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samenvatting
In 2018 gaan we door op de ingeslagen weg..
De uitbouw van ons archief gaat gestaag door met het digitaliseren van foto’s, artikelen en het
administreren van de schenkingen die wij ontvangen. In 2014 is een start gemaakt met het verzamelen
van de gegevens van de inwoners van Warder uit burgerlijke stand. Eind 2017 worden het tweede deel
van de gegevens, die van bewoners geboren van 1901 t/m 1915, gepubliceerd. We zijn nog steeds van
plan die gegevens in de toekomst koppelen aan de plaats waar zij gewoond hebben bij onze webpagina
“Huizen”. Hier wordt door enkele vrijwilligers en bestuursleden aan gewerkt. Met de geschiedenis van
de huizen in Warder gaan we, naast het toevoegen van meer gegevens over de bewoners, door. We
verwachten in 2018 de kadastrale gegevens te completeren.
Wat betreft de bekende Warderse families zullen we een artikel publiceren over de familie Reijnders.
Net zoals in de voorgaande jaren zullen we in het voorjaar en in het najaar een bijeenkomst voor de
leden houden. Naast formele zaken houden we ook nu weer een presentatie over een specifiek
onderwerp. In de najaarsbijeenkomst zullen wij hiervoor een gastspreker uitnodigen. In mei brengen
we ons jaarboek uit en in oktober onze nieuwsbrief.
De begroting voor 2018 is als volgt:
UITGAVEN

INKOMSTEN

Jaarboekje

900,00

Contributie

2540,00

Nieuwsbrief

330,00

Giften

100,00

Bijeenkomsten

360,00

Werkgroepen

430,00

Bankkosten

138,00

Internet

80,00

Kantoor

290,00

Diversen

100,00

totaal

2.628,00

totaal

2.640,00

verwacht saldo 2018

12,00

We hebben eind 2017 veel nieuwe leden kunnen inschrijven. Dit is het gevolg van het feit dat er veel
nieuwe bewoners in Warder zijn komen wonen. Wij hebben actief leden geworven, met succes. De
werkelijke contributie-inkomsten kunnen hierdoor in 2018 hoger uitvallen dan begroot. Nieuwe leden
worden verplicht een machtiging af te geven voor het innen van de contributie.
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1. Draagvlak en communicatie
actie
uitbrengen jaarboek
uitbrengen nieuwsbrief
2 Ledenbijeenkomsten

Doel
Raming kosten (€ )
€ 900,00
 Bekendheid geven aan geschiedenis
€ 330,00
Warder
€ 360,00
 Vergroten draagvlak vereniging
 Verspreiden informatie geschiedenis
Warder
TOTALE KOSTEN: € 1660,00

Toelichting
In 2018 gaan we verder met de aanpak zoals we die tot nu toe hebben. Dat betekent dat we in het
voorjaar en najaar een ledenbijeenkomst organiseren. Hier zijn kosten aan verbonden: zaalhuur en
koffie of thee. Voor de pauze stand van zaken van de activiteiten en afwikkelen van formele zaken en.
na de pauze in principe een presentatie over een bijzonder onderwerp. Op de najaarsbijeenkomst
nodigen wij gewoonlijk een gastspreker uit.
In mei komt het jaarboekje uit en in oktober brengen we een nieuwsbrief uit. Zo nodig ondersteunen
we onze activiteiten door het plaatsen van artikelen in de lokale media. In bovenstaand overzicht zijn
de kosten voor verzending inbegrepen. Wij gaan ervan uit dat deze kosten voor het overgrote deel door
een extra bijdrage van de ontvangers worden vergoed.

2. Archief
actie
 Verbetering ontsluiting
bestaande informatie
 Digitaliseren en uitbreiden
archiefmateriaal door
schenkingen die we laten
zien in onze vitrinekast
 Gegevens burgerlijke stand
in spreadsheet bijwerken,
scannen portretfoto’s en die
uitbreiden aan burgerlijke
stand

Doel
 Verspreiden informatie geschiedenis
Warder
 Digitale opslag en digitaal
toegankelijk maken van archief
 Gegevens burgerlijke stand en
kadaster koppelen
 Bevolkingsregister gereed maken
voor publicatie op website

