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zijnde een kerk die onder het gezag staat van de
Graaf van Holland en West-Friesland.
Op de pentekening uit 1726 (zie afb.1) vallen
twee dingen op:
* de kerk was iets groter aan de westzijde
(1 steunbeer extra) en had nog niet het torentje
dat er nu op staat. Deze wijziging is vermoede-
lijk in 1834 gerealiseerd.                        (Kerk 2)

* er stond een opvallende houten toren aan de
westzijde, op de plek van het latere gemeente-
huis. Deze toren is gesloopt in 1810 wegens
bouwvalligheid. De kerk dateert van de 12e en
de 13e eeuw, en is grotendeels opgetrokken uit
tufsteen. Aan het begin van de 13e eeuw is de
eerst bekende pastoor: Nicolaas Vlanderman.

3. De godsdienststrijd in de 16e eeuw is ook Nibbix-
woud niet voorbij gegaan. De gebroeders Pieter
(Nibbixwoud) en Nanne Coppens (Wognum) wer-
den zwaar gemarteld en verloren daarbij uit-
eindelijk het leven. Sonoy voerde in West-Fries-
land een waar schrikbewind.
De katholieke kerk (Bessie) moet rond 1585 in ge-
reformeerde handen zijn overgegaan. Er breekt een
periode aan waarin katholiek Nibbixwoud zich
moet behelpen met schuilkerken.

4. Rond 1616 moet er een schuilkerk geweest zijn
in Nibbixwoud. Immers er was een pastoor
Joannes Ubius.
Aanvankelijk zullen de erediensten in steeds

wisselende ruimten hebben
plaatsgevonden. Later ont-
stond in ieder geval een
schuilkerk met een meer
definitieve vestigingsplaats
(rond 1590) aan de noordzijde
van de Nubuxwouder wech in
de schuur van Aef Cornelis-
dochter.                      (Kerk 3)

5. Rond 1665 werd naast deze
schuur een ‘pastorie/woning’
gebouwd onder leiding van
pastoor Koster. Het toeval wil
dat er in 1699 in de directe
omgeving van de kerk een
eigendomsoverdracht plaats-
vindt, waarbij een situatie-
tekening is gemaakt. Naar alle
waarschijnlijkheid zijn de
‘kerkschuur’ en de pastorie
daarop afgebeeld aan de
rechterzijde (zie afb.2).
                                   (Kerk 3)

Oude kerken en een kerkepad

Na mijn verhuizing in de zomer van 1998 naar ‘Het
Woud’ nam ik mij voor om de geschiedenis van deze
straat, en de mogelijke herkomst van de straatnaam
eens uit te zoeken en daarover verslag te doen in het
jaarboek van 1999.
Het is echter allemaal anders gelopen door de vondst
van een oude akte van 22 september 1593, waarvan ik
aanvankelijk dacht dat die betrekking had op de weg
‘Het Woud’, maar die - naar later bleek - betrekking
heeft op de kerkgeschiedenis van Nibbixwoud. Het
voorgenomen verhaal heeft dus een heel andere
wending gekregen.

Van de kerkgebouwen in Nibbixwoud

Eerst wat feitelijkheden over het aantal kerken dat in
Nibbixwoud gestaan moet hebben:
1. Als gevolg van de kerstenings-activiteiten van de
Benedictijnen (Werenfridus en Wulfram) vanuit
Friesland (het klooster in Hemelum) en veel steun
van Gangulphus, een edelman, moet er in de kern
Nibbixwoud een katholieke gemeenschap zijn
ontstaan, die zoals in vele plaatsen in dit gebied,
voor hun geloofsbeleving bijeen kwamen in een
houten kapel, die vermoedelijk op dezelfde plaats
heeft gestaan als Bessie.                             (Kerk 1)

2. Later moet deze houten kapel vervangen zijn door
een stenen kerk (nu Bessie). Dit moet de kerk
geweest zijn die in 1282 genoemd wordt, als
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Afb. 1. De kerk Bessie met zijn opvallende toren.
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6. De oude kerkschuur wordt in 1726 afgebroken
wegens bouwvalligheid en ongeschiktheid. Er
werd op dezelfde plek een houten kerk terug-
gebouwd met 300 plaatsen. Deze kerk had als bij-
naam ‘Het houten kasteel’.                       (Kerk 4)

7. Onder pastoor N. van Rheenen wordt rond 1770 de
pastorie vervangen.

8. Het houten kasteel wordt in 1830 gesloopt en
vervangen door een stenen kerkje met een kleine
klokkentoren. Deze wordt achter de pastorie
gebouwd onder leiding van pastoor J. Bruns.
                                                                    (Kerk 5)

