
Warder in Gevelstenen

De oude huizen van Warder met hun 
gevelstenen



Warder in Gevelstenen

Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder
zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat 
aangegeven wanneer de eerste steen is gelegd en 
door wie. Wij hebben deze gevelstenen met 
toestemming van de bewoners gefotografeerd. 

In deze presentatie ziet u achtereenvolgens een 
recente foto van het pand, de gevelsteen, 
gegevens van de persoon die de eerste steen 
gelegd heeft (indien mogelijk met foto) en oude 
foto´s van het pand.



Warder 15



De eerste steen is gelegd door Maartje 
Visser Cd, oud 11 jaar, den 2de Maart 1910 



Maartje 
Visser



Warder 15
Opdrachtgever en eerste bewoner van het huis was 

Dirk Boon. Maartje Visser was een nichtje van 
hem. 

Dirk Boon was caféhouder/kruidenier in het café in 
het huidige Warder 120. Toen hij de zaak in 1910 
verkocht aan Cornelis Groot, liet hij deze woning 
bouwen op het perceel weiland wat hij van zijn 
vader Jacob Boon kocht. Het huis kreeg 
huisnummer 9a. Dirk was al vroeg weduwnaar 
geworden en woonde hier alleen. Hij werd hier 
veehouder. Hij was ook hoofdingeland.



Dirk Boon



Het huis in 1956



Warder 36



De eerste steen is gelegd door 
Simon Middelbeek, oud 8 jaar

de 2e juni 1871



Warder 36

Opdrachtgever was Dirk Middelbeek. Hij was 
gehuwd met Geertje Visser en had de oude 
boerderij geërfd na het overlijden van zijn 
schoonmoeder Hildegond Bakker in 1871.

Hij liet de boerderij hetzelfde jaar herbouwen. 

Dirk bleef hier wonen.

De legger van de eerste steen, de jongste zoon 
Simon, kwam later in de boerderij aan de 
overkant wonen.



Warder 44



De eerste steen is gelegd door 
C. Reijnders, oud 6 jaar 

31 maart 1883



Cornelis Reijnders



Warder 44
Opdrachtgever en eerste bewoner was Jan Reijnders. 

De 1e steen is gelegd door Cor Reijnders, een neefje 
van Jan (zoon van zijn oudere broer Pieter)

Jan liet de boerderij bouwen toen hij trouwde met 
Betje van Ammers uit Beets. Hij bouwde op het 
weiland wat hij enige jaren eerder van zijn vader 
Willem had gekocht. Het eerste huisnummer was 
20.

Jan en Betje woonden er tot hun overlijden in 1926 
respectievelijk 1922.





Warder 45



De eerste steen is gelegd door 
Hs. Middelbeek Az, oud 16 jaar 

Warder 16 maart 1903 



Hermanus 
Middelbeek



Warder 45
Opdrachtgever en eerste bewoner was Almer

Dirkszn. Middelbeek. Hij woonde hier met 
echtgenote Grietje Nooij. Hermanus was hun 
jongste zoon. 

Almer en Grietje woonden voordien in de 
boerderij op het huidige Warder 36. 

Almer liet het huis op zijn land bouwen toen hun 
oudste zoon, Andries, trouwde en op de 
boerderij ging wonen. Het huis kreeg nummer 
22a.



Almer Middelbeek en Grietje Nooij



Grietje Nooij in 
1934, 84 jaar 

oud.



Het huis 
in de 

jaren ‘40



Warder 47



De eerste steen is gelegd door Grietje 
Nooij, 23 maart 1879



Grietje Nooij



Warder 47

Opdrachtgever en eerste bewoner was Evert Nooij. 
Grietje was zijn dochter en was destijds 7 jaar. Evert 
was gehuwd met Aagje Kalf. 

In 1872 kocht Evert de boerderij die er daarvóór stond 
van Cor Hetjes uit Edam, die het op zijn beurt kort 
daarvoor weer had gekocht van Pieter Kramer. Evert 
was voordien boerenarbeider en ging hier voor 
zichzelf beginnen. 

