Historische vereniging Warder .
Op 17 november 2017 om 20:00 uur heeft de najaarsvergadering in de Oude School bij Foz
plaats gevonden.
In verband met gezondheidsredenen hebben de leden Hiltje Leegwater en Piet Westerbeek
zich afgemeld deze avond bij te wonen.
Hierna volgt het verslag van deze avond.
Om 20:10 uur opent Hans Hellingman de bijeenkomst.
Hij heet de aanwezigen van harte welkom en met name de ‘nieuwe gezichten’.
Hans neemt nog even kort het programma van deze avond door.
Hij geeft een toelichting op de stand van de ledenwerving. In de loop van de afgelopen jaren
was het aantal leden teruggelopen van 250 naar 235. De huidige werving onder nieuwe
inwoners van Warder heeft als resultaat dat het ledenaantal weer is toegenomen en uitkomt op
meer dan 260. De werving is nog niet geheel afgerond dus wellicht dat het aantal leden nog
kan toenemen. De penningmeester zal na de inleiding van de voorzitter een toelichting geven
op de huidige stand van de financiën.
Het bestuur is ongewijzigd, maar als er liefhebbers zijn om ook in het bestuur zitting te
nemen, graag aanmelden, er is genoeg te doen en vele handen maken licht werk.
Recent heeft zich een vrijwilliger aangemeld die ondersteuning geeft bij het uitwerken van
gegevens uit de burgerlijke stand en het kadaster.
De vitrinekast is opnieuw ingericht met als thema: fotografie.
Er zijn onder andere luchtfoto’s, camera’s en potjes met gekleurde inkt in opgenomen.
De samenstelling en inrichting is verzorgd door Willem Jan Roelofs en Jan Poel.
Daarnaast is bij het podium een tafel neergezet waarop geglazuurde aardewerken tegels en
foto’s van kelders en boogconstructies daarin van de inmiddels afgebroken boerderij op
Warder 144, tentoongesteld worden.
De webpagina met persoonsgegevens is verbeterd en aangevuld met extra zoekfuncties, nu tot
1900, binnenkort zal dit worden uitgebreid tot 1915.
Het zou waardevol zijn als herinneringen, anekdotes, feiten en verhalen of andere
wetenswaardigheden die nog bekend zijn over de personen uit die periodes doorgegeven
worden aan de Historische vereniging zodat deze vastgelegd kunnen worden om een meer
uitgewerkt beeld te krijgen over de tijdgeest en de zaken die destijds aan de orde waren.
Wij doen een beroep op iedereen die daarin een bijdrage kan leveren.
Mochten er vragen zijn, dan kunnen ze nu gesteld worden.
Hierna wordt het woord gegeven aan de penningmeester Han van Roozelaar.
Financiële verantwoording en begroting worden geprojecteerd op het scherm overeenkomstig
de publicatie in de nieuwsbrief. Ook hier geen vragen en instemming met de cijfers. Met dank
aan de penningmeester voor de heldere en zeer korte tijd in beslag nemende uiteenzetting.
Waarna pauze om 20:25 uur.
Na de pauze start om 21:00 uur de presentatie van Joop van Diepen.
Onderwerp is: Stolpboerderijen in Noord-Holland.
Hij begint zijn verhaal met een onderwerp wat hem en ook velen van ons diep raakt. De
Dijkverhoging.
Zijn mening: Onzin om die te verhogen, het traject Hoorn – Enkhuizen heeft meer dan
duidelijk aangetoond dat vernieling van historisch erfgoed daarvan het gevolg is.
Er zijn meer dan voldoende argumenten om voor andere oplossingen te kiezen.
Joop is geboren op de boerderij in Spanbroek als jongste in een gezin met elf kinderen.
Dat betekent dat hij als jongste niet in aanmerking komt om het bedrijf op de boerderij voort
te zetten. Dat betekent doorleren, eerst naar de mulo en vervolgens naar de kweekschool om

zich daarna te bekwamen in een studie Engels. Voorbestemd om daar leraar in te worden en te
blijven. Zo rond zijn 40e kwam hij terecht in de makelaardij en in de verkoop en taxatie van
Noord-Hollandse stolpen. Geen grote stap om lid te worden van de boerderijenstichting
“Vrienden van de Stolp”.
Hij deed veel kennis en expertise op over Noord-Hollandse stolpen.
Het bijzondere daaraan is het Pyramide dak, het is uniek en eigenlijk alleen aanwezig in
Noord Holland. Verder komt deze bouwvorm nergens ter wereld voor.
De droogmaking van de Beemster in 1612 heeft ruimte gegeven om daar vee te gaan houden
en de daarvoor benodigde (grotere) boerderijen te bouwen.
Daarvoor waren langere en zwaardere vierkante houten balken nodig die door Zaanse
houthandelaren uit Oost Europa en Rusland geïmporteerd werden. Het uit Rusland
geïmporteerde hout heette Stolba wat de basis vormde voor de naamgeving Stolp – boerderij.
Boeren en vee leefden onder één dak en Joop van Diepen laat een aantal voorbeelden zien van
de verschillende stopen die er in de tijd zijn gebouwd.
Aan de vormgeving van de schoorstenen was zichtbaar of de boerderij met eigen geld was
gebouwd (rond) of met geleend geld van de bank (vierkant). Daarnaast werd in de struktuur
van de steenlegging in de schoorsteen ook zichtbaar gemaakt hoeveel grond bij de boerderij
behoorde. Ook was een gedeelte van de boerderij alleen toegankelijk via een rouw- en
trouwdeur die alleen bij huwelijk en overlijden gebruikt werd. Ook andere details van
makelaars en gietijzeren roosters werden door hem gepresenteerd. Een zeer interessante
lezing. Onder luid applaus dankten de aanwezigen hem voor zijn verhaal over de stolpen.
Hierna vervolgde hij met een verhandeling over het West-Fries dialect (zijn moedertaal).
Leest daarna een verhaal voor uit het boekje van zijn hand “nag effies dutte” een verzameling
verhalen die hij voor publicatie in het Noord Hollands dagblad (wekelijkse column) schreef.
Het is een leuk verhaal over skrikkeldreid (schrikdraad) waarin een prille liefde abrupt tot een
definitief einde komt.
Ten slotte eindigt hij met het zingen van een (tragikomisch) lied in het Westfries over een
man die een lieve vrouw een aitje (strelen) wil geven, waarbij zij denkt dat het om een ei gaat
en als hij aangeeft dat hij meer wil (strelen) zij roept doe mij er maar acht (eieren).
Joop heeft voor ons met deze twee presentaties een bijzonder leuke avond verzorgd, hij wordt
daarvoor met een uitbundig slot applaus bedankt door de toehoorders.
Het is inmiddels 22:30 uur geworden.
Het was een goed bezochte avond waarbij ruim 50 belangstellenden aanwezig waren.
Wij kijken met voldoening terug op een zeer geslaagde bijeenkomst en danken iedereen voor
zijn/haar komst.
Het bestuur.
Hierbij een foto die ruim voor het begin van de bijeenkomst is genomen.