9. In 1878 komt de huidige St. Cunerakerk gereed op
de hoek van de Ganker en de Dorpsstraat. (Kerk 6)

Het kerkelijke leven van Nibbixwoud heeft zich dus
gedurende een periode van zo’n 285 jaar afgespeeld
aan de noordzijde van de Dorpsstraat. De exacte plek
van de kerken 3, 4 en 5 laat zich redelijk goed
bepalen door de akte uit 1599, de tekening uit 1699
en de kadastrale verkenning uit 1858. De kerken en
de verschillende pastorieën moeten gestaan hebben op
de plaats waar nu de woningen Dorpsstraat 19 en 19a
staan. Op de plaats van de woningen Dorpsstraat 15
en 17 moet zich waarschijnlijk het bijbehorende kerk-
hof hebben bevonden.

Tot zover de feitelijkheden rond de kerkgebouwen
van Nibbixwoud. En dan nu het vergeten (?)
kerkepad en de akte uit 1593, waardoor deze
bijdrage aan het jaarboek is ontstaan.

Over het vergeten (?) kerkepad

Op 22 september 1593 verschijnt JAN ARISZOON
VAN NUBUXWOUDE voor de schepenen van
Hoorn (Eewout Melijszoon en Simon Cornelis Huych)
die verklaarde:
‘aan den dorpe van Nubuxwoude ende d’ eygenaers
van de huysen staende aan de Wijsent, een eeuwig
servituyt van vrije overgang te geven omme die selve
overgang bij een eygelicken vrijelicken te gebruiken,
omme van de Papeackers te comen ende te gaen over
zijn werff, streckende van de Nubuxwouder wech tot
aan de Wijsent, ende dat over en weder, sonder
eenigh beleth. Belovende die selve overgang als vrij
ende onbelast ten eeuwigen dagen vrijelicken
gebruycken laeten.’

Er vallen een aantal zaken op in deze akte:
1. Jan Ariszoon is de enige partij in deze akte.
2. Hij staat toe dat er een openbaar voetpad ontstaat
ten gunste van eenieder die daar gebruik van wil
maken.

3. Het gebruik is vrij en gratis.
4. Het pad loop van de Dorpsstraat, over de Papeack-
ers naar de Wijzend.

Een zeer onlogische akte, zelfs in die tijd. Welke
agrariër zal toestaan dat zijn landerijen tussen de
Dorpsstraat en de Wijzend gratis, voor niets, tot open-
baar voetpad worden verklaard, eeuwigdurend, en op
eigen initiatief??? Er moet dus duidelijk meer aan de
hand geweest zijn.

Het is zeer aannemelijk dat de godsdienststrijd, de
verboden katholieke eredienst, en de schuilkerken-
periode dit veroorzaakt hebben. Immers:
* het parochiebestuur/kerkbestuur was op dat
moment een verboden instelling en kon dus niet
ten overstaan van de notaris als partij optreden en
de gronden kopen of een recht van overpad
vestigen, tegen een bepaalde vergoeding.

* niettemin bestond er een soort permanente schuil-
kerk in de schuur van Aef Cornelis dochter (nabij
Dorpsstraat 19 en 19a), waar de parochianen van
Benningbroek, Nibbixwoud en Hauwert naar de
eredienst gingen.
Voor met name de parochianen van Benningbroek
werd de afstand naar de kerk over de Wijzend, de
Ganker en de Dorpsstraat wel een heel lange weg,
die te voet moest worden afgelegd. Hiervoor moest
een oplossing komen.

* heel vindingrijk werd voor de schepenen in Hoorn
verklaard dat het ging om een gratis openbaar voet-
pad, waarmee voor de parochianen uit Benning-
broek en de Wijzend een oplossing werd bereikt.
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Afb. 2. Mogelijk een afbeelding van kerk nr.3 en de

aangrenzende pastorie (rechts). Een deelvergroting

van een ‘kadastrale’ tekening uit 1699 (zie afb.3).
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In 1841 schrijft pastoor H. Plekenpol een brief aan
het gemeentebestuur, waarin hij de slechte toestand
van het pad aan de orde stelt:
‘dat de kerkgangers niet dan met de grootste
moeyelijkheid hetzelve kunnen passeren, en het voor
bejaarde lieden en vrouwen volstrekt niet, of althans
alléén met wezenlijk gevaar kan worden begaan. Dat
deze slechte toestand van genoemd pad ook even zeer
inconvenieert en gevaarlijk is voor den Pastoor, die

zoms bij slecht weder en bij den nacht, in
de volstrekte verpligting verkeert, om
genoemd pad te moeten begaan’.

