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Geachte lezer,
“De vroegste geschiedenis van de Zaanstreek” vat de resultaten samen van de
onderzoekingen die de afgelopen vijftien jaar zijn verricht, voornamelijk door
amateurs (daarvoor was niets bekend van de vóór-Middeleeuwse geschiedenis van de
Zaanstreek). Deze amateurarcheologen, zijn verenigd in de werkgroep Zaanstreek en
omgeving, van de Archaelogische Werkgemeenschap voor Nederland, waarvan
“Westerheem” het tweemaandelijks orgaan is. Zoals U zult lezen is de archeologie
zeer veelzijdig. Vóór alles zoekt zij echter de mens, de mens van toen. Dit zoeken
kan pas resultaten hebben met behulp van vele natuurwetenschappen, zoals geologie,
biologie en scheikunde. Door innige samenwerking van de archeoloog met allerlei
specialisten is het mogelijk enigszins een beeld te vormen van de
levensomstandigheden in vroeger tijd.
Onze vereniging telt leden in alle rangen en standen, van jong tot oud, van
huisvrouwen tot zakenlieden, van scholieren tot hoogleraren, van tekenaars tot
fotografen. Door het veelzijdig karakter van deze hobby, is er voor velen plaats
in onze vereniging.
De amateurs bedrijven hun liefhebberij zowel binnenshuis als buiten. Vinden velen
al een genoegen in het lezen van lectuur over archeologie, en in het bijwonen van
lezingavonden georganiseerd door de plaatselijke werkgroepen, voor anderen is dit
niet genoeg. Zij komen op werkavonden en nemen deel. aan het veldwerk. Soms is er de
gelegenheid om aan een grotere opgraving mee te helpen, natuurlijk onder, deskundige
leiding.
Let wel, we zijn géén vereniging van verzamelaars of handelaren. Alle belangrijke
vondsten komen toe aan de gemeenschap. Het is de bedoeling dat ze voor het nageslacht
bewaard blijven. De gevonden voorwerpen hebben daarom een definitieve bestemming
in de musea, opdat een ieder in de gelegenheid is ervan kennis te nemen.
Gedurende de wintermaanden, ongeveer van oktober tot mei, bestaan onze
activiteiten voornamelijk uit het organiseren van lezingen en werkavonden. s Zomers
worden er verkenningen en zo nodig en mogelijk kleine opgravingen verricht. Als
U hiervoor belangstelling hebt, zullen wij U gaarne op de hoogte houden van onze
activiteiten in de komende maanden, indien U ons daartoe de wens te kennen geeft.
Mocht U op grond van bovenstaande reeds besluiten lid te worden, dan verzoeken wij
U bijgaande aanmeldingskaart op te zenden.
Wij zijn gaarne bereid U nadere inlichtingen te geven,
Hoogachtend,
Het bestuur van de werkgroep Zaanstreek
e.o.
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gemeenten Uitleest en Akersloot.
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