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Ledenbijeenkomst 23 mei 2014 

 

Voorzitter Hans Hellingman opent de bijeenkomst. Er zijn ongeveer 30 mensen aanwezig.  

 

Jaarrekening 2013 

Han van Rozelaar licht de jaarrekening toe. We sluiten 2013 af met een positief resultaat van 

€ 402,22. Dat is het gevolg van het niet doorgaan van een excursie voor actieve leden en het 

bestuur. 

 

Aan- en aftreden bestuur 

Nadat eerder Jan Poel uit het bestuur was terug getreden wegens te drukke werkzaamheden, 

treden nu ook Mirjam Snieder-Beunder en Wim Reek terug. Hans dankt hen beide voor hun 

inzet. Hij overhandigt Mirjam een mooie bos bloemen. Voor Wim zijn er ook bloemen, maar 

die is afwezig. Mirjam blijft overigens actief voor de vereniging voor de administratie van de 

leden en het per post verzenden naar onze leden buiten Warder en Oosthuizen. 

Hans geeft aan dat de omvang van het bestuur nu erg laag begint te worden. Daarmee zijn de 

mogelijkheden om activiteiten uit te voeren beperkt aan het worden. Hij roept dan ook de 

aanwezigen op om zich voor de vereniging in te zetten. Gelukkig zijn er een aantal actieve 

vrijwilligers: de mensen die het jaarboekje rondbrengen en de contributie ophalen, Erwin 

Weenink die zich flink inzet voor de kadastrale informatie en niet te vergeten Aaf Bakker die 

de handgeschreven verslagen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en 

wethouders ‘transcribeert’, de handgeschreven tekst uit typt. 

 

Stand van zaken activiteiten Historische Vereniging Warder 

De werkgroep openbaar bestuur is bijna klaar met de transcripties van verslagen van de 

gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders, met dank aan de inzet van Aaf 

Bakker. Die transcripties worden nu gebruikt voor artikelen in het jaarboek en de nieuwsbrief 

en voor presentaties zoals die over de Kerkebuurt. Van het bevolkingsregister is inmiddels het 

opname- en vertrekregister - wie kwam naar Warder en ging weg-  gefotografeerd. En wij zijn 

aan de slag om de notariële akten over Warder te achterhalen. Die geven inzicht in zaken als 

het vermogen van mensen –erfenissen - en de waarde verkochte panden en percelen. 

 

Wat betreft Warder vóór 1800 is de aandacht op dit moment gericht op “Warder onder water”, 

resten van oude bebouwing van Warder in het Markermeer. Die resten zijn aangetroffen in het 

verlengde van de dorpsstraat. Daarover is in maart jongstleden een symposium geweest en is 

een tentoonstelling gehouden. Als het hoogheemraadschap zijn voorgenomen plannen voor de 

dijkverzwaring uitvoert, dan verdwijnen deze resten onder een “vooroever”. De historische 

vereniging is hierover in overleg met het hoogheemraadschap en de gemeente Zeevang, 

samen met de historische vereniging Oosthuizen. 

Het ontbreekt op dit moment aan personele capaciteit om aandacht te schenken aan de oude 

geschiedenis van Warder op “het vaste land”. 

 

De werkgroep recente geschiedenis heeft tot nu toe van 17 oude Wardernaren interviews 

afgenomen. En er is een groepsgesprek geweest met de oude bewoners van de IJsselmeerdijk. 

Dat resulteert in artikelen in het jaarboek en de nieuwsbrief, zoals het artikel “De bakkers van 

Warder” in het jaarboek 2013. 

Daarnaast wordt hard gewerkt om een documentaire te maken over de ruilverkaveling en de 

streekverbetering die rond 1960 zijn uitgevoerd. Een gebeurtenis die een enorme invloed heeft 

gehad op het gebied. Het motto van destijds onderstreept dat “De streek op de schop, de 

samenleving op zijn kop”. Dat doen we samen met de historische verenigingen van 
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Oosthuizen en Middelie. Tot nu toe is op film materiaal vastgelegd dat wellicht op korte 

termijn verloren gaat: interviews met mensen die destijds actief betrokken waren – mensen 

die nu op hoge leeftijd zijn – en een nog een vrijwel originele staat verkerende boerderij die 

destijds gesticht is (aan de Keizersvenweg). De kosten daarvoor zijn extern gefinancierd door 

het Coöperatiefonds van de Rabobank Waterland, de Stichting Fonds Eiercentrale Purmerend 

en een particuliere schenker. 

