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Inleiding
In de vorige twee uitgaven van het jaarboek heeft al
veel gestaan over de geschiedenis van de Cunera kerk
in Nibbixwoud. Deze geschiedenis blijkt zeer
bewogen en veelomvattend te zijn. In het volgende
artikel wordt er nog heel wat meer over verteld. De
spijtige gebeurtenissen rondom de bouw en ver-
volgens de sloop van twee Waterstaatskerken in de
19e eeuw zullen velen zeker verbazen. Misschien
zullen de alleroudste Nibbikkers onder ons er uit
mondelinge overlevering nog wat van weten. We
beginnen dit artikel echter bij het begin, dus in de tijd
dat het christendom in onze streek werd verspreid.

Godenverering
West-Friesland is een oude landstreek. Opgravingen
hebben aangetoond dat er honderden jaren voor
Christus al mensen hebben gewoond in woeste onher-
bergzame bossen. De dorpen zijn voortgekomen uit
nederzettingen die eeuwen eerder ontstaan zijn dan de
steden.
Over die tijd weten we weinig met zekerheid, want
veel komt voort uit overlevering en legenden.
Nibbixwoud is zo’n nederzetting, die zijn naam te
danken heeft aan zijn positie in dit bosgebied. Het
midden van het woud was Midwoud, de oostelijke
kant van het woud was Oostwoud en het Oude Box-
woud was Hauwert. De aanduiding Boxwoud gaf aan
dat dit een moerassige plaats onder de bomen was,
waar de mensen bij elkaar kwamen om offers te
brengen aan de goden; er werd recht gesproken
en er werden besluiten genomen. Toen het Oude
Boxwoud te klein werd kwam er een Nieuwe
Boxwoud, waaruit de naam Nibbixwoud is ont-
staan. Wanneer we een lijn trekken van Hoog-
woud via Opmeer, Wognum naar Westwoud,
vandaar naar Hauwert, Oostwoud en terug naar
Hoogwoud, dan heeft men ongeveer het gebied
begrensd dat aan het begin van onze jaartelling
nog begroeid was met een bos. Dit is vastgesteld
op basis van archeologische opgravingen.
Medemblik was de voornaamste nederzetting en
groeide uit tot een vesting, waar Diderik de Ge-
weldenaar, afstammeling uit het Friese konings-
huis zijn woning had. Hij bouwde een houten
omwalling rond zijn huis en verzamelde binnen
deze omheining in tijden van oorlog alle mensen,
om hen bescherming te bieden. Een van zijn ge-
trouwen, Kenno, zoon van Heyco Bennenbrok,
stichtte rond het jaar 400 een huis in Benning-
broek. Hij was goed voor zijn onderhorigen en
bood de mensen bescherming, zodat zij rustig
konden leven en hun goden konden vereren.

Het vroege Christendom
Volgens de mondelinge overlevering zou vorst
Lemus II, een van de heren van Medemblik, in het
jaar 430 alle vertrouwen in de goden hebben verloren
en als een van de eersten van het christendom hebben
gehoord. Toen zou er al sprake zijn geweest van de
eerste kerstening. Hiertoe bouwde Lemus kloosters in
Winkel en Nuboxwoude om vandaar uit het geloof te
prediken. Waar het klooster van Nuboxwoude precies
heeft gestaan is niet te achterhalen. Veel resultaat zal
de bouw van deze kloosters en het prediken van dit
vroege Christendom niet gehad hebben als blijkt hoe-
veel moeite 300 jaar later Werenfridus en Wulfram,
die zich in Medemblik kwamen vestigen, zich
moesten getroosten om het Christendom hier in West-
Friesland te verspreiden.
Wulfram kreeg veel steun van een edelman genaamd
Gangulphus, die zijn woning in Oostwoud had
ingericht als kerk. Behalve de mensen uit Oostwoud
kwamen ook de mensen uit Hauwert en Nibbixwoud
naar dit huis om over de nieuwe godsdienst te horen.
De bekering tot het christendom kwam maar moei-
zaam op gang en verwordt zelfs tot een herinnering
als ±760 Werenfridus komt te overlijden en na het
jaar 800 als koning Radboud is overleden.
Hiermede vervalt snel de invloed van het Friese
koningshuis en met de inval van de Noormannen
worden de adellijke heren gedwongen te vertrekken.

