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Ledenbijeenkomst 
Datum: 4 november 2011 
Plaats: De Oude School, Warder 
 
Hieronder volgt een verslag van de ledenbijeenkomst van de Historische Vereniging Warder op 4 
november 2011. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar de presentaties die zijn gehouden 
en het jaarplan 2012, die aan te treffen zijn op de website www.historischwarder.nl.  
 
De voorzitter van het bestuur, Hans Hellingman opent de vergadering en heet de aanwezigen – 
tussen de 70 en 80 mensen - welkom. Hij geeft aan dat de Vereniging ondertussen 226 leden kent, 
een bijzonder succes. 
Hans introduceert het programma. Als eerste geeft het bestuur een presentatie van de activiteiten 
die op dit moment plaats vinden en de plannen voor 2012. Die laatste zijn vastgelegd in het jaarplan 
2012. Daarna volgt een presentatie over het doortrekken van het voetpad van Warder naar 
Oosthuizen in 1865. Na de pauze volgt een presentatie van foto’s die in 1971 zijn gemaakt van alle 
panden in Warder. 
 
Presentatie activiteiten 2011 en jaarplan 2012. 
De presentatie begint met een overzicht van alle activiteiten die zijn verricht voor de oprichting. Deze 
zijn allen afgerond. De ledenwerving is zeer succesvol verlopen, zoals al gemeld. Ook de andere 
financiering is succesvol geweest. In totaal heeft de vereniging circa € 5.300,= aan inkomsten 
gegenereerd. Alleen de sponsoring is achtergebleven bij de verwachting. De inkomsten hebben het 
mogelijk gemaakt dat de vereniging een computer en een scanner heeft aangeschaft. Daarmee kan 
het archiefmateriaal gedigitaliseerd worden en vervolgens via de website beschikbaar komen. Een 
belangrijke stap om het doel van de vereniging te bereiken om de informatie zo makkelijk mogelijk 
beschikbaar te maken. 
De activiteiten van de verschillende werkgroepen worden toegelicht door de betrokken 
bestuursleden. Jan Poel geeft een toelichting op de activiteiten van de werkgroep “Warder vóór 
1800”. De werkgroep concentreert zich op de geschiedenis van de voormalige kruiskerk en historisch 
kaartmateriaal. Onlangs heeft de werkgroep de hand weten te leggen op het boek “Oudheden en 
gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noord-Holland en West Vriesland” uit 1721! Een boek dat 
mede in gaat op de geschiedenis van Warder en de omgeving. 
Rob van Gerve licht de activiteiten toe van de werkgroep “recente geschiedenis”. De werkgroep 
interviewt oude Wardernaars. De aanpak is om de meest oude Wardernaars eerst te interviewen en 
daarbij de aandacht vooral te richten op de periode tot en met de Tweede Wereldoorlog en 
onderwerpen als de omgeving van de woning, school, beroepen, winkels en uiteraard de oorlog. 
Hans Hellingman licht de activiteiten toe op het gebied van de overheid en het kadaster. De 
Vereniging beschikt inmiddels over foto’s van alle verslagen van de gemeenteraad van Warder van 
1850-1885 en 1946-1970. Ook beschikt de vereniging over alle informatie van het Kadaster van 1830 
tot 1970. Een eerste resultaat wat die informatie kan opleveren wordt al zichtbaar in de presentatie 
over het doortrekken van het voetpad van Warder naar Oosthuizen. 
Willem Jan Roelofs geeft vervolgens een toelichting op de activiteiten met betrekking tot het archief 
en de bekende families in Warder. Op dit moment worden de foto’s van alle panden in Warder 
gedigitaliseerd. Tot nu tot is dat vanaf Warder 1 tot en met de Kerkebuurt. Daar worden nog de 
foto’s van de bewoners aan toegevoegd. 
Wat betreft de families heeft in de nieuwsbrief van oktober al een artikel gestaan over de familie 
Middelbeek. In het jaarboek, dat in maart of april 2012 wordt uitgebracht, zal een uitgebreider 
artikel over deze bekende Warderse familie worden opgenomen. 
Rob van Gerve sluit de presentatie af met de financiële gegevens. In 2012 zijn de uitgaven geraamd 
op € 2.550,=. En de inkomsten op € 2.200,=. Dat leidt tot een tekort van € 350,=. Kanttekening daarbij 
is dat de inkomsten uit contributie voorzichtig zijn geraamd. Uit 2011 houdt de vereniging naar 
verwachting een saldo over van ongeveer € 2.000,=. Daaruit kan het tekort van 2012 worden 
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gefinancierd. Het restant wil het bestuur in reserve houden voor de vervanging van de aangeschafte 
apparatuur die te zijner tijd nodig is. 
Tenslotte geeft Rob de ambities aan die er nog zijn. De vereniging kan nog tal van onderwerpen 
uitdiepen. Echter op dit moment ontbreekt daarvoor de menskracht. Als meer mensen actief willen 
worden voor de vereniging, dan bestaat de mogelijkheid om met die ambities aan de slag te gaan. 
 
Doortrekken voetpad van Warder naar Oosthuizen 
Hans Hellingman houdt een presentatie van het doortrekken van het voetpad van Warder naar 
Oosthuizen. Tot 1865 was Warder over land alleen te bereiken vanaf Edam langs de dijk. De 
gemeenteraad van Warder besloot dat er een verbinding over land moest komen naar Oosthuizen. 
Het toenmalige voetpad eindigde toen bij het “Warderwijd”, de locatie van op dit moment de 
adressen Warder 1 tot en met 6. Om dat te bereiken moest een deel van het Warderwijd gedempt 
worden. Ook moest land aangekocht worden van Andries Nooij en Dirk Hop. Vervolgens moest een 
brug worden aangelegd over de Wijzend. Hierna ging het pad verder over grond van Chris Kochhem. 
Ook die grond is aangekocht. Wederom moest er daarna een brug worden gemaakt, nu over de 
Watering. Om aan te sluiten bij de openbare weg in Oosthuizen, moest men vervolgens over het land 
van de heer Kaaskoper. Echter de heer Kaaskoper wilde zijn land niet verkopen. Wel wilde hij recht 
van overpad verlenen, maar dan alleen voor voetverkeer. Dus het transport per as en van vee was 
nog steeds niet mogelijk. Alles tezamen bedroegen de kosten fl. 4.800,= Destijds een enorm bedrag, 
ongeveer 2 maal de begroting van de gemeente Warder. In eerste instantie was de opzet om de 
kosten te financieren door schenkingen uit het dorp. Dat lukt niet. Wat wel lukte was een 
financiering door een lening uit te schrijven. Medio 1865 was het project gereed 
In 1877 lukte het om de grond van de heer Kaaskoper aan te kopen. Daarmee kwam er ook een einde 
aan de beperking dat je alleen te voet over het pad kon. Nu kon ook het vee en wagens over het pad. 
 
Na de pauze presenteerde Hans Hellingman de foto’s van de panden in Warder in 1971, een unieke 
verzameling die destijds in twee dagen gemaakt is ten behoeve van het bestemmingsplan dat toe 
herzien werd. Deze zijn geschonken door de heer Jan Buitenweg te Warder. Pand voor pand gaf Hans 
een korte toelichting. Vanuit de zaal werd volop mee geleefd. Menigeen wist nog iets toe te voegen 
aan degenen die destijds de panden bewoonden. 
 
En zo werd rond 23:00 uur een heel levendige en succesvolle bijeenkomst gesloten. Daarna werd er 
tot in de kleine uurtjes nog volop nagepraat en nagenoten van de avond. 
 
Tenslotte heeft de avond weer 4 nieuwe lid opgeleverd. Ook heeft iemand aangemeld om actief te 
worden in de werkgroep “bekende Warder families”. 


