deel 1 Waterland, Buiksloot
en de Volewijck
Deel 1 van De geschiedenis van de
Buiksloterham tot 1921 geeft de
historische achtergrond waartegen de
inpoldering, de agrarische periode
en de eerste stedelijke bebouwing
van de Buiksloterham in de volgende
delen worden geplaatst.

In deel 1 wordt de periode besproken waarin de Buiksloterham
nog water was en Buiksloot aan open water lag. Het zoute water
van het IJ, een zeearm van de Zuiderzee, was de levensader van
het dorp.

De inhoud van deel 1
Wie over het IJ van Amsterdam naar de steden en dorpen in
Waterland wilde gaan, passeerde de sluis of de overhaal van
Buiksloot. Het boek gaat onder meer over:
Het ontstaan van Waterland, de Waterlandse zeedijk, de
waterschappen en de droogmakerijen.
De strijd tegen het water en de watersnood van 1825.
Het dijkdorp Buiksloot, de verplaatsing van de veerhaven
en het wel en wee van de vele herbergen die zich rond
overhaal en schutsluis vestigden.

De opkomst en de teloorgang van de veerverbinding tussen
Amsterdam, Buiksloot en de steden in Waterland.
De trekschuit, de postkoets en het vervoer van vracht,
vee en personen.
De Geschiedenis van de Buiksloterham tot 1921 is gepubliceerd
in drie delen die ook los van elkaar te lezen zijn:
1. Waterland, Buiksloot en de Volewijck,
prijs € 19,95

268 pagina’s,

2. De Buiksloterham ingepolderd. 222 pagina’s,
prijs € 19,95
3. Wonen, werken en vermaak rond de Laanweg, 267 pagina’s,
prijs € 19,95

Bekijken (PREVIEW)
De drie delen van De geschiedenis van de Buiksloterham zijn
vanaf 5 november 2016 uitsluitend te koop bij:
Boekhandel Over het Water, Van der Pekstraat
59
– overhetwater.nl
Plantage Boekhandel Van der Plas, Buikslotermeerplein
70
– lezeninnoord.nl
Stadsboekwinkel, Gebouw De Bazel, Vijzelstraat 32, hal
– stadsboekwinkel.nl
Historisch Centrum Amsterdam Noord, Johan van Hasseltweg
32b
– hcan.nl

Per stuk € 19,95 en per set van 3 delen ca. € 50