Joke Admiraal & Tom Wester

Kerkgeschiedenis Nibbixwoud tot 1877

Dat de verovering van West-Friesland niet zo gemakkelijk

ging blijkt wel uit het feit dat de aanval van de Hollanders in

1256 nog was afgeslagen. Op de plaat het sneuvelen van

Rooms-Koning Willem II in de Berkmeer. Hij was in een wak

gereden, dat waarschijnlijk doelbewust door de Westfriezen

gemaakt was.
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Het gravendom
De Hollandse graven kregen nu belangstelling voor
dit gebied en er volgde een periode van honderden
jaren strijd. Hoe het in deze periode met de Christia-
nisering is gegaan is nooit vermeld. Toen graaf Jan I
dit gebied in 1297, na de slag bij Vronen, in handen
had en de West-Friezen had onderworpen, verwierf
hij voor veel West-Friese kerken het patroonsrecht.
De graaf had belangstelling voor de Katholieke kerk
gekregen omdat hij meende dat dit zijn gezag wel
eens ten goede zou kunnen komen.
Dit patroonsrecht hield in dat de graaf voor een
bepaalde parochie een pastoor mocht voordragen bij
de bisschop van Utrecht, waar dit gebied kerkelijk
gezien onder viel. Dit waren dan altijd pastoors die de
graaf moesten steunen. De bisschop bekrachtigde
altijd zo'n voordracht als de graaf de pastoor van
levensonderhoud voorzag. Want dit scheelde de
bisschop op zijn beurt weer veel geld. Zo gebeurde
dat ook in Nibbixwoud.

De eerste pastoor die we in Nibbixwoud treffen is
pastoor Vlanderman. We komen zijn naam tegen in
een verkoopakte in het jaar 1346, waarin hij
betrokken is bij verkoop van het Monnickenland te
Hauwert en een huis in de Olde Boxwoude, toe-
behorend aan een Benedictijnerklooster uit Friesland.
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Vlanderman moest naar de toen heersende gravin van
Holland, Margretha van Henegouwen, om mede de
verkoop van dit land te regelen. In die tijd bestond
Nibbixwoud uit twintig boerenwoningen en telde
ongeveer honderd inwoners. Nibbixwoud had toen al
een behoorlijke kerk met twee zij-altaren. In de offi-
ciële registers van de graaf lezen we dan nog over
twee door de graaf aangestelde priester-vicarissen die
de H. Mis opdroegen aan deze zijaltaren. Restanten
van deze middeleeuwse kerk vinden we nu nog terug
in ‘Bessie’, dat thans in gebruik is als verenigings-
gebouw.
De niet onbemiddelde boeren gaven gul aan de kerk,
maar buitengewoon kerks waren ze toch niet. Zij
gaven echter met gulle hand in de hoop hiervoor van
de graaf allerlei rechten en privileges te mogen ont-
vangen. Op zijn beurt kon de graaf dan dit geld weer
voor zijn legers gebruiken. De schenkingen hadden
resultaat. Verschillende plaatsen kregen stadsrechten;
kleine dorpen werden tot stad gemaakt. Rond 1435
werd Nibbixwoud met Wognum, Wadway en
Hauwert in een stadsverband verenigd. Benningbroek
werd met Sijbekarspel verbonden. De rechten van de
bevolking tegenover de kerkelijke gezagsdragers
werden nauwkeurig omschreven. Ofschoon ieder
dorp zijn eigen kerk en pastorie bezat, is het moeilijk
om van ieder dorp afzonderlijk iets te vertellen over
het geestelijk leven. De dorpen stonden nauw met
elkaar in verbinding en door verschillende omstandig-
standigheden domineerde wisselend het ene dorp over
het andere. De overheid moest de kerken beschermen
tegen vandalisme. Dat de bevolking destijds nogal
ruw was lezen we b.v. uit de keurboeken van de
pastoor uit Sijbekarspel Marten Pietersz.

Na de slag bij Vronen werd het vredesverdrag tussen

de graaf van Holland en West-Friesland getekend.

Met de zegels van de vier ambachten van West-

Friesland werd de oorkonde opgemaakt.

De kerk die nu Bessie heet. Waarschijnlijk gebouwd

in de 14e eeuw. In 1834 is er een stuk vanaf gehaald

en is het torentje erop gezet. Op de plaats van de

houten klokkentoren staat nu het oude gemeente-

huis. Voor de reformatie was dit de katholieke kerk.
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Tijdens de kerkdiensten stond er een wacht bij de
deur, die men de hondeslager noemde en die tot taak
had die ruwe honden uit de kerk te weren en de orde
binnen te handhaven, zodat men rustig ter kerke kon
gaan. Verder kabbelde het leven voort en had de
parochie Nibbixwoud zich inmiddels aangesloten bij
die van Benningbroek. De mensen leefden toen
hoofdzakelijk van de veeteelt, maar velen verdienden
hun brood ook op het water.

