Markenbinnen
Markenbinnen is ontstaan bij de ‘Grote Ontginning’. De verkaveling van de
Uitgeesterwouden en Markenbinnen heeft plaats gevonden vanuit het veenstroompje de
Stierop.
Ten noorden van Markenbinnen,
aan de overkant van de Stierop
zijn vondsten gedaan uit de
Romeinse tijd, die op een grote
ouderdom van deze stroom
wijzen. De ontginning heeft ook
hier waarschijnlijk in de tiende
eeuw plaatsgevonden.
In de middeleeuwen stond er in
Marken een kapel, die bij de
reformatie in handen van de
protestanten kwam. Hij werd
gebruikt tot in 1704, toen een
nieuwe kerk met toren en
uurwerk gesticht werd. De
hervormde kerk werd bediend
door de predikant van
Knollendam. De katholieken
werden bij Krommeniedijk
ingedeeld en richtten een
gewoon woonhuis met rieten
dak in als kapel, eruitziend als
een gewoon huis. Het verhaal
gaat dat de visboer de deur van
de kapel opendeed, terwijl de mis werd opgedragen en met luide stem vroeg ‘of men schol
of schelvis schortte’. De kapel, waarvan pastoor Loos in 1925 vermeldde dat hij in de tuin van
J. Tholen lag, werd in 1820, omdat hij bouwvallig was en het aantal katholieken sterk was
afgenomen, afgebroken. In 1925 bedroeg het aantal leerlingen van de openbare school, die
ten westen van de kerk stond, 35 leerlingen.
Ook in Markenbinnen werd in vroeger tijden het beeld van werkgelegenheid beheerst door
veeteelt, visserij, deelname aan de zeevaart en door de hennepverwerkende nijverheid.
Net als in Krommenie, Krommeniedijk, Westzaan, Wormer, Jisp en Uitgeest was de fabricage
van zeildoek in de 17e en 18e eeuw een belangrijke bron van inkomsten (de rolrederij). In de
buurtschappen Uitgeesterwoude (een niet meer bestand buurtschap in de polder Het Woud)
en Markenbinnen ligt zelfs de oorsprong van de Uitgeester rolrederij, volgens een
getuigenverklaring van Maerten Lourens en Symon Dircxs van 26 mei 1649. De rolreders
kochten hun hennep op in het Oostzeegebied, of in de Lopiker-, Krimpener- en
Alblasserwaard.
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