Raming kosten (€ )
Geen

TOTALE KOSTEN: € 0,00
Toelichting
We gaan door met het digitaliseren van (bestaande) informatie (foto’s en documenten) en deze via de
website verder beschikbaar maken, zoals foto’s van woningen bij de kadastrale geschiedenis.
Regelmatig krijgen we foto’s en andere documenten geschonken. Die leggen we vast in ons archief en
maken daar een digitaal kopie van. De gegevens van de burgerlijke stand komen verder aangevuld op
de website met een selectie foto’s van deze personen. Net als bij de geschiedenis van de bekende
Warderse families doen we dit binnen de kaders van de privacywetgeving. Kwetsbare documenten
kunnen brandvrij worden opgeslagen.
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3. Historie van Warder vóór 1800
De werkgroep is ontbonden wegens gebrek aan beschikbare gegevensbronnen op dit moment. We
blijven zoeken naar mogelijkheden om de werkgroep weer nieuw leven in te blazen.
We zullen wel actief blijven in het zoeken naar archeologische resten buitendijks. In samenhang met
de komende dijkverzwaring zullen wij alert zijn op het veiligstellen van eventuele archeologische
resten binnen het gebied van de dijkverzwaring.
Toelichting
Ook in 2018 zal de voornaamste aandacht zal uitgaan naar de dijkverzwaring. De visie van de
historische vereniging Warder is bepaald en op de website te lezen. De historische vereniging
onderhoud contacten met de Alliantie Zuyderzeedijk, die zich met name richt op het behoud van de
huidige dijk. Verder zal de historische vereniging Warder via contacten met het hoogheemraadschap
en de provincie zijn invloed aanwenden om goed rekening te houden met cultuurhistorische waarden.
Waar dit mogelijk is werken we hierbij samen met de andere historische verenigingen in het gebied.
4. Geschiedenis huizen (op basis van kadastrale geschiedenis)
actie
Laatste uitbreiding huizen op
de website van het
‘buitengebied’ en toevoegen
kadastrale geschiedenis van de
IJsselmeerdijk.
Invoeren persoonsgegevens en
gegevens bevolkingsregister
Invoeren scans notariële akten
en koppelen aan de kadastertabel

Doel
 Zichtbaar maken van de geschiedenis
van de panden in Warder
 Vergroten draagvlak voor de
geschiedenis van Warder en voor de
historische vereniging
Niet alleen de eigenaren, maar ook de
bewoners van de panden zichtbaar
maken
Vergroten inzicht in de geschiedenis van
de panden

Raming kosten (€ )
Geen

Geen
Geen

TOTALE KOSTEN: € 0,00
Toelichting.
Op onze website willen we komend jaar de publicatie van kadastrale gegevens en foto´s van oude
panden in Warder afronden. Daarna willen we hier de notariële akten, behorende bij de in het kadaster
vermelde transacties, hieraan koppelen. De notariële akten voegen informatie toe, zoals de
verkoopwaarde van het pand en de namen die de landerijen destijds hadden.
Met de informatie uit de burgerlijke stand en bevolkingsregister erbij kunnen we zichtbaar maken wie
de bewoners van de panden zijn geweest. Tot nu toe was alleen informatie over de eigenaren
zichtbaar. De verwachting is dat deze gegevens in 2018 nog niet gereed zijn voor publicatie.
5. openbaar bestuur Warder
actie
Transcriberen verslagen
gemeenteraad en B&W Warder
Fotograferen en waar nodig
transcriberen notariële akten

Doel
Raming kosten (€ )
Geen
 Inzicht in de ontwikkelingen in het
gemeentebestuur en de voormalige
gemeente Warder
Vergroten inzicht in hoe de mensen
€ 100,leefden en wat ze bezaten
TOTALE KOSTEN: € 100,00

Toelichting.
De verslagen van de gemeenteraad van Warder in het Waterlands Archief zijn inmiddels
gefotografeerd en vervolgens getranscribeerd door een vrijwilliger.
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Notariële akten van onroerend goed transacties en akten van scheiding (successie) worden vanuit het
hypotheekregister van het Kadaster (register no. 4) gefotografeerd. Dit vindt plaats in het provinciaal
archief in Haarlem. Door overbelasting van het computersysteem wat nodig is voor het opzoeken van
de akten verloopt dit nogal stroef. Volgens het Noordhollands Archief staat het systeem wel op de
nominatie om vervangen te worden. Vanwege mogelijke reiskosten is een post van € 100,opgenomen.
6. Recente geschiedenis van Warder
Actie
Groepsbijeenkomsten oudere
Wardernaren
Interviews individuele
Wardernaren
Verwerken informatie uit
bijeenkomsten en interviews

Doel
 Verzamelen en vastleggen informatie
die anders verloren gaat over de
geschiedenis van Warder
 Vergroten draagvlak vereniging

Raming kosten (€ )
€ 200,00
€ 130,00
Geen

Toelichting
We gaan door met de interviews met oude Wardernaren en mogelijk een bijeenkomst met een groep
mensen uit een bepaald deelgebied van Warder, een groepsinterview. Voor dit laatste houden we
rekening met een uitgave van € 200,= voor een lunch voor de aanwezigen. Voor reiskosten voor
interviews van individuele Wardernaren hebben we € 135,- begroot.
7. Bekende families
Actie
Artikel met achtergrond van de
familie in het jaarboek 2017

Doel
 Bekendheid geven aan de
geschiedenis van Warder in relatie tot
de bekende families