De kentering
De veranderingen in de economische toestand begin
16e eeuw lieten ook Nibbixwoud niet onberoerd.
Door vele overstromingen leden de boeren grote
schade en hun inkomsten daalden drastisch. Door de
vele oorlogen was het zeevarend volk werkeloos
geworden. Daarom werd er aan Nibbixwoud en
Hauwert belastingvermindering geschonken.
Misschien waren ook de talrijke schenkingen uit het
verleden aan vreemde kloosters er mede de oorzaak
van dat de achteruitgang zich versnelde.
In 1514 bleek namelijk 3/5 van alle bezittingen uit
Nibbixwoud in de ‘dode hand’ te zijn en bezit gewor-
den van kerkelijke instellingen. Zo had de weduwe
Alijt Jansz Betten uit Nibbixwoud, die haar dochter
liet toetreden tot een klooster te Haarlem, haar land
dat om haar huis lag, afgestaan aan dit klooster in
ruil voor levenslang vruchtgebruik hiervan. Is dit
wellicht al gebeurd uit armoede?
De bevolking werd armer en armer. Zij kon de kerk
niet zoveel meer schenken en de kerken op hun beurt
kwamen dus ook in moeilijkheden.
Zeevarenden hadden inmiddels gehoord van de
‘nieuwe religie’ en kwamen met verhalen hierover
thuis.

West-Friesland werd geconfronteerd met de gods-
dienststrijd en verschillende dorpen en steden gingen
over tot het nieuwe geloof. Hierdoor moesten vele
geestelijken en kloosterlingen uitwijken naar
Amsterdam waar men nog katholiek bleef. De macht
van de kerk was voor vele West-Friezen te groot ge-
worden en zij bekeerden zich tot het nieuwe geloof,
het protestantisme.
In Nibbixwoud bleef men het katholieke geloof
trouw en haatte men de buitensporigheden. Men wilde
zoveel mogelijk alles bij het oude laten en zich buiten
de godsdienststrijd houden. Er woonden toen in
Nibbixwoud maar vier protestanten. Maar toen
Diderick van Sonoy vanuit Medemblik de godsdienst-
terreur over de dorpen ging uitoefenen, moesten toch
ook de pastoors van Nibbixwoud en Hauwert hun
kudde verlaten en uitwijken naar Amsterdam, alwaar
zij onder erbarmelijke omstandigheden zijn gestorven.
De reformatie was een feit.

In het Geheim
De Rooms Katholieke kerken werden gesloten of in
gebruik genomen door de protestanten. Mensen
werden vervolgd als zij verzet pleegden tegen het
nieuwe geloof of het bewind. Sonoy greep dan hard
in. Zo had hij een zekere Nanning Coppens uit
Wognum laten arresteren en deze op de pijnbank de
bekentenis laten afleggen dat Pieter en Klaas
Nannincxz de verzetsleiders waren tegen zijn bewind.
De beschuldiging hield in dat ze van plan waren de
Noord-Hollandse en West-Friese dorpen in brand te
steken. Dit had dan moeten gebeuren wanneer het
Spaanse leger voor de schansen zou verschijnen. Het
Spaanse leger kon dan gemakkelijk een overwinning
behalen. De dorpen zijn overigens door niemand in
brand gestoken. In 1575 begon er een proces te
Hoorn tegen Pieter; die verklaarde hij zich niet met
politiek bemoeide. Daar nam Sonoy geen genoegen
mee en hij liet hem opsluiten in een cel met ratten,
die de buik van Pieter Nannincxz open knaagden.
Toen dit geen bekentenis opleverde, werden zijn voet-
zolen boven het vuur geroosterd. Nog bekende hij
niet, waarna hij op de pijnbank werd gelegd.
In die tijd was het niet van belang hoe er een be-
kentenis werd verkregen, maar slechts dát deze werd
verkregen. Pieter overleefde dit alles en werd naar
huis gestuurd, waar hij korte tijd later aan zijn ver-
wondingen bezweek. De dorpelingen beschouwden
hem als een martelaar en waren even uit het lood
geslagen. Zij bleven hun geloof echter trouw. Na de
reformatie werd het Katholieke geloof verboden. De
dorpelingen sloegen de handen ineen en gingen in
het geheim godsdienstoefeningen houden in huis-
kamers, schuren en stallen.
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Didrik Sonoy

