
De Toren van Ransdorp. 
 
L. Appel     Het Raerop steekt de stompe kruin 
     Des breeden torens prat naar booven, 
     Daar 't in den Waterlandschen tuin 
     Vol grasrijk land legt als verschooven. 
 
         Daniel Willink 
 

 
Op de Niesenoortsburgwal 4 in Monnickendam staat 't huis van de familie Kwadijk. Het dateert uit 1906, want 
een brand in 1904 heeft de bakkerij met woonhuis, dat er stond volledig verwoest. Alleen de broodoven bleef 
gespaard als herinnering aan de vele broodbakkers, die het pand bewoonden van 1695 tot 1986, bijna 300 
jaren! 
In het jaarverslag van de Ver. Oud Monnickendam van 1984 bracht ik het bakkersgilde onder uw aandacht en 
daaruit resulteerde dat deze broodbakkerij wel een van de oudste van Monnickendam moet zijn geweest. 
Door de speurtocht naar de bakkers kwam ook de oorspronkelijke naam van het huis voor de dag en het bleek 
"de Ransdorper Toorn" te hebben geheten. De naamgever van het huis bleek Jan Claesz Sas, die kennelijk iets 
met Ransdorp had, want hij had gewoond in de Broeckermeer, doch was tussen 1688 en 1694 in 
Monnickendam terecht gekomen. 
Hij was geen bakker en verkocht zijn huis op 14 sept. 1694 aan Neeltje Jans Groot, die op het punt stond om te 
trouwen met Arent Harmensz en dat gebeurde op 24 oct. 1694. 
Het nieuwbakken echtpaar heeft niet lang in het huis gewoond, want op 22 april 1695  wordt "de Ransdorper 
Toorn" als de eerste in de reeks aan een bakker verkocht (zie jaarversl. O.M. 1984 pag. 77 en 78) en zijn naam 
was Pieter Gregorius Slijm. Hij moet dus de bouwer zijn geweest van de huidige oven, als deze in de loop van 
drie eeuwen niet een keer is vervangen door een andere. 
De familie Kwadijk kwam hierdoor op 't aardige idee hun huis toch weer te voorzien van een naamplaat met 



"de Ransdorper Toorn". 
De vraag was: "Kleeft er een geschiedenis aan deze naam voor Monnickendam en had deze stad iets te maken 
met deze toren." Het Amsterdamse stadsarchief bracht de oplossing, want de "Toren van Ransdorp" was 
indertijd een begrip in Waterland. Het eigenlijke Waterland of beter gezegd "het baljuwschap Waterland" hield 
de plaatsen Oostzanen, Purmerland, Purmerend, de Purmer en Katwoude buiten zijn (ban-) grenzen en verder 
liepen deze langs het Stinkevuil, de Gouwzee, de Zuiderzee en het IJ. 
De kaart van 1760 van de gebroeders den Berger geeft een nauwkeurig beeld van de oorspronkelijke en 
historisch juiste situatie. Op deze kaart staan de banscheidingen en banpalen precies aangegeven. 
 
Waterland bestond in feite alleen maar uit het stadsgebied van Monnickendam en de zes rechtsbanen of 
hoofddorpen als: 
1. Ransdorp, daaronder vallend Durgerdam en Holijsloot en een klein gedeelte van Uitdam 
2. Zuiderwoude, met het grootste gedeelte van Uitdam 
3. Landsmeer met Watergang 
4. Sunderdorp met Nieuwendam 
5. Broek in Waterland 
6. Schellingwoude met Buijksloot en een gedeelte van Durgerdam. 
Deze rechtsbannen (12 dorpen) waren alle gelijk in rang. Diverse schrijvers hebben in het verleden Ransdorp 
speciaal als hoofddorp van Waterland betiteld, doch het is volgens de stemrechten precies gelijk aan de 
anderen. 
Toch steekt het iets boven de anderen uit en dat is de massieve toren. In deze toren was namelijk het gehele 
Waterlandse archief opgeborgen, omdat deze kolos vrijwel onbrandbaar was. 
Ton Koot heeft hier diverse toeristische verkenningen gemaakt en in de laatste wereldoorlog beschreven in 
boeken met de titels: 
"En nu Amsterdam in " en  "En nu rondom Amsterdam". 
In 't laatstgenoemde boek heeft hij veel waardevolle gegevens, maar ook onzinnige dingen beschreven over 
Waterland. 
Onder de kop "Jan Poijt heeft den toren gemaakt" laat hij ons de toren van buiten en van binnen zien: 
"De eerste verrassing is, dat we niet in een donkere torenruimte belanden, maar een fraai verlichte, stemmige 
hal betreden. 
Hoewel niet gestoffeerd, doet deze toch welgevallig aan, kennelijk door de meesterhand, waarmede deze 
toren is opgebouwd. 
Het metselwerk is zo gaaf als nieuw en toch bij de herstelling slechts schoongemaakt en bijgevoegd. De eiken 
deuren met zware gehengen zijn nieuw aangebracht, evenals het kruisgewelf, waarvan alleen nog de 
kraagstenen aanwezig waren. 
(We slaan een stukje over en dan vervolgt hij:) 
Tegenover de toreningang was eertijds de toegang tot de kerk, zoals de aanwezigheid van het gedeelte van 
een wijwaterbak bewees. Natuurlijk heeft de torenruimte lange tijd dienst gedaan als gevangenis. 
Juist voor deze oude kerkingang bevond zich daartoe een afgeschut gedeelte. (en weer iets verder:) 
Op enige meters boven dit voormalige gevangenhok kunnen een halve meter diep uitgehouwen gat opmerken. 
 

De kluis van Waterland. 
Eens was deze met niet minder dan drie deuren afgesloten en wel één van koper, één van ijzer en één van 
hout, Ransdorp's schatkist zoudt u denken. 't Is aardig gevonden, immers men zou dan niet gemakkelijk zicht 
gehad hebben op de ledige bodem. 
Nee, het had 'n onschatbaarder inhoud, namelijk archiefstukken, handvesten en andere documenten w.o. de 
Unie van Waterland of 't Contract van Eendrachtigheid. 
Die stukken waren eertijds moeilijker te benaderen dan in deze dagen. Wenste men toen de handvesten te 
raadplegen dan was de tegenwoordigheid vereist van de gecommitteerden uit de  besturen van Ransdorp, 
Zuiderwoude en Landsmeer. In elk van deze dorpen berustte op de secretarie de sleutel van één der 
genoemde deuren. Als dit geen voorbeeld van de spreekwoordelijk geworden Hollandse bedachtzaamheid is? 
De handvesten en overige documenten, voor zover die behouden bleven, berusten thans in het 
gemeentearchief te Amsterdam." 
(Tot zover de schrijver Ton Koot a  1944 te boek gesteld.) 
Of alleen de dorpsregeringen van Ransdorp, Zuiderwoude en Landsmeer over één van de drie verschillende (!) 
sleutels beschikten is zeer de vraag. 
Niet alleen deze dorpen, maar ook de drie andere dorpen Broek, Sunderdorp en Schellingwoude en niet te 



vergeten de hoofdstad van Waterland Monnickendam hadden daar de belangrijkste documenten 
ondergebracht. 
 
