Alkmaar, 12 juni 2019
Beste Jacobsgenoot/Jacobsgenote,
In onze regio Noord-Holland benoorden ‘t IJ organiseren we de laatste jaren een wandeling
rond of op de naamdag van Sint Jacob. Dit jaar hebben we een wandeling in Ransdorp en
omgeving. Hieronder een omschrijving van Ransdorp met dank aan Wikipedia.
Ransdorp was tot 1921 een zelfstandige gemeente, waartoe vanaf 1818 ook de dorpen
Holysloot en Durgerdam behoorden, en vanaf 1857 tevens Schellingwoude. Tijdens
de watersnood van 1916 hadden de dorpen veel schade opgelopen. De dorpen waren niet in
staat deze uit eigen middelen te herstellen, daarom liet men zich in 1921 vrijwillig annexeren
door Amsterdam. Voorwaarde was echter wel dat Amsterdam zou zorgen voor een goede
infrastructuur.
De watersnood van 1916 was niet de eerste die Ransdorp en de omgeving trof - vooralsnog
wel de laatste dankzij de Afsluitdijk. Waterland kent al sinds de Sint-Elisabeth vloed uit de
15e eeuw een lange geschiedenis van overstromingen. In 1916 was het bijna een eeuw
geleden dat het gebied door een watersnood getroffen werd. Dat was tijdens de stormvloed
van 1825, toen tijdens een zware storm het verdedigingswerk de Stenen Beernabij
het Kinselmeer in de Zuiderzee verdween.
Niet alleen overstromingen teisterden Ransdorp. Tijdens de Tachtigjarige oorlog werd
Ransdorp verwoest door zowel de Spanjaarden als de Geuzen. De Geuzenleider Diederik
Sonoy voerde er als vertegenwoordiger van Willem van Oranje, een waar schrikbewind
tegen de katholieken. In november 1572 werden te Ransdorp de Martelaren van
Ransdorp, franciscaner broeders, opgehangen na marteling. Voordien was Ransdorp een
welvarende middelgrote plaats, waar veel zeelieden woonden. Na de verwoestingen
zochten echter veel inwoners hun toevlucht in Amsterdam. Van het oude Ransdorp is slechts
de kerktoren overgebleven.
In 1840 had het dorp ca. 44 huizen met ca. 292 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca.
120 huizen met ca. 300 inwoners.

Met het openbaar vervoer is Ransdorp vanuit Alkmaar en omgeving moeilijk te bereiken,
daarom hebben wij 2 busjes geregeld, waar maximaal 61 personen mee kunnen.

Vertrekpunt Alkmaar station om 10:00 uur, en we gaan 15:30 terug van Ransdorp naar
Alkmaar, de wandeling is ongeveer 12 km.
We starten in Ransdorp met koffie en gebak bij Hotel De Zwaan
Broodjes en drinken zelf meenemen. Er wordt een bijdrage gevraagd van vijf euro per
persoon.
Graag opgeven door dit mailbericht te beantwoorden met een kort berichtje met uw naam
en woonplaats. Voor 18 juni moeten wij weten of u met eigen vervoer gaat of met de bus
mee gaat.
(Indien u zich opgeeft, en niet meer afmeldt, verwachten wij ook dat u komt). Als u door
onverwachte, onvoorziene omstandigheden niet kunt komen, dan graag z.s.m. bij Carla
Möring afmelden tel. 06 51240247.
Wij hopen een inspirerend, leuke wandeling te hebben gemaakt.
Hartelijke groet, ook namens Magda van Keulen, Peter Jongh Visscher, Arianne Hartenberg.
Carla Möring