gouverneur van

Noordt Hollandt
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Rond 1590 is er een permanente vestigingsplaats aan
de noordzijde van de ‘Nubuxwouder wech’ in de
schuur van Aef Cornelisdochter.
In het begin van de 17e eeuw studeerden Joannes
Simonsz uit Nibbixwoud en Joannes Ubius uit
Wognum op het seminarie in Keulen. De mensen in
Nibbixwoud hadden veel sympathie voor Ubius en
hadden hem gevraagd na zijn studie pastoor te
worden in Nibbixwoud.
Omdat het in Wognum te gevaarlijk was kwam Ubius
na zijn priesterwijding naar Nibbixwoud, alwaar men
voor hem een huis op de Wijzend had vrijgemaakt.
Vanuit dat huis (pastorie) organiseerde hij het
katholieke leven in de hele streek. Men vroeg hem
ook op de feestdag van Cunera de jaarlijkse processie
te houden en het vee te zegenen. Zo ook in het jaar
1623 toen de baljuw uit Hoorn poolshoogte kwam
nemen. In zijn rapport voor Den Haag schreef hij
     ‘dat opentlyck by lichten dage de kandelaers,
kaeresen, beelden, cruysen ende diergelycke binnen
worden gedragen (in de schuur waar de godsdienst-
oefening plaatsvond) ende mispaepen in haer vol
gewaedt door de open deuren van diegenen, die daer
voorby gaan, worden gesien’, waarna de gelovigen
openlijk in processie waren gegaan. Veel verder dan
af en toe boetes opleggen voor dit soort verboden
zaken kwam de baljuw echter niet. Er is ook melding
gemaakt van pastoorkransen bij pastoor Ubius thuis
op de Wijzend. Door de luidruchtige en gezellige
bijeenkomsten aldaar kwamen er klachten uit de om-
geving. In de kapittelvergadering van 1632 werd de
pastoor stevig op het hart gedrukt voortaan geen

burengerucht meer
te maken en ook
niet zoveel te roken.
De paapse stoutig-
heden duurden
voort.
In 1635 verloren de
dorpelingen hun
zeer gewaardeerde
pastoor. Wat nu nog
aan hem herinnert,
is de gedenksteen
van zijn graf die te
vinden is langs de
linkerzijde van het
toegangspad van de
Cunera kerk.

Hierop lezen we de volgende Latijnse tekst:

     Qui vixit usque innoxius nulli gravis
     Gratusque cunctis iuxta maturum diem
     Ioannes Oetas (aetas) dum vigebat Ubius
     Chisto iubenti redditit quod est dei
     Quod restat orbi. Raptus in sacra
     Perennitatis vivis inter sidera
     Vixit in terris annos LIIII

Vertaald:
     Hij leefde steeds onschuldig, voor niemand een
     last en aangenaam aan allen evenzeer,
     tot aan zijn vroege dood.
     Zolang Ioannis Ubius levenskrachtig was,
     gaf hij aan Christus op zijn bevel wat van God is,
     wat overblijft aan de wereld.
     Weggerukt naar de heilige sterren
     leeft hij tussen de bewoners der eeuwigheid.
     Hij leefde op aarde 54 jaren.

Brief uit 1729 waarin de kerkvoogden van Benning-

broek overeenstemming over het onderhoud van de

pastorie hebben bereikt met die van Nibbixwoud.

Grafsteen van pastoor Ubius

uit 1635. De steen bevindt zich,

vanaf de weg gezien, aan de

linkerkant van de kerk naast

het pad.
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Het Houten Kasteel
In 1718 is er sprake van een grote houten schuur die
geheel vervallen was en daardoor ongeschikt werd
geacht om de gelovigen er nog langer te herbergen.
De loods werd afgebroken en het terrein werd bij de
pastorie getrokken. Op het land ernaast werd een kerk
gebouwd met wel driehonderd zitplaatsen. Dit ge-
bouw ‘Het Houten Kasteel’ werd in 1726 in gebruik
genomen.
In de brief uit 1729 (zie voorgaande pagina), staat dat
de kerkvoogden van Benningbroek akkoord zijn met
die van Nibbixwoud, over de betaling ineens van
f. 250,-- door de kerkgemeenschap van Benningbroek
aan de kerk in Nibbixwoud. De Benningbroekers
werden daardoor voor altijd vrijgesteld van het
betalen van 8 gulden per jaar voor het onderhoud van
de pastorie.
De f. 250,-- werd besteed aan de nieuwe kerk, het
houten kasteel. ‘Maar dei van Hauwert weilde daar
neit in verstaan mair gaven haar jaarleykse acht
geuldens’.