'n Kopie van al de stukken "die tot Ransdorp in die tooren berusten" is nog bewaard gebleven: 
"Op 3 en 4 april 1663 wordt een inventaris opgemaakt door Dirck Hendriksz. Engel en Jan Claesz. van Zanen, 
burgemeesters van Ransdorp,  
Jelis Cornelisz., burgemeester van Suijderwoude en  
Bastiaen Dirksz., burgemeester van Landsmeer,  
bijgestaan door Jakop van Zanen, secretaris van Ransdorp en   
Thaems Vredenhuijs, secretaris van Schellingwoude,  
tezamen als gecommitteerden uit de gemene zes dorpen van Waterland van alle stukken en minuten, welke 
berusten in zeker kistje van Ransdorp. Voltrokken, de 4e van de maand april in het jaar 1663 en van een merk 
voorzien met de letters A.B.C. enzovoorts. 
Onder E. vinden we drie extracten uit het privilege van Margriet van Cleeve en Willem van Beijeren vanwege 't 
accoord van scheiding van de inslag van de dijk in de banne van Landsmeer tussen Waterland en Oostzanen. 
Gedaan St. Catharinedag (of 25 nov.) 1407. 
Onder F 'n repliek van de regeerders van Waterland tussen de schout en de regeerders van Monnickendam 
opgesteld door de raadsman Anth. Slichtenhorst bestaande uit 143 artikelen, behorende bij letter B. betr. de 
gerechtigheden van de dorpen van Waterland. (zonder datum) 
Onder G. 'n request aan de heren Staten van Holland en West Friesland betr. het boesemrecht van Marken en 
dat het eiland eerst uitgeboezemd (?) zal moeten zijn om daarna in Waterland over te gaan d.d. 13 okt. 1614. 
Onder K. 'n copie van zekere privilegien van de stad Amsterdam gegeven door de graven van Holland, waarin 
aan Waterland en de Zeevanck beloofd wordt, dat zij haar oude privilegien zullen behouden gegeven in het 
jaar 1418. 
Voorts der stede eed gegeven en bezegeld in 1351, een privilegie gegeven in Dendermonde 16 mei 1452, een 
zelfde gegeven in Rijsel op 31 augustus 1452, een vanuit Den Haag op 7 augustus 1393 en voorts 'n extract uit 
de willekeuren van Amsterdam beëindigd op 20 december 1565. 
Onder P. vinden we zekere privilegien der stede Monnickendam aan elkander gehecht: 
de eerste gegeven tot Burgh (Bergen) in Henegouwen de dinsdag voor Pinksteren in 1340. (Pinksteren viel in 
1340 op 4 juni, dus 31 mei) de tweede gegeven in Den Haag op 19 nov. 1356 de derde gegeven op zondag na  
St. Jacobsdag 1358 (St. Jacobsdag viel op woensdag 25 juli, dus 29 juli) de vierde gegeven in 't jaar 1358 's 
woensdags na 11000 maagden (11000 maagden viel op zondag 21 oktober dus 24 oktober) 
de vijfde gegeven tot Egmond op St. Lambertsavond 1300 ('t jaar is fout en moet 1400 zijn. St. Lambert valt 
dan opvrijdag 17 september dus de avond ervoor is donderdag 16 september) de zesde en laatste gegeven in 
Den Haag op 22 juni 1404. 
Niet aanwezig bleek (misschien wel de voornaamste) gegeven door de vrouwe van Waterland van 25 febr. 
1355 (woensdag na St. Matthijs of na dinsdag 24 februari). 
Waarschijnlijk werd deze vervangen door de acte van de hertog Willem van Beijeren, de graaf van Holland op 
19 november 1356, waarbij de Vrouwe van Waterland werd ontheven van haar verplichtingen tegenover de 
stad Monnickendam. 
Onder X. lagen er zes extracten, drie op perkament en drie op papier van de privilegien die hertog Albrecht 
gegeven heeft i.v.m. de vrijheden voor vogelerij, visserij en sluizen. 
Voor de dorpen Ransdorp en Sunderdorp op 27 mei 1393, voor Monnickendam en Zuiderwoude op 23 mei 
1393, en voor Landsmeer, Schellingwoude en Broek op 6 augustus 1393. 
Onder IJ. zeker extract in een onbekende taal a 1275. 
In de titel staat Johannes Persijn, een uittreksel uit 't eerste bijgehouden register. 
Voor deze inventaris werden zeven gelijkluidende akten gemaakt, waarvan ieder hoofddorp er één heeft, ook 
Monnickendam één. Naast deze 26 dossiers werden nog eens 254 stukken genoteerd op een tweede inventaris 
van de Waterlandse dorpen, samengesteld op 28 april 1773. 
 
Ik hoop dat 't goed bewaard wordt. 


