Historische Vereniging Warder
Algemene ledenbijeenkomst 11 november 2016
in d’ Oude School te Warder

Om 20:30 uur, wat later dan gebruikelijk in verband met Sint Maarten,
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.
Gemeld wordt dat er nog slechts een tiental plaatsen vrij is op de filmavond van 26 november.
Op verzoek van het Noord Hollands Dagblad wordt gevraagd naar informatie over uitvinders die in
Warder wonen of gewoond hebben. Elke informatie daarover is welkom.
Hans geeft een korte toelichting over nieuwe zaken op de website.
Vervolgens komt de financiële stand van zaken aan de orde.
Deze werd al gepubliceerd in de nieuwsbrief 6 van oktober en wordt nu kort toegelicht door de
penningmeester. Zowel de stand van zaken per 4 oktober 2016, als de begroting voor 2017 passeren
zonder problemen.
De kascommissie, bestaande uit Siem Bakker en Kees Groot, gaat nog een jaar in deze samenstelling
verder. Reserve is Ans Konijn.
De bestuursverkiezing wordt voorafgegaan door een dankwoord van de voorzitter aan het adres van
aftredend bestuurslid Rob van Gerve. Hij wordt geprezen om zijn inzet en bedankt voor al het werk dat
hij als bestuurslid heeft verricht. Men is verheugd dat Rob zich zal blijven inspannen voor onze
vereniging.
Bij acclamatie wordt Henk Heuvelmans benoemt als nieuw bestuurslid.
Na de pauze start de lezing van Willem Messchaert: ‘De Waterwolf in Waterland’.
Ondersteunt door prachtige foto’s en oude kaarten schets hij op boeiende wijze een totaal beeld van de
watersnoodramp van 1916.
Willem vertelt over de oorzaak van de overstromingen en laat zien welke gebieden werden getroffen.
Met oude foto’s wordt getoond hoe een dijkdoorbraak er uitziet en hoe gebied na gebied volstroomt.
De Zeevang hield ternauwernood droge voeten. Dat het weinig scheelde toont een foto waarop te zien is
dat de IJsselmeerdijk aan het eind van Warder, naar binnen werd gedrukt tegen de woning aan.
We krijgen te horen hoe het water tot aan de Wormer kwam en zelfs het Noord-Hollands kanaal
overspoelde. Het geringe aantal slachtoffers was mede te danken aan de ‘amfibische’ samenleving van
die tijd: iedereen beschikte wel over een boot(je). Fascinerende beelden bevestigen dat.
Verder vertelt Willem hoe de in Amsterdam gemobiliseerde soldaten werden ingezet om mensen te
redden, de vluchtelingen op te vangen en om nooddijken aan te leggen. Zij zorgden ervoor dat de
terugkeer van de bevolking naar de getroffen gebieden ordelijk verliep.
Ook wordt de belangrijke rol van de ingenieur bij Provinciale Waterstaat belicht. De doortastendheid
van deze ingenieur Reigersman en zijn staf zorgden voor kordaat ingrijpen en een snelle wederopbouw.
Het herstel van de IJsselmeerdijk en het ontstaan van de kleiputten illustreert Willem met fotomateriaal
waarop de dijk bij Warder te zien is. Er is duidelijk te zien hoe de weg onderlangs de dijk ontstaat.
Na ruim een uur komt er een eind aan het gloedvolle betoog en nog onder de indruk van alle interessante
informatie verlaat men de zaal.
Wij kijken met voldoening terug op een zeer geslaagde bijeenkomst en danken iedereen voor zijn/haar
komst.
Het bestuur.
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