Waar heeft nu dit voetpad exact gelegen?
De akte uit 1593 geeft hiervoor enkele aan-
wijzingen, zoals:
a. tussen de Nubuxwouder wech en de
Wijsent;

b. over de Papeackers.
c. beoosten sijn huysinge staande benoor-
den de Nubuxwouder wech.

d. in de nabijheid van ‘andere huyrluy van
geestelicke laenden’.

Uit de tekening behorende bij de trans-
portakte uit 1699 kunnen we bovendien de
volgende gegevens afleiden (zie afb.3):
a. als eigenaar staat aangegeven Jaep
Aryaenszoon. Het is niet onwaarschijn-
lijk dat dit familie is van de Jan Ariszoon
uit de akte van 1593.

b. als eigenaar staan aangegeven de ‘Begi-
nen (Begijnen) van Hoorn’,
hetgeen overeenkomt met de akte van
1593 waar gesproken wordt over de
huurders van gronden van een kerkelijke
instelling.

c. de pastorie en kerk staan vermoedelijk
ingetekend (Kerk 3), hetgeen kan
terugslaan op de naam Papeackers.

Aan een kadastrale verkenning uit 1858
kunnen nog enkele bevestigende feiten
worden ontleend. Dit hebben we in de
topografische kaart van 1983 ingetekend
(zie afb.4), n.l.:
a. de aanduiding RCK geeft de plaats aan
waar in 1858 een kerk (Kerk 5) gestaan
moet hebben.

b. het voetpad van de Dorpsstraat naar de
Wijzend wordt daarop aangegeven.

Hieruit mag worden opgemaakt dat het
kerkepad begon op de plaats van de
woonkamer van A. Beets, Dorpsstraat 21,
en eindigde tussen Wijzend 13a en 15.

* onder tafel zal Jan Ariszoon daar ongetwijfeld een
vergoeding voor hebben gekregen, al zal dat bedrag
uit gemeenschapsbelang niet hoog geweest zijn.

Het voetpad werd dus in 1593 in gebruik genomen en
zal naar alle waarschijnlijkheid in ieder geval tot de
komst van Kerk 6 in 1878 dienst gedaan hebben, en
zal ook daarna ongetwijfeld nog een tijd hebben
voortbestaan. Zo’n 300 jaar dus.

Oude kerken en een kerkepad 3

Afb. 3. De eigendomsverhoudingen in 1699 gemaakt naar

           aanleiding van een openbare verkoop (veyling).
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Opvallend is bovendien dat vanaf de
Wijzend het voetpad een verder vervolg
kreeg naar Benningbroek (gronden Ettes) en
aansloot op de thans nog bestaande weg,
Het Hoge Land, in Benningbroek, waarmee
tevens de vestigingsplaats voor twee
boerderijen midden in het land in een wat
logischere context komt te staan. <<

Geraadpleegde bronnen en literatuur:

� ‘De lamp bleef branden...’ door rector

B. Voets - 1956.

� ‘Bedevaartplaatsen in Noord- en Midden-

Nederland’ door P. Margy en C. Caspers.

� Akte dd. 22 september 1593 -

Streekarchief Hoorn, doos 1, nr. 2.

� Tekening behorende bij de akte van

3 jan. 1699 - Streekarchief Hoorn.

� Historische Atlas - kadastrale verkenning

1858.
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Afb. 4: Topografische kaart 1983 met daarop ingetekend het oude kerkepad (+ + + + )

en de plaats van de kerken aan het westeinde (RCK), het midden (RK) en het oost-

einde (PK) van de Dorpsstraat en verder de begraafplaatsen bij RCK en RK.

Stukje van de kaart van ‘Uitwaterende Sluizen in Kennemerland

en West-Friesland’. Deze situatie is opgenomen vóór 1677.

Ter uwer informatie hebben wij het voetpad (+ + + ) ingetekend

zoals het toen al bestond. De onderste naam ‘De Gancker’ en

ook ‘Thooge Landt’ lijken op die plaats niet juist.

Verklaring kerken:

PK     - Kerk 1 - hout
          - Kerk 2 - steen
rond 1585 gereform.

RCK - Kerk 3
          - Kerk 4 - hout
          - Kerk 5 - steen

RK     - Kerk 6 - steen
          vanaf 1878