We zijn nu aan de slag om met het verzamelde materiaal een documentaire te maken. De 

eerste stap daarbij is om de kosten te financieren. Daarvoor lopen contacten met diverse 

instanties. De planning is dat de documentaire aan het einde van het jaar gereed is. Deze kan 

dan in het eerste kwartaal van 2015 in de dorpen van de Zeevang en Edam vertoond worden. 

Ook komt er een DVD van de documentaire. 

 

De werkgroep Kadaster heeft een kleine terugslag gehad, omdat de computer waarop we de 

basisinformatie vergaren kapot is gegaan. Gelukkig is dat weer in orde. Op dit moment wordt 

er hard gewerkt om het volgende postcodegebied, 1473 PJ, Warder 134 tot en met 149 gereed 

te maken voor plaatsing op de website. 

Daarnaast wordt er gewerkt aan het beschikbaar maken van de informatie van de bewoners. 

Nu hebben we alleen informatie van de eigenaren. Maar er woonden natuurlijk meer mensen, 

familie van de eigenaren, of huurders. Als dat klaar is, dan komen er persoonlijke gegevens 

van deze mensen bij de betrokken panden en natuurlijk foto’s van hen als we die hebben. 

 

De werkgroep archief concentreert zich op het digitaliseren van foto’s van Warder: panden en 

portretfoto’s. Inmiddels zijn dat er ruim 3.300 foto’s gedigitaliseerd, waarvan 1.300 

portretfoto’s. 

Daarnaast verzamelt deze werkgroep de schenkingen en registreert het die. Tenslotte richt 

deze werkgroep periodiek onze vitrinekast in de toneelzaal van de Oude School in met nieuw 

materiaal. 

 

De werkgroep familiegeschiedenis richt zich op dit moment op de familie Bakker. In de 

nieuwsbrief van dit najaar komt van hen een stamboom met familiefoto’s. In het jaarboek 

2014 gaat de werkgroep daarop verder met een artikel over de achtergronden van de familie. 

 

Presentatie Kerkebuurt van 1817 tot 1970 

Hans Hellingman en Willem Jan Roelofs hebben een presentatie gemaakt over de Kerkebuurt, 

het hart van het dorp. Daar is heel veel over te vertellen. Zoveel dat zij zich hebben moeten 

beperken tot de huidige huisnummers 116 tot en met 128. De informatie start in 1819, vlak 

nadat het Kadaster is begonnen en loopt tot 1970. Na 1970 is veel informatie niet openbaar, 

ofwel omdat je ervoor moet betalen, ofwel vanwege privacy als het gaat om gegevens over 

personen. 

Per pand neemt Hans Hellingman de presentatie door en gaat hij in op de functie van het 

pand, de eigenaren en de bewoners. Hij begint aan de westzijde. 

Aan die kant waren in het begin van de 19-de eeuw vooral boerderijen en panden van 

handwerklieden. Later vestigden zich aan die kant vooral horeca en winkels. Hieronder 

volgen een paar voorbeelden. In het jaarboek 2014 verschijnt een artikel over de Kerkebuurt.  

 

Wat nu Warder 117 is, was tot 1923 een boerderij. De laatste decennia daarvan was het pand 

overigens niet meer als boerderij in gebruik. Het huidige pand is in 1923 gebouwd in opdracht 

van de voormalige gemeentebode en veldwachter Willem Uitgeest.  
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Op Warder 116 woonde in 1833 Klaas Wester, die schuitenmaker van beroep was en het pand 

ook bezat. Later kwam hier de schilder Klaas Ammers wonen. Het was destijds een groot 

pand, grotendeels van hout. 

 

 
 

In 1957 werd dit pand afgebroken en laat de bekende Almer Middelbeek hier het pand 

bouwen dat er nu nog staat. Jan van den Oever en Tiny Vink waren de eerste bewoners. 

 

Een bijzonder pand is nu Warder 120. In het begin van de 19-de eeuw was dit de herberg van 

Jan Jacobsz Visser en Lijsbeth Buurs. Zij hielden daar ook een winkel. Het pand was toen 

kleiner dan nu het geval is. In 1898 kreeg het pand de grootte die het nu nog heeft. Later is het 

café uit het pand gegaan en werd het alleen winkel met als laatste stap De Spar van Jan Groot. 
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Wat menigeen nog kent als “Het Wapen van Warder”, Warder 123, werd in 1833 nog 

bewoond door timmerman en landman Simon Wester. Die verkocht het in 1837 aan schilder 

Baltus de Goede. Het café “Het Wapen van Warder” begon in 1865, toen Albert Meereboer 

het pand kocht en tot café verbouwde. In 1897 bouwde hij hier een nieuw café. Het pand staat 

er nu nog. 

Opvallend is dat op de Kerkebuurt een aantal wethouders heeft gewoond en dat zij die panden 

ook in eigendom hadden. Vaak hadden ze overigens veel meer panden in eigendom. Zo 

woonde wethouder en loco burgemeester Jan Reijnders in het begin van de 19-de eeuw op 

Warder 118. In 1839 kwam hier wethouder Klaas Bakker te wonen. 

 

Aan de oostzijde van de Kerkebuurt bevonden zich vooral panden met een openbare functie: 

de school, kleuterschool annex gemeentehuis, de kerk en de pastorie en het brandweerhuisje. 

En er heeft één huis gestaan op de locatie van het huidige parkeerterrein en toegangspad naar 

de school. 

 

 
 

Dat huis is in 1843 gebouwd in opdracht van Klaas Bakker, ook de toenmalige eigenaar van 

Warder 116. Rond 1938 komt de woning in bezit van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur en 

in 1965 van de gemeente. In 1969 wordt het pand gesloopt en komt later op deze plek het 

tijdelijke dorpshuis. 

Tot 1847 stond ongeveer op de plaats van de huidige kerk onze kruiskerk. Een voor Warder 

immens gebouw, dat oost-west, noord-zuid georiënteerd was, dus schuin op de weg. De reden 

was dat het bij de stichting van die oorspronkelijk katholieke kerk, naar schatting in de 16-de 

eeuw, gebruik was om het altaar naar het oosten te plaatsen. In 1844 werd geconstateerd dat 

de “zoo groote en zeer hooge kerk”, door de kleine gemeente en de financiële 

omstandigheden al gedurende een eeuw niet goed onderhouden, in een zodanige 

bouwkundige staat was dat gevreesd wordt voor een ramp (bron: kerkeraads-notulen). De 

kerk werd gesloopt en de huidige kerk werd gebouwd. Die was echter geen lang leven 
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beschoren als kerk. Begin 60-er jaren van de 20-ste eeuw stopten de kerkdiensten doordat er 

te weinig opkomst was. Rond 1970 werd de stichting opgericht die nu nog bestaat en die de 

kerk opknapte en ombouwde tot sportaccommodatie. 

Achter wat nu De Oude School is, stond in het begin van 19-de eeuw de pastorie. Dat pand is 

in 1883 gesloopt. Op de naastliggende plek werd een nieuwe pastorie gebouwd.  

 

De eerste bewoner van dit pand was 

Johannes Harke Groenman, die getrouwd 

was met Aafke Blaauw. Klaarblijkelijk 

was het pand niet erg goed gebouwd, 

want in 1925 werd de eerste verdieping 

verwijderd. Eind jaren 70 is dit pand 

helaas gesloopt. 

Nog een bijzonder bouwsel is de 

regenbak. Die stond pal achter de kerk. 

Nu kunt u nog de resten daarvan zien. 

Tot 1930 was er in Warder geen 

waterleiding. Mensen vingen regenwater 

op als drinkwater. Nu kon het gebeuren 

dat er op die manier onvoldoende 

drinkwater was. Voor de veiligheid, als 

reserve, was er deze regenbak. Die was 

eigendom van het Witte Kruis. Daar kon 

iedereen uit de gemeente water halen, 

tenminste als dat ze zelf te weinig eigen 

regenwater hadden. Er schijnt om die 

reden ook een slot op deze regenbak 

gezeten te hebben. 

 

De presentatie bevatte een 

indrukwekkende hoeveelheid gegevens 

van bewoners en eigenaren. De 

aanwezigen uit de zaal vulden die af en 

toe nog aan met ontbrekende gegevens. 

 

 

Na afloop van de presentatie werd een diapresentatie vertoond van de Kerkebuurt. Ongeveer 

130 dia’s met de panden, hun bewoners en gebruikers.  

 

En zo sloot om een uur of 11 een boeiende avond. 


