen van de ontstane vacature. Hoewel zich nog tegenkandidaten 
kunnen melden ziet het er naar uit dat Hanny tijdens de algemene 
ledenvergadering van 20 juli 2021 wordt benoemd tot voorzitter van 
onze afdeling. Naar verwachting zal zij vanaf dat moment het 
voorwoord schrijven voor de Nieuwsbrief. 
 

Wij, de overige bestuursleden, zijn blij dat wij weer een echte voorzit-
ter krijgen, iemand die de boel goed kan overzien. Hopelijk hebt u 
niet gemerkt dat wij sturing misten, en dat ligt dan vooral aan het feit 
dat Kees Paul zich vanaf de zijlijn nog altijd bemoeide met de gang 
van zaken. Daar zijn wij hem erg dankbaar voor. Want als geen an-
der hield Kees in de gaten wat er op enig moment moest gebeuren 
en hoe wij dat zouden moeten doen. Gelukkig maar, want wij zagen 
heus wel eens iets over het hoofd. Haast altijd kon Kees dat dan nog 
op tijd corrigeren. Kees, hopelijk blijf je ons attenderen op zaken die 
beter kunnen, want daar heb jij een neus voor als geen ander. Har-
telijk dank voor je voortdurende betrokkenheid. 
 

Het einde van de coronamaatregelen is nabij. Wij mogen weer 
meer bezoekers ontvangen dan wij ooit op onze bijeenkomsten 
hebben gezien en ik roep u op om daarvan gebruik te maken. 
Allereerst is daar op dinsdag 20 juli 2021 de algemene led- 
envergadering. Omdat wij elkaar zo lang niet hebben 
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ontmoet sluiten wij de jaarvergadering deze keer niet af met een lezing, 
maar met muziek. De 23-jarige Alkmaarse zangeres Sterre Weldring zal 

voor ons optreden. Zij zingt 
liedjes in het genre pop, folk, 
country en begeleidt zichzelf 
daarbij op akoestische gitaar. 
Haar muziek wordt vaak ver-
geleken met die van artiesten 
als Melanie en Amy MacDo-
nald. Sterre zal eigen num-
mers ten gehore brengen 
maar ook covers van bekende 

liedjes en zij zal een enkel lied in het Nederlands zingen en u laten 
meezingen. Zorg dat u erbij bent. U hoeft u voor deze bijeenkomst niet 
meer vooraf aan te melden, zoals eerst het geval was. Zolang er 1,5 
meter afstand kan worden gehouden is iedereen welkom.  
Voor het komende seizoen hebben wij weer allerlei activiteiten kunnen 
plannen, eindelijk. Daar zijn wij heel blij mee. Elders in deze Nieuws-
brief leest u daar meer over. Dit was mijn laatste voorwoord. Dank dat u 
mij hebt gedoogd. Hanny, vooruitlopend op je benoeming als voorzitter 
wens ik jou succes en wijsheid toe in de komende jaren.  
 

Jaap Veenstra, secretaris 
 

Van de redactie 
 

Er is licht aan het eind van de tunnel. Stukje bij beetje krijgen we in 
Nederland het coronavirus onder controle dankzij het vaccinatie-
programma. Het positieve gevolg is dat meer mogelijk is. Zo mo-
gen we in de Taborkerk weer bijeenkomsten organiseren waarbij 
60 leden welkom zijn mits de 1.5 m regel wordt gerespecteerd. Van 
tevoren aanmelden is niet meer nodig.  
 

De eerste bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 20 juli. Voor de 
pauze wordt de jaarvergadering gehouden. Na de pauze gaan we 
genieten van een muzikaal optreden door zangeres Sterre Weldring. 
Zie voorwoord van het bestuur. 
 

De documenten voor de jaarvergadering zijn toegevoegd als bijlage aan 
deze nieuwsbrief. Dit omvat: 
1. Uitnodiging en Agenda van de jaarvergadering 2021 
2. Financiën: realisatie 2020 en begroting 2021 



 3 

Het verslag van de jaarvergadering 2020 is niet toegevoegd. Het is eerder 
gepubliceerd in de nieuwsbrief van april 2020. Leden van wie het e-mailadres 
bij ons bekend is ontvangen bovendien de genoemde documenten via de mail 
inclusief het verslag van de jaarvergadering van 2020. 
 

De volgende bijeenkomsten zijn gepland op dinsdag 24 augustus en 
dinsdag 21 september. Een toelichting vindt u resp. op pagina 3 en 5. 
Alle bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur. 
De langere termijn planning wordt opgenomen in de Nieuwsbrief van 
september. 
 

Verder is in dit nummer het vierde en tevens laatste artikel over Joods 
Amsterdam van de hand van Dick Wijers opgenomen. Vanaf pag. 6. 
Op pagina 8 vindt u informatie over ‘goedkope rijbewijskeuring voor se-
nioren in Purmerend’. De puzzel vindt u op pagina 9. 
 

De sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor de nieuwsbrief 
van september is 14 augustus. 
 

Kees Paul, redacteur Nieuwsbrief 
 

Berichten van de eigen afdeling 
 

Bijeenkomst op dinsdag 24 augustus 
Ontmoeting en filmbeelden van rondreis door Bhutan 

 

In normale tijden organiseert onze PCOB-afdeling in de zomer-
maanden uitstapjes en excursies naar mooie en interessante be-
stemmingen. Door de coronaperikelen zit dat er dit jaar niet in. 
Maar het is wel mogelijk elkaar te ontmoeten in de Taborkerk en 
dat gaan we dan ook doen en wel op dinsdag 24 augustus vanaf 
14.00 uur. Tijdens die bijeenkomst zal een film van ruim een uur 
vertoond worden van onze rondreis door Bhutan in 2009.  
 

Pas sinds 1974 laat Bhutan 
mondjesmaat toeristen toe, 
maar alleen via enkele door 
de overheid erkende reisor-
ganisaties. Onze reis was 
georganiseerd door Sawadee. 
 

Bhutan is een afgelegen 
boeddhistisch koninkrijk in 
het Himalayagebergte. Qua cultuur en tradities onvergelijkbaar met enig 
ander land dat we bezocht hebben. Het land ligt ingeklemd tussen Ne-
pal in het westen, Tibet in het noorden en India in het zuiden.  
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Bhutan is een democratie. Aan het hoofd staat een 40-jarige koning die 
in Oxford politicologie studeerde. 
Bhutan is anderhalf keer zo groot als Nederland, met ongeveer evenveel 
inwoners als Amsterdam. Het is een land waar McDonalds wordt ge-
weerd en waar plastic tasjes en roken verboden zijn. In dit land is niet het 
Bruto Nationaal Product, maar het Bruto Nationaal Geluk maatgevend 
voor de koers die wordt gevaren. Waar ontwikkeling dus niet alleen be-
oordeeld wordt in termen van economische groei en materiële welvaart, 
maar waar geestelijk en emotioneel welzijn even belangrijk zijn. 
 

Tradities 
Alles in dit land ademt de eeuwenoude tradities die de Bhutanezen zo 
graag in stand willen houden en die nauw verbonden zijn met de 
boeddhistische staatsgodsdienst. Driekwart van de bevolking is prakti-
serend boeddhist. Het land is bezaaid met tempels, gebedsmolens en 
gebedsvlaggetjes. 
 

Het hele jaar door worden in Bhutan festivals gehouden op verschillen-
de plaatsen. Wij bezochten het Domkhar festival dat jaarlijks gehouden 
wordt op de geboortedag van Goeroe Rinpoche, een boeddhistische 
geestelijke die Bhutan bezocht in de achtste eeuw. Het festival is een 
combinatie van een spirituele en sociale happening.  
 

Over Goeroe Rinpoche gaat het verhaal dat hij op de rug van een tijger 
vanuit Tibet naar Bhutan vloog en neerstreek op een berg van waaruit 

het boeddhisme zich door 
het land verspreidde. Op 
deze mystieke plek, tegen 
een bergwand aangeplakt, 
staat nu het prachtige 
Taktshang-klooster, beter 
bekend als het Tijgernest. 
In de film zijn ook beelden 
opgenomen van dit klooster 
en de route er naartoe.  
 

De natuurlijke rijkdom is in 
Bhutan nog vrijwel onaan-

getast, mede dankzij de boeddhistische leer, die stelt dat alles wat leeft 
van elkaar afhankelijk is en gerespecteerd moet worden.  
 

De bijeenkomst zal worden afgesloten met een hapje en een drankje. 
 

Tot ziens op 24 augustus, Kees Paul 
 

Uitzicht op het Tijgernest  
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PCOB-bijeenkomst 21 september  
‘Het geheim Van Meegeren’ 

 

Het is 1938. Het Rotterdamse Museum Boijmans (van Beuningen) 
organiseert een grote tentoonstelling: ‘400 jaar Nederlandse Schil-
derkunst’. Boijmans toont Nederlandse schilderkunst uit privébezit 
en uit haar eigen collectie.  
Trots toont de jonge museum-
directeur Hannema een recent 
ontdekte Vermeer. Het is het 
schilderij ‘de Emmaüsgangers’ 
van Johannes Vermeer. Een 
Vermeer is een bijzonderheid, 
want er zijn slechts 35 Ver-
meers bekend. 
De ontdekker van de Emmaüs-
gangers is de Vermeerkenner 
Dr. A. Bredius. De kunstwereld 
is enthousiast en het museum 
Boijmans voelt zich door deze 
Vermeer als museum op de 
kaart gezet. Er is namelijk een 
voortdurende prestigestrijd met het Rijks Museum in Amsterdam.  
In de volgende jaren en zelfs in de jaren van de bezetting worden ne-
gen Vermeers en De Hooghs ontdekt. Zelfs het beruchte Nazi-kopstuk 
Hermann Göring weet in 1943 de recent ontdekte Vermeer ‘Christus 
en de overspelige vrouw’ te bemachtigen. 
Na de bezetting ontdekken de Amerikaanse soldaten de kunstschatten 
van de Nazi’s. Bij het rechercheonderzoek blijkt dat het Vermeerschilde-
rij ‘Christus en de overspelige vrouw’ verkocht is aan Hermann Göring 
door Han van Meegeren. 
Is Han van Meegeren een collaborateur? Hij wordt gearresteerd en in 
1947 wordt een proces voorbereid. 
Het proces tegen Han van Meegeren krijgt een onverwachte wending, 
als de verdachte een voor de kunstwereld verrassende uitspraak doet. 
 

Met een power-point presentatie op 21 september wil ik u vertellen over 
de persoon Han van Meegeren en de vraag beantwoorden: was hij een 
collaborateur, een oplichter of een miskende schilder. De bijeenkomst 
wordt gehouden in de Taborkerk vanaf 14.00 uur. 
 

Dick Wijers 
 

De Emmaüsgangers. Han van Meegeren 1937  
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Joods Amsterdam 
Hoofdstuk 4: Plantagebuurt 

 

Henri Polaklaan 
In 1945 werd de oorspronkelijke naam van 
de straat ‘Plantage Franschelaan’ vervan-
gen door de naam Henri Polaklaan. 
Napoleon zou in 1811 door de Muiderpoort 
gereden zijn en heeft daar de sleutel van de 
stad ontvangen van de burgemeester. Sinds-
dien heette deze straat de Plantage Fran-
schelaan.  
 

In de schuttersgalerij van het Museum Am-
sterdam hangt een groot doek van Matthieu 
van Bree van deze gebeurtenis. 
 

De Plantage Franschelaan was een voorname 
laan. Er woonden ondernemers, (opper)rab-
bijnen, medici en bekende kunstenaars. 

 

Tot in het begin van de twintigste 
eeuw was er ook een theater, 
schouwburg de Plantage (van Lier), 
in deze straat. Het vakbondsge-
bouw van de ANDB werd op het 
terrein voor het theater gebouwd. 
Door een poort aan de rechterkant 
van het vakbondsgebouw kon men 
het theater bereiken. 
 

Tegenover het vakbondsgebouw 
van de diamantbewerkers staat 
het voormalig Portugees Israëlitisch Ziekenhuis (PIZ). Het ziekenhuis is 
ontworpen door Harry Elte (1880 – 1944). Architect Elte was een leer-
ling van Berlage. Ook hij had een voorliefde voor torens. In de toren van 
de PIZ was de lift. De ramen op de derde verdieping zijn hoog en groot. 

Op deze etage waren de operatiekamers en 
de röntgenkamer.  
 

Op de gevel is nog het symbool van de Am-
sterdamse Sefardische joden, de pelikaan met 
jongen, zichtbaar. 
 

Schouwburg ‘de Plantage’ (van Lier), 
Plantage Franschelaan 9 

Napoleon in Nederland: Anja 
Krabben en Roy de Beunje 
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In het buurhuis op nummer 10 waren: de ziekenhuiskeuken, een zusterhuis 
voor 26 zusters en een verpleeghuis voor 14 ‘oude Portugees Israëlitische 
vrouwtjes’ (Beth Shalom). In 1971 is Beth Shalom verhuisd naar Osdorp. 
Tijdens de Bezetting werden in het PIZ gemengd gehuwde mannen 
gesteriliseerd door dr. Salomon Lichtenstein (1867-1954). De gesterili-
seerde mannen kregen een open rode J in hun P.B. (Persoonsbewijs).  
Na de bezetting werden de teruggekeerde joden hier opgevangen. 
In het voormalig ziekenhuis is nu een crèche gevestigd en er zijn appar-
tementen voor jongeren in het gebouw. 
 

Huisnummer 25 
Dit huis is in 1884 in opdracht van de beeld-
houwer Teixeira de Mattos gebouwd door de 
architect Jonas Ingenohl. Beeldhouwer Teix-
eira de Mattos heeft de voorgevel met zijn 
beelden versierd.  
In de jaren dertig woonde en werkte de ke-
ramiste Lea Halpern op dit adres. Koningin 
Wilhelmina en prinses Juliana waren vaste 
klanten van haar. In 1939 is van Halpern 
naar de Verenigde Staten (New York) ge-
emigreerd. (In het keramiek museum, de 
Princessehof, in Leeuwarden bevindt zich 
een overzicht van haar keramisch werk) 
 

Andere bekende personen waren: 
Op éénhoog woonde de kunstschilder Benjamin Liepman Prins (1860 
– 1934). Bertus Aafjes woonde op de benedenverdieping. Tijdens de 
oorlog werden Aafjes en zijn echtgenote van voedsel voorzien door 
Godfried Bomans. 

Na de bezetting woonde beeldend kunstenaar en 
medeoprichter van de Cobra-beweging Constant 
Nieuwenhuijs (1920 – 2005) op nummer 25.  
 

Huisnummer 36 
Het grote gebouw, dat lijkt op het gebouw van de 
ANDB, was van de Nieuwe Apostolische Kerk, 
gebouwd in 1911 door architect Sijmons.  
 

N.B.: Na het vertrek van het Apostolisch Genoot-
schap is het gebouw verbouwd en zijn er appar-
tementen in gevestigd. Er zou zelfs een zwembad 
in het gebouw zijn.  
 

Auteur: Dick Wijers (via Rien Brak) Nieuwe Apostolische Kerk, 
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Goedkope rijbewijskeuring senioren in Purmerend 
 

Purmerend - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten 
die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 

terecht bij Goedkope Keuringen op zater-
dag 17 juli en vervolgens eens per maand 
in De Rusthoeve, Populierenstraat 7.  
Voor informatie en een afspraak belt u naar 
het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 
616. Zelf een datum reserveren kan via de 
website:  www.goedkopekeuringen.nl.  
 

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en me-
disch € 40,00, C/D/E en Taxipas € 60,00. 
 

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij 
de locatie een afspraak te maken. 

 

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring 
gekocht te worden. Die is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op 
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 
 

U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het 
kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen 
thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post of via de mail).  
 

De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag 
nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor 
de keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 
 

Met vriendelijke groet,  
José van den Berg - tel.: 085 - 48 83 616, www.goedkopekeuringen.nl 

 
Waartoe zijn wij op aarde? 
 

Deze vraag komt velen van ons waarschijnlijk wel bekend voor. Het is één 
van de vragen die in mijn jeugd op catechisatie besproken werd. Het ant-
woord was: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het 
hiernamaals gelukkig te zijn.  
 

Een eigentijds antwoord op die vraag las in 
een ingezonden brief in Trouw van maandag 
17 mei.  
 

Wij zijn op aarde om: 
Op terrassen te zitten, op vakantie te gaan en festivals te bezoeken. 

 

Tijden veranderen. Maar zijn alle veranderingen ook verbeteringen?  
 

Kees Paul 
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(Advertentie) 
 

Moet gebouw Prinses Marijke nog steeds op slot? 
 

In gebouw Prinses Marijke, gevestigd in de Violenstraat 6 in Pur-
merend komen wekelijks zo’n 400 senioren/ouderen over de vloer. 

Onder de bezielende leiding van 
diverse vrijwilligers worden er 
vele activiteiten georganiseerd. 
Klaverjassen, biljarten, darten, 
yoga etc. Men komt er voor een 
praatje en drinkt er een kopje 
koffie of thee. Het Stadstoneel 
heeft er zijn thuishaven. Voor 
kleine producties en try-outs.  
Ook een drietal andere amateur-
gezelschappen oefent hier weke-
lijks. Echter vanwege de corona-

maatregelen ging het gebouw in de Bloemenbuurt begin 2020 op slot. 
Zelfs de jeu de boules club moest eraan geloven.  
 

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en vanaf 5 juni mag er weer 
meer … Concertzalen, theaters en bioscopen gaan weer open. Toneel-
verenigingen en orkesten mogen weer repeteren, zonder anderhalve 
meter in acht te houden. Kantines mogen open. O, dan kan dus einde-
lijk ook gebouw Prinses Marijke weer open? De roep erom is groot! 
 

Het bestuur van Stichting Prinses Marijke, bij monde van zijn voorzitter, 
zegt echter (nog) niet. Eerst moet er een beter ventilatiesysteem ko-
men. Dat is verleden jaar toegezegd door het gemeentebestuur, ver-
huurder van het gebouw. Maar volgens de verantwoordelijke ambtenaar 
bij de gemeente, duurt het nog vele weken, zo niet maanden eer er een 
nieuw systeem geïnstalleerd is. 
 

Velen hebben lange tijd in eenzaamheid 
moeten leven. Corona trekt zich lang-
zaam terug. Velen zijn gevaccineerd. En 
ventileren kan op meerdere manieren. 
 

Onze partij heeft op 7 juni jl. het bestuur 
van Stichting Prinses Marijke een brief 
gestuurd. Hierin vraagt zij genoemd be-
stuur, met zoveel woorden, geen drempel op te werpen als de roep er 
komt om gebouw Prinses Marijke binnenkort weer open te stellen.  
 

Leo Brouwer, (partij)voorzitter AOV Purmerend-Beemster 

Vooraanzicht activiteitencentrum 55+ 



 

(Advertentie) 
 

Schuilkerk Beemster uit 1785 
 

Onlangs ging ik langs bij de Doopsgezinde Kerk aan de Middenweg in 
Middenbeemster. Een bijzonder gebouw, ‘Schuilkerk Beemster’ uit 
1785 en inmiddels een Rijksmonument. Daar sprak ik met het bestuur 
van de ‘Stichting tot behoud van de Beemster Doopsgezinde Verma-
ning’, zoals de officiële naam luidt.  
De roepnaam wordt mij verteld, is Beemster Vertoeving. Op de website 
wordt de duiding van het woord vertoeving prachtig omschreven: Het is er 

goed (ver)toeven kennen veel men-
sen wel. Het woord heeft iets in zich 
van behaaglijkheid, betrokkenheid op 
elkaar. Maar ook oprechte nieuwsgie-
righeid naar de ander. Op de website 
schuilkerkbeemster.nl is veel informa-
tie te vinden over de kerkgemeen-
schap en haar activiteiten, zoals vie-
ringen en bezinningsactiviteiten voor 
een breed publiek. 
 

De stichting is in 2018 opgericht met 
als doel het in stand houden van het 

Rijksmonument en het vasthouden aan sociale waarden. In de afgelopen 
drie jaar zijn plannen uitgewerkt hoe het bestuur dit wil bereiken. Naast het 
kerkgebouw bevindt zich op het perceel het oude Koetshuis en de 
diaconie-woningen. Deze gebouwen 
worden omgebouwd tot 6 huurwoningen. 
Daarnaast komt er een plek voor kort 
verblijf en een atelier. Om de waarden te 
behouden wordt de kerkzaal een plek voor 
ontmoeting waar iedereen gebruik van kan 
maken. Geschikt voor kleine voor-
stellingen, een filmavond of lezingen. De 
ruime keuken biedt mogelijkheden om 
samen te koken of samen te eten. 
Verenigingen of particulieren kunnen de 
ruimte huren voor eigen activiteiten. 
Met de huuropbrengsten van de woningen en de kerkzaal wordt het 
Rijksmonument in stand gehouden. Het is een prachtig en creatief plan. 
Bouwtekeningen liggen klaar, planologisch lopen de procedures. Ook in de 
financiering van de plannen is het bestuur al ver op weg. Wat kan dat een 
mooie plek worden in straks de nieuwe gemeente Purmerend.  
 

Eveline Tijmstra 
 

Doopsgezinde kerk in Middenbeemster  



Bestuur 
 

Voorzitter vacature 
 

Secretaris: J.M. Veenstra, tel. 776740 
Klipfontein 61, 1448 RD Purmerend 
E-mail:  pcobpurmerend@gmail.com 
 

Penningm.: M.J. Brak, tel. 414600 
E-mail: rienbrak@hotmail.com 
IBANnummer:  NL96INGB0000176287 
 

Ledenadministratie:  
J.R.M. Schouren, tel. 642860 
E-mail: j.schouren@upcmail.nl 
 

Algemene zaken:  
C. Donkervoort, tel. 640583 
E-mail: donkervoortc@hetnet.nl 
 

Uitstapjes en bijeenkomsten 
Mw. G.A. Boven, tel. 0619047418 
E-mail: gaboven@kpnmail.nl 
 

Commissies 
 

Public Relations 
C.J. Paul, tel. 424716 
E-mail: kees.paul@upcmail.nl 
Nieuwsbrief, persberichten en website 
 

Distributie Magazine en Nieuwsbrief 
M.G. Meijerink, tel. 428817 
 

Vrijwillige Ouderen Adviseur  
en Belastingadviseur 
E. Bouman, tel. 06 54 746 000 
E-mail: bertbouman@kpnmail.nl 
 

Bezoekcommissie 
Mw. T. Jaarsveld, 647213 
E-mail: Truus.jaarsveld@zonnet.nl 
 

Autodienst naar en van Taborkerk 
Th.G. Koelstra, tel. 433196 
mobiel 06 18 361 112 
 

Website:  
www.pcob.nl/afdelingen/purmerend/ 