Raming kosten (€ )
Geen

Toelichting
Warder kent een aantal bekende families die een belangrijke rol in het dorp hebben gespeeld.
Voorbeelden zijn de families Middelbeek, Haan, Visser, Bakker, Kramer enzovoort. De geschiedenis
wordt zo in beeld gebracht door de stamboom te achterhalen en te illustreren met gebruikmaking van
achtergrondinformatie. Dit gebeurt in overleg met betrokkenen, zodat we in samenspraak met hen
rekening houden met de kaders van de privacy wetgeving. De familie kunnen we ook inschakelen bij
de totstandkoming van een verhaal over hun (naaste) familieleden en kan zo een extra bijdrage leveren
voor het artikel.
In 2018 gaan we aan de slag met de familie Reijnders.
8. Kunstenaars in Warder
Actie
Doel
Raming kosten (€ )
Inventariseren welke
Geen
 Bekendheid geven aan de
kunstenaars in Warder actief
geschiedenis van Warder in relatie tot
zijn geweest en welk werk ze
kunst en cultuur
hebben gemaakt
Artikel in het jaarboek 2017
Geen
Toelichting
Warder is een speciaal dorp met zijn rust, lintbebouwing en vele stolpboerderijen in een oer-Hollandse
omgeving. Dat is ook door kunstenaars niet onopgemerkt gebleven. Zij kwamen mede die reden in
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Warder wonen, of lieten zich inspireren door ons dorp en zijn bijzondere omgeving. Hierover is echter
weinig bekend. Zaak dus om daar verandering in te brengen.
We zijn goed gevorderd met het inventariseren van de kunstenaars en hun werk. In 2018 gaan we
daarmee verder. In het jaarboek 2017 zullen we wederom een artikel plaatsen over een bekende
Warderse kunstenaar, de beeldhouwer Paul van Crimpen.
9. Wensen
Tot nu toe komen we er niet aan toe om hiermee aan de slag te gaan. Wij zoeken nog geïnteresseerde
vrijwilligers voor deze werkzaamheden.
Waar gaat het om?
 Namen van percelen en sloten
Percelen en sloten werden vroeger vaak genoemd naar een persoon, of een bijzonder kenmerk. Als
iemand vroeg waar boer Buisman was, dan was het antwoord “die is op het land van …..”. En
iedereen wist precies waar dat was.
Een belangrijk deel van die namen kennen we. Maar nog niet alles. Daarnaast willen we die namen
graag op een kaart aangeven.
 Namen van boerderijen en huizen
Wat voor percelen en sloten gold, gold gedeeltelijk ook voor huizen en boerderijen. Misschien wel het
mooiste voorbeeld is boerderij “Duizend”. Die naam komt waarschijnlijk van de hoeveelheid land die
bij de boerderij hoorde, duizend roeden, een oude oppervlaktemaat.
 Molens uit het verleden
Vroeger waren er in Warder een aantal molens, meer dan de enige molen die nu nog over is bij de
Breek. Een aantal was nodig voor de waterhuishouding. Er was ook een hennepmolen, waar hennep
werd gemaakt voor touwen. Die ziet u op de kaart van Blaeu op de achterkant. Waarschijnlijk had dat
te maken met de zeevaart die vroeger ook in Warder was.
 Het vervoer in vroeger tijden
Hoe verplaatste men zich vroeger? Warder was een doodlopend dorp. Het eindigde bij het brede water
van het Warder end, “In Warder kom je niet varder, alleen met een stok en een schuit kom je er uit”.
Langs wat nu de N247 is, heeft een tijd een trekschuit gevaren. Wat betekende dat voor Warder?
 Bouwkundige geschiedenis en notariële akten
Beide zijn een voortzetting van de kadastrale geschiedenis. In het kadaster kunnen we terugvinden wie
de eigenaar was van een perceel of een woning of boerderij en wat het beroep van de eigenaar was.
Die informatie vindt u voor een groot deel van Warder op onze website. Maar er is meer te vertellen
over die eigendommen. In de notariële akten kunnen we terugvinden voor hoeveel de eigendommen
werden verkocht. Dat geeft een interessant beeld over de ontwikkeling van de waarde van onroerend
goed.
Er zijn vaak ook nog bouwtekeningen en bouwvergunningen. Daaruit kunnen we afleiden hoe destijds
gebouwd werd. Dat gaat niet alleen over de techniek, maar geeft ook een beeld over de welvaart. Hoe
luxe of sober wilde en vooral kon men bouwen?
 Kermissen
De kermis in Warder is al een heel oud evenement. We willen graag uitzoeken hoe de kermis door de
jaren heen gevierd werd en wat er allemaal veranderd is. Ook willen wij kermisfoto’s verzamelen.
 Geschiedenis van verenigingen
Warder heeft altijd een bloeiend verenigingsleven gehad (en heeft dat nog steeds). We willen de
geschiedenis van individuele verenigingen uitzoeken en oud materiaal, zoals notulen, uitnodigingen
etc. verzamelen.
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