In 1879 liet hij de oude boerderij slopen en deze 
nieuwe bouwen. Het huisnummer was toen 16. 
Evert en Aagje bleven hier wonen tot hun overlijden 
in 1903 respectievelijk 1911.



Evert Nooij en Aagje Kalf



Eind 30er jaren



Warder 70



De eerste steen is gelegd door 
Hillegond Buurs, oud 5 jaren  

2 mei 1907



Hillegond Buurs



Warder 70

Opdrachtgever was Jacob Pzn Buurs, die het 
voor zijn zoon Pieter en schoondochter 
Geertrui Hendriks liet bouwen op zijn weiland. 
Hillegond was hun dochter.

De boerderij kreeg huisnummer 47. 

Pieter en Geertrui bleven er tot 1920 wonen.

Daarna ging Hillegond (Hiltje) er zelf wonen met 
haar man Henricus (Ricus) Bark.



Pieter Buurs en Geertrui Hendriks



De boerderij eind jaren 20 met Henricus Bark 
en Hiltje Buurs en hun zoon Jacob



Warder 71



De eerste steen werd gelegd door 
S. Middelbeek 21 maart 1881



Simon (Sijmen) 
Middelbeek



Warder 71
Opdrachtgever was Dirk Middelbeek. Dit was de laatste van 

de vier nieuwe boerderijen die hij in Warder liet 
(her)bouwen (Warder 36, 63, 71 en 73).

Deze boerderij werd gebouwd op het weiland wat hij enige 
jaren eerder van zijn schoonvader geërfd had. Dirk ging 
hier zelf wonen met zijn vrouw Geertje Visser.

De eerste steen is gelegd door zijn zoon Simon Middelbeek. 
Hij was toen 18 jaar. Simon had ook al de eerste steen 
voor Warder 36 gelegd.

Het eerste huisnummer was (vermoedelijk) 34.

Simon kwam hier zelf niet te wonen; zijn vader kocht de 
boerderij tegenover het huidige Warder 36 voor hem.



Dirk Middelbeek en Geertje Visser



De boerderij eind jaren `30



Warder 72



De eerste steen gelegd door
D. Haan Pz 8 Maart 1908



Dirk Haan 
(Dirk van Piet)



Warder 72

Opdrachtgever en eerste bewoner was Pieter 
Dz. Haan, gehuwd met Hiltje Bakker. Pieter liet 
dit huis bouwen naast zijn boerderij, het 
huidige Warder 74. Het eerste huisnummer 
was 40a.

De legger van de eerste steen, Dirk Haan, was 
het enige kind van Pieter en Hiltje. Dirk ging 
kort na het leggen van de eerste steen 
trouwen met Lijsbeth Plas uit Middelie. Dirk 
en Lijsbeth gingen op de boerderij wonen.



Piet Haan en Hiltje Bakker



Het huis ca. 1910



Warder 83



De eerste steen is gelegd door
Jb Has - oud 73 jaar - 10 juni 1892 



Jacob Has



Warder 83

Opdrachtgever was Jacob Jbz. Hop (geb. 1842). 
Hij ging hier wonen met zijn vrouw Trijntje Has 
en zijn schoonvader Jacob Has, die de eerste 
steen mocht leggen. Het huis werd gebouwd 
op het erf van de boerderij van Jacob Hop, op 
de plek van het huidige Warder 81 / Jacob 
Hop Erf. Zijn zoon Jacob woonde toen al op de 
boerderij.

Het eerste huisnummer werd 48a. 



Jacob Hop en Trijntje Has



Het huis ca. 1895, met de familie Hop



Warder 120



De eerste steen gelegd door Jacob 
Klerk Jnz, oud 6 jaar – 15 juli 1898



Jacob Klerk
rond 1900



Warder 120

Opdrachtgever was Dirk Boon, die het oude café 
gekocht had van zijn schoonvader Jacob Klerk. 
Het oude café en het oude woonhuis ernaast 
(Warder 121) werden gesloopt om plaats te 
maken voor een groter café en een kleiner 
woonhuis. Trijntje Klerk en Dirk Boon gingen in 
het café wonen. Zij waren de oom en tante van 
de legger van de eerste steen. Jacob Klerk en zijn 
vrouw Aagje Kruijthoff, de ouders van Trijntje, 
gingen in het nieuwe huis ernaast wonen.



Trijntje Klerk
overleden in 

1900 op 28-jarige 
leeftijd



Het café rond 1910



Warder 122 (kerk) 



De eerste steen is gelegd door den 
kerkvoogd Klaas Bakker den 5 den Julij 1847



Warder kerk

Opdrachtgever was de Gereformeerde Gemeente 
Warder. De kerk verving de bouwvallige 16e

eeuwse kruiskerk. Klaas Bakker was de legger 
van de eerste steen. Hij was naast kerkvoogd 
ook wethouder. Predikant was IJsbrand Loots.

De kerk is gebouwd door aannemer Pieter Dekker 
uit Oosthuizen voor een bedrag van f. 9400,-

Het eerste huisnummer was (vermoedelijk) 43.



De kerk in de 
jaren ‘30 van de 

vorige eeuw



Warder 123



De eerste steen gelegd door Albert 
Meereboer – 19 augustus 1897 -

geb. te Amsterdam 15 augustus 1893



Warder 123

Opdrachtgever was Albert Meereboer (geb. 1839). 
Dit café verving het oude café/winkelpand dat in 
1865 door hem gekocht was. In 1902 verkoopt 
hij dit café/kruideniersbedrijf.

De legger van de eerste steen zal waarschijnlijk 
een kleinzoon van hem geweest zijn.

Het eerste huisnummer van het nieuwe pand was 
nr. 74.



Het café ca. 1907. Koffiehuishouder 
Jan Kramer staat in de deuropening.



Warder 128



De eerste steen werd gelegd door den 
Burgemeester H. Snijder - 12 April 1883



Burgemeester 
Snijder



Warder 128

In 1883 gaf de gemeente Warder opdracht deze 
nieuwe school/onderwijzerswoning/raadhuis 
te bouwen voor f 20.800,-.

De legger van de eerste steen is Burgemeester 
Henrikus Snijder, burgemeester van Warder
van 1857 tot 1889.

Het eerste huisnummer van het nieuwe pand 
was nr. 75



1905-1910. Uiterst rechts is hoofdonderwijzer Willem van 

Twisk. Daarnaast zit burgemeester Jan Teunis de Graaff.



Warder 134



De eerste steen is gelegd door S. Visser Pz. 
oud 15 jaar – 7 juni 1884



Simon Visser



Warder 134

Opdrachtgever was Pieter Jansz. Visser, gehuwd 
met Hiltje Wester. Pieter en Hiltje hadden de 
oude boerderij die hier stond enkele jaren 
eerder geërfd van Sijtje Visser, de moeder van 
Hiltje Wester. 

De legger van de eerste steen was Simon, hun 
jongste zoon. Simon zou hier zelf later het 
boerenbedrijf voortzetten.

Het eerste huisnummer was 93.



Foto uit 1907 met Simon Visser en Liefje van 
Ammers en dochter Hiltje op 16-jarige leeftijd.



Warder 135



De eerste steen is gelegd door S. Bark
oud 84 jaar – 26 juni 1888



Simon Bark



Warder 135

Opdrachtgever was Jan Cornelisz. Visser, die het 
oude huis dat hier stond kort daarvoor had 
gekocht van zijn schoonvader Simon Bark.

De legger van de eerste steen, Simon Bark, was 
dijkgraaf van de polder de Zeevang. Hij was 
ook wethouder sinds 1855 (opvolger van Klaas 
Bakker). Simon woonde bij Jan Visser en 
Trijntje Bark in. Simon komt te overlijden op 
28 september 1889.

Het huisnummer van het nieuwe huis was 94.



Jan Czn Visser en Trijntje Bark



Het huis links eind 20-er jaren



Warder 139



Den eersten steen gelegd door Jb. Wester
4 april 1888



Jacob Wester



Warder 139
Opdrachtgever was Jacob Simonsz. Wester, 

gehuwd met Lijsje Visser. Hij had het land, 
waarop het huis gebouwd werd, kort daarvoor 
van zijn oudere broer Klaas gekocht. Hij 
woonde daarvoor op de boerderij die stond 
op de plek waar nu Warder 145 is. Hier gingen 
schoonzoon en dochter Jan Haan en Sijtje
Wester wonen.

Jacob Wester overleed reeds in 1896 op 54-
jarige leeftijd.

Het eerste huisnummer was 97.



Lijsbeth Visser



Begin jaren ‘30 met Jan Pzn Visser en 
Aafje Wester



Warder 140



De eerste steen gelegd door 
Corns Visser Jnz. - 28 februari 1915



Cornelis Visser



Warder 140

Opdrachtgever en legger van de eerste steen 
was Cornelis Jansz. Visser. Hij had een 
boerderij op het huidige Warder 187, waar zijn 
zoon ging wonen. Cornelis ging hier wonen 
met zijn vrouw Grietje Boon en dochter 
Maartje. Het land waarop het nieuwe huis 
gebouwd werd had hij enige jaren eerder 
geërfd van zijn vader.

Het eerste huisnummer was 111a.



Grietje Boon



Het nieuwe huis 1915-1920



Warder 146



De eerste steen gelegd door Aafje Jb Wester
31 Augustus 1885



Aafje Wester



Warder 146
Opdrachtgever is Jacob Simonsz. Wester. Hij had 

het oude boerderijtje, dat er hiervoor stond, in 
1881 gekocht van Gerrit Schouten. Jacob 
woonde zelf in de boerderij aan de overkant (nu 
Warder 145). Zijn oudste dochter, Sijtje Wester, 
ging hier na haar huwelijk in april 1886 met Jan 
Haan wonen. Het eerste huisnummer was 101.

Aafje Wester was de jongste dochter van Jacob. Zij 
ging enige jaren later met haar echtgenoot Jan 
Visser in de boerderij ernaast wonen (Warder 
144).



Jan Haan en Sijtje Wester



De boerderij in 1971



IJsselmeerdijk 8



De eerste steen is gelegd door Simon Kramer Jnzn

oud 9 jaar – 31 augustus 1914



Simon Kramer



IJsselmeerdijk 8
Opdrachtgever was Jan Jbz. Kramer. Hij had de 

boerderij enige jaren daarvoor gekocht van zijn 
vader. Hij was van 1902 tot 1914 caféhouder van 
het Wapen van Warder. Hij verkocht in 1914 het 
café aan Has Kelderman en ging zelf in deze 
boerderij wonen, nadat hij dit nieuwe huis had 
laten bouwen.

De eerste steen werd gelegd door zijn oudste zoon 
Simon. De jongere zoon Jacob werd echter de 
opvolger van Jan Kramer. Het eerste 
huisnummer was 137.



Vlnr zoon Simon, vader Jan Kramer, dochter 
Dieuwertje, moeder Maartje Ubbels en zoon Jacob.



De boerderij begin jaren 60



IJsselmeerdijk 18



De eerste steen is gelegd door G. Bakker en zoon 
oud 2 ½ jaar – 23 februari 1883



Jan Gzn. Bakker



IJsselmeerdijk 18

Eigenaar was Pieter Bark, die veel land en 
meerdere boerderijen aan de dijk in bezit had.

De leggers van de eerste steen waren 
(vermoedelijk) Gerrit Wiggertsz. Bakker en 
zoon Jan Bakker. Zij woonden op de boerderij 
op het huidige IJsselmeerdijk 25.

De eerste bewoners waren Pieter Haremaker en 
Neeltje Bark, dochter van Pieter Bark

Het eerste huisnummer was 112.



Aagje Haremaker, 
oudste dochter van 
Pieter Haremaker 

en Neeltje Bark. Zij 
is geboren op de 
nieuwe boerderij