Samenvoeging van drie schuilkerken
Alle bestaande kerkgenootschappen ontvingen tijdens
de bezetting van de Fransen gelijke bescherming van
de wet. Na de val van Napoleon en het vertrek van de
Franse troepen uit Nederland in 1813 kreeg de
Hervormde Kerk haar oude rechten niet meer terug.
De staat stond vanaf toen aan het hoofd van elk kerk-
genootschap en dus ook van de katholieke kerk. Er
werden geen bisschoppen aangesteld, maar er waren
in plaats daarvan 7 aartspriesters in Nederland. De
bisschoppelijke hiërarchie is in 1853 hersteld. Van de
gelijkschakeling hebben in West-Friesland vooral de
Katholieken gebruik gemaakt. Onder leiding van de
pastoor kreeg elke stad en het ene dorp na het andere
zijn roomse kerk, al dan niet voorzien van een toren.
Vaak werden hierbij meerdere schuilkerken opge-
heven en werd een gezamenlijke stenen kerk ge-
bouwd. Dit is gebeurd in o.a. de Weere, waar in 1817
een aan St. Lambertus gewijde kerk is gebouwd.
Hierbij werden de schuilkerken van Sijbekarspel,
de Weere en Lambertschaag samengevoegd. Ook in
Wervershoof werden in 1806 drie schuilkerken ver-
vangen door een nieuwe kerk. Deze kerk was de
voorloper van de huidige z.g. kathedraal, welke in
1875 in gebruik werd genomen.
Ook bij ons werden in 1824 drie schuilkerken samen-
gevoegd tot één kerk. Dit waren de Nicolaaskerk te
Hauwert, de Petrus Bandenkerk te Benningbroek en
de Cunerakerk te Nibbixwoud. De drie kerken werden
kerkschuren genoemd. Het z.g. houten kasteel te
Nibbixwoud was het beste en het grootste van de drie,
het had 300 zitplaatsen. Deze kerk stond het meest in
het midden. De situatie was toen al sinds de refor-
matie zo, dat de pastoor van Nibbixwoud de drie

parochies bediende. Er was op dat moment nog niet
besloten dat er een nieuwe kerk zou komen. Er be-
stond ook nog de mogelijkheid dat het houten kasteel
in verband met de samenvoeging opgeknapt en ver-
bouwd zou worden.

Reglement bij het samenvoegen
Op 15 september 1824 maakten Pastoor Johannes
Breuker en de Kerkmeesters van Nibbixwoud,
Benningbroek en Hauwert een reglement met
9 artikelen op in verband met het samengaan van de
drie kerkgebouwen.
Uitgangspunt was dat de aartspriester van Holland,
Zeeland en West-Friesland had besloten dat de drie
kerken tot één teruggebracht moesten worden en dat
de H. Godsdienstoefening slechts in Nibbixwoud
mocht worden uitgevoerd.

Op de volgende bladzijde de tekst van het reglement.

Niemand kent precies de historie van deze zeer oude

brandkist die heden ten dage is opgeslagen in de

Cunerakerk te Nibbixwoud. Er zitten echter geen 3,

maar 2 sloten op, een origineel slot bovenop en een

bijgemaakt hangslot aan de voorkant. Het zou best de

kist uit het reglement kunnen zijn. Jammer dat hij leeg

is.
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     Ontvangen hebbende een besluit van den hoogeerwaarde heer Aartspriester van Holland,
Zeeland en Westfriesland dat op hoogst deszelfs de drie Kerken zijn tot een gebracht en
voortaan de H. Godsdienstoefening slegts in de kerk te Nubixwoude zal worden verrigt.
Ook dat er een kerkbestuur zal worden aangesteld met de pastoor aan het hoofd aan welke
de kerkmeesteren erkenning en verantwoording doen. Welke papieren en goederen over-
leveren, welke in een kist met drie verschillende sloten zullen worden gedeponeerd. Zo
dient deze dat er een nieuw kerkbestuur is aangesteld en geformeerd bestaande uijt zes
leeden: Twee van Nubixwoude, twee van Benningbroek, twee van Hauwert: met de Pastoor
aan het hoofd.

Artikel 1°
     Daar zal een kist gemaakt, met drie verschillende slooten voorzien, waarvan de eene
sleutel bij de Pastoor en de twee andere bij de kerkmeesteren zullen zijn, in welk voornoem-
de kist de gezaamelijke goederen, gelden, brieven, en kostbaarheden;
/: Zo iets van dat aanweezig zij :/ gedaan en op een veilige plaats, aan de kerk of pastorij
worde bewaard.

Artikel 2°
     Daar zal een inventaris opgemaakt worden van de gezaamelijke goederen, zo roerende,
als onroerende en van al wat van dien aart aanweezig zij; welke inventaris door de Pastoor
en Kerkmeesteren ondertekend in de algemeene kