LEDENBIJEENKOMST 24 MEI 2013 VERSLAG
Vrijdag 24 mei hield de Historische Vereniging Warder zijn voorjaarsbijeenkomst voor de
ledenbijeenkomst. Net als de voorgaande bijeenkomsten was er een goede opkomst, deze keer
ruim 50 mensen.
Na de opening door Hans Hellingman kon Hans een bijzondere mededeling doen. De
Historische Vereniging heeft een heel waardevolle schenking van Klaas van der Duin
ontvangen; enorm veel historische foto’s. We dachten dat we veel hadden. Maar de collectie
van Klaas is toch een fantastische toevoeging.
Hierna gaf Hans een toelichting op de jaarrekening 2012. We hebben het jaar afgesloten met
een klein negatief saldo van € 198,58. Dat is echter niet om ongerust over te zijn. Wat betreft
de inkomsten hebben we nog steeds een stabiele en goede achterban van ongeveer 240 leden.
Dat zorgt voor inkomsten uit contributie van bijna € 2.600,=. Tegenvallend is het aantrekken
van sponsoren. Misschien speelt de economische situatie hier een rol. In 2012 hebben we
incidenteel hoge kosten gehad door de aanschaf van onze prachtige vitrinekast. Die kostte
bijna € 900,=. Alles tezamen leidde dat dus tot een klein tekort. Hans gaf aan dat hij verwacht
dat we de komende jaren goed rond kunnen komen, vooral vanuit onze brede basis bij de
leden. Meer inkomsten uit sponsoren zijn echter zeer welkom.
Vervolgens stelde Hans de samenstelling van het bestuur aan de orde. In de bijeenkomst van
november 2012 was het aftreden van Sabine Truijens en Jan Poel al aangekondigd. Nu werd
dat geformaliseerd. Het bestuur heeft 2 nieuwe kandidaat bestuursleden weten aan te trekken:
Gonda Bellis en Han van Rozelaar. De leden stemden van harte in met hun voordracht. Zo is
het bestuur weer compleet. Hans gaf aan dat enige versterking wel wenselijk is. Immers het
overgrote deel van het werk van de vereniging gebeurt door het bestuur. Nu heeft het bestuur
8 mensen. Een uitbreiding naar 10 mensen zou mooi zijn.
Derde onderdeel van de bijeenkomst was de vorderingen van de activiteiten van de
vereniging. De werkgroep Openbaar Bestuur heeft zich verdiept in het onderwijs in de 19-de
eeuw. Met als resultaat een artikel in het jaarboekje. Er ligt nog veel werk “op de plank”: het
digitaal maken van verslagen van de gemeenteraad in de 20-ste eeuw, de notulen van de
vergaderingen van Burgemeester en Wethouders, de jaarverslagen van de gemeente, notulen
van het armenbestuur, de kerkenraad enzovoort. Vaak is het lastig om de oude
handgeschreven verslagen te “ontcijferen”. Gonda Bellis heeft inmiddels daarvoor een cursus
paleografie gevolgd, betaald door de vereniging. Als er liefhebbers zijn, dan is het ook
mogelijk dat anderen die cursus volgen en zo de vereniging kunnen helpen met deze klus.
De werkgroep Kadaster maakt goede vorderingen met de gegevens over de percelen en
woningen in Warder. De helft van het dorp staat inmiddels op de website. Daar kan iedereen
zien wie vanaf 1830 tot 1970 eigenaar van de percelen was en de gebouwen die daarop
stonden. Van elk perceel zijn ook oude foto’s bijgevoegd. Elke 2 tot 3 maanden komen er
weer ongeveer 20 percelen bij op de website. Op dit moment wordt ook hard gewerkt om
gegevens van de bewoners hieraan toe te voegen. We willen een willekeurig aantal bewoners
laten zien bij hun woning. Immers vaak werden woningen verhuurd. De eigenaar, was dus
lang niet altijd de bewoner.
De werkgroep recente geschiedenis heeft inmiddels 8 oude Wardernaren geïnterviewd.
Daarnaast is er begin van dit jaar een groepsgesprek geweest van oude Wardernaren van de
IJsselmeerdijk. Het resultaat is 2 artikelen in het jaarboek: één over het leven als dochter van
de bakker en het andere over het leven aan de IJsselmeerdijk. De werkgroep gaat verder op de
ingeslagen weg. De aandacht blijft gericht op interviews met de oudste (voormalig)
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Wardernaren. We willen ook kijken of we (kinderen van) middenstanders kunnen
interviewen. En we gaan door met de groepsgesprekken, misschien nu met oud bewoners van
het Padje (Badhuisweg).
De werkgroep Recente geschiedenis gaat ook verder met de ruilverkaveling en
streekverbetering van rond 1960. Er wordt nu actie genomen om een professionele
documentaire van die ingrijpende gebeurtenis te maken, voor bijvoorbeeld Andere Tijden of
de website van Oneindig Noord-Holland. Dat gebeurt samen met de andere historische
verenigingen in de Zeevang.
De werkgroep Archief heeft inmiddels alle foto’s waarover we beschikken van de panden
gedigitaliseerd. Die gebruiken we ook om bij de kadastrale gegevens op de website te zetten.
Nu wordt hard gewerkt aan de foto’s van de bewoners en hun gegevens uit de burgerlijke
stand.

Na de pauze vertoonden Hans Hellingman en Willem Jan Roelofs een presentatie over “’t
Padje”, de Badhuisweg. Ze lieten zien hoe deze bijzondere plek in Warder vanaf ongeveer
1845 tot 1970 bebouwd is. Het begon met de 17-de eeuw. We hebben gegevens opgespoord
waaruit blijkt dat toen al gesproken werd over ’t Padje’. Een klein voetpad dat vanaf de dijk
naar de kern van het dorp met de kerk voerde. In 1845 kwam de eerste bebouwing. Die werd
gerealiseerd aan de oostkant, bijna op de hoek met de dorpsweg. Langzamerhand werd die
kant van de Badhuisweg bebouwd. Vaak met simpele woningen voor handwerklieden of
middenstanders. Aan die kant van de Badhuisweg was de grond eigendom van de kerk. De
kavels werden in erfpacht uitgegeven. Hoewel het jaarlijkse erfpachtcanon bescheiden was
(ongeveer. fl 15,-), brachten al deze kavels toch een veelvoud op van de pachtsom zoals die
was toen het nog als weiland verpacht werd. Aan de westkant van ’t Padje was de grond
eigendom van Andries Visser. Die kreeg in de gaten dat hij ook wel wat kon verdienen. In
1889 verkocht hij zijn eerste stuk grond en werd het pand gebouwd dat nu Badhuisweg 6 is.
Ook hier breidde de bebouwing zich langzaam maar zeker uit.
Rond 1912 was de bebouwing compleet. Toen was er nog steeds een sloot. De oostkant van ’t
Padje was een voetpad. Huizen aan de westkant waren daarop aangesloten met een bruggetje
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over de sloot. Ongeveer 1950 werd de padsloot gedempt en werd het voetpad verbreed tot de
huidige Badhuisweg.

Mooi was het om mee te maken dat uit de zaal volop werd meegeleefd. Bij elk huis werden
namelijk ook foto’s vertoond van de bewoners. De oudste bewoners, de foto’s uit het einde
van de 19-de eeuw, kenden onze leden natuurlijk niet. Maar de minder oude bewoners wel.
En dat liet de zaal ook luid en duidelijk blijken. De zaal hielp ook een handje mee door nog
andere bewoners op te noemen.
De presentatie over de geschiedenis van ’t Padje’ treft u aan op de website, bij INFORMATIE
> PRESENTATIES (www.historischwarder.nl/Presentaties.aspx).
Na afloop werden dia’s vertoond over de vee tentoonstellingen in Warder omstreeks 1987.
Net als vorige keren bleven velen geboeid zitten kijken. Weer een feest van herkenning van
situaties en mensen van vroeger. En zo eindigde ook deze succesvolle bijeenkomst in de
kleine uurtjes.
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