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Ledenbijeenkomst 14 november 2014 

 

opening 

Voorzitter Hans Hellingman opent de bijeenkomst. Hij constateert dat de 

opkomst laag is. Het bestuur zal zich hierover beraden. 

 

mededelingen 

De historische vereniging werkt mee aan een onderzoek van mevrouw Pollmann 

naar de kleine burgerij (middenstand) in het begin van de 20-ste eeuw. Zij is daarvoor ook 

verwezen naar de presentatie over winkels en bedrijven op onze website. Het bestuur heeft 

aangegeven graag over de uitkomsten van het onderzoek te mogen beschikken als dat klaar is. 

Misschien is dat wat voor een ledenbijeenkomst. 

Daarnaast is via de website opgeroepen om mee te doen aan een onderzoek van het Meertens 

Instituut naar het Waterlands dialect. Het is niet duidelijk hoever het hier nu mee staat. 

Een aantal mensen, onder wie voormalig wethouder in Zeevang Jetty Voermans, is gestart 

met het initiatief “Een Dijk van een Kust” en heeft daarvoor een stichting opgericht. Doel is 

om in 2016 de watersnood uit 1916 te herdenken en te vieren dat we het sindsdien droog 

hebben gehouden. De stichting stimuleert lokale initiatieven en ondersteunt deze. Ons bestuur 

denkt na over de inbreng die de historische vereniging kan hebben. 

Tenslotte wijst Hans op de kleine tentoonstelling die voor deze bijeenkomst is opgesteld met 

kunstwerken van Henk Willemse – met dank aan Aart Snieders – een kunstwerk dat 

afkomstig is van de onlangs gehouden veiling en twee stoelen van de gemeenteraad en B&W 

van de gemeente Warder. Ook de vitrinekast is vernieuwd met speciaal aandacht voor het 

voormalige café Het Wapen van Warder. 

 

actuele financiële stand van zaken 

Han van Rozelaar verwacht dat we het jaar afsluiten met een klein positief saldo van € 170,=. 

Daarvoor is het wel nodig dat alle achterstallige contributie betaald wordt. In totaal gaat het 

om € 310,=. Daarvan is, na actie van Han, onlangs ongeveer de helft binnengekomen. 

De kosten die verband houden met de documentaire zijn niet in beeld gebracht. De 

belangrijkste reden is dat we ervan uitgaan dat deze kosten geheel gedekt worden door 

externe fondswerving. Daarnaast zijn wij hierin slechts kashouder, mede namens de 

historische verenigingen van Oosthuizen en Middelie. 

 

stand van zaken activiteiten en het jaarplan 2015. 

De werkgroep Archief heeft tot nu toe ongeveer 2.500 foto’s van het dorp en huizen en 1.500 

portretfoto’s gedigitaliseerd. Die foto’s gebruiken we voor de website, vooral de geschiedenis 

van de huizen, en voor presentaties op de ledenbijeenkomst. Er is een start gemaakt met de 

inventarisatie van gegevens van personen, die we putten uit de burgerlijke stand. In 2015 

zetten we beide acties voort. De gegevens van personen zullen naar verwachting dan ook, 

beetje bij beetje, op de website verschijnen. Zo kunnen we zien wie in Warder gewoond heeft. 

Er komt ook een koppeling met de geschiedenis van de huizen, zodat daar de bewoners ook 

meer in beeld komen. 

 

De werkgroep Historie Warder vóór 1800 spoort op dit moment oude archieven op. Onlangs 

zijn we gestuit op de inbreng- en schotboeken uit de periode 1462 tot 1563. Daarin zijn 

gegevens over de belasting opgenomen. Ook hebben we archieven van het kerkbestuur 

opgespoord vanaf 1828. 

Als we met die informatie aan de gang willen, dan is extra menskracht nodig. Dat is meteen 

een oproep aan mensen die zich hiervoor in willen zetten. 

Tweede actiepunt van de werkgroep richt zich op de dijkverzwaring. Daarbij hebben we 2 
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doelen voor ogen: het veilig stellen van cultureel erfgoed dat beïnvloed wordt 

door de dijkverzwaring en het publiek toegankelijk maken van de informatie die 

er over het erfgoed nu beschikbaar komt. Bij dat laatste kunt u denken aan 

informatieborden aan de dijk en een koppeling naar informatie op het internet. 

Voor het veilig stellen van het culturele erfgoed gaat het in eerste instantie om 

afdoend onderzoek wat er aan erfgoed is en dat goed documenteren. 

Afhankelijk van de situatie kan erfgoed mogelijk geborgen worden. Soms zal 

het opgeborgen worden onder een grondpakket, daar waar sprake zal zijn van 

een vooroeververdediging. 

 

De werkgroep Geschiedenis van de Huizen – kadastrale geschiedenis – heeft op dit moment 

tot en met Warder 149a op de website gezet. We verwachten begin 2015 de rest van de 

dorpsstraat op de website te hebben gezet. Daarna starten we met de IJsselmeerdijk, te 

beginnen bij de locatie Neefjes. Zoals aangegeven verwachten we dat we in 2015 ook een 

start kunnen maken met meer informatie over de bewoners en deze toe te voegen aan de 

gegevens van de burgerlijke stand. 

 

De werkgroep Openbaar Bestuur is druk bezig met het transcriberen (handgeschreven 

verslagen omzetten in getypte tekst) van verslagen van de gemeenteraad. Aaf Bakker is daar 

mee bezig. Zij houdt een flink tempo aan. Gemiddeld handelt zij wekelijks 15 verslagen af. 

Dat vertegenwoordigt ongeveer 1 jaar vergaderingen. Zij is nu in 1885. Er resteert nog tot 

1922/1923. Vanaf dat moment zijn de verslagen getypt en kunnen we die dus scannen. 

Daarnaast zijn we bezig om de notariële akten in beeld te brengen. Die geven informatie over 

de waarde van verkocht onroerend goed en over de namen van de landerijen die verkocht 

werden. Het opsporen van die akten is een lastige klus, omdat de betreffende notarissen geen 

praktijk hadden in Warder, maar in Oosthuizen, Edam en Purmerend. Het is vaak een hele 

zoektocht om dan de akten op te sporen die betrekking hebben op Warder. 

 

De werkgroep Familiegeschiedenis heeft in de afgelopen nieuwsbrief de stamboom van de 

familie Bakker gepubliceerd. Begin volgend jaar volgt een artikel over de achtergronden van 

deze familie in het jaarboek. In de nieuwsbrief van het najaar 2015 zal de stamboom van de 

volgende familie verschijnen, de familie Kramer. 

 

De werkgroep Recente Geschiedenis concentreert zich nu op een documentaire over de 

ruilverkaveling en streekverbetering die rond 1960 hebben plaats gevonden. Dat doen we 

samen met de historische verenigingen van Oosthuizen en Middelie. Daarvoor hebben we 2 

professionals ingeschakeld - Erik Willems en Kester Dixon - die regelmatig meewerken aan 

het programma Andere Tijden van de VPRO. Het basismateriaal voor de documentaire is 

verzameld: interviews met sleutelfiguren van toen, opnamen van een nog in originele staat 

verkerende boerderij die toen gebouwd is, opnamen van het traditionele boerenbedrijf  en 

sfeeropnamen in de polder. Voor die activiteit zijn de kosten met externe fondsen voor het 

overgrote deel gedekt. Met de gemeente Zeevang zijn we in gesprek over hun eventuele 

ondersteuning om met dit materiaal de documentaire te monteren. Van het Prins Bernard 

Cultuurfonds hebben we daarvoor al een toezegging van € 2.000,=. We verwachten dat we de 

documentaire in 2015 kunnen vertonen. Dat zal gebeuren in alle dorpen in de Zeevang. 

De interviews staan op dit moment op een laag pitje. Tenslotte wordt gewerkt aan een artikel 

over Het Wapen van Warder voor het jaarboek. 
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kunstenaars in Warder 

Nieuw is de werkgroep Kunstenaars in Warder. Deze is onlangs van start 

gegaan. De eerste activiteit is het inventariseren van de kunstenaars die in 

Warder gewerkt en gewoond hebben. De bedoeling is om misschien al volgend 

jaar hierover iets te presenteren. 

 

communicatie 

In 2015 gaan we door op dezelfde weg als tot nu toe. In het voorjaar brengen we 

het jaarboekje uit en in het najaar de nieuwsbrief. Er komen weer 2 bijeenkomsten voor de 

leden, in het voorjaar en najaar. We proberen ook een speciale bijeenkomst te organiseren. 

 

wensen 

Voor 2015 is er nog een aantal wensen dat we graag zouden willen invullen. 

Die wensen zijn: 

• namen landerijen en sloten, hopelijk te vinden in de notariële akten 

• bouwkundige geschiedenis van de panden voor de geschiedenis van de huizen 

• molens uit het verleden 

• namen boerderijen en huizen 

• vervoer vroeger tijden 

• schot- en inbrengboeken (belastingen) ca. 1500. 

De beschikbare informatie uitpluizen en daar een artikel over schrijven en/of een 

presentatie over houden 

• verslagen kerkbestuur. 

Zelfde aanpak als de informatie over de belastingen. 

Om hiermee aan de slag te kunnen is extra menskracht nodig. Hans Hellingman deed dan ook 

een oproep om hier aan mee te werken. 

 

begroting 2015 

Voor 2015 verwachten we een sluitende begroting. Dat betekent ook dat er geen ruimte is om 

budget toe te voegen aan de reserve. Daarvoor zullen we het overschot uit 2014 moeten 

toevoegen aan de begroting 2015. Er is geen ruimte om deze toe te voegen aan de reserve, iets 

wat we normaal gesproken doen. 

De reserve blijft daarmee op het niveau van 2014. 

De contributie kan in 2015 gehandhaafd blijven op € 10,=. Daarmee zijn we “goedkoop” als 

we dat vergelijken met historische verenigingen in de omgeving die ongeveer even groot zijn. 

 

Hiermee sluit Hans het deel voor de pauze af. 

 

Lezing “De slag in de Zuiderzee” 

Na de pauze houdt Cees Aay een lezing over “De slag in de Zuiderzee” van 12 oktober 1573.  

 

diapresentatie straatbeeld van Warder 

De avond wordt afgesloten met een doorlopende diapresentatie van het straatbeeld van 

Warder door de tijden heen. Gonda Bellis heeft kort geleden door het dorp heen plekken 

gefotografeerd die erg veranderd zijn. Daar heeft Willem Jan Roelofs uit ons archief foto’s 

van vroeger bij gezocht. Alles tezamen geeft dat een mooie indruk van de ontwikkeling van 

ons dorp.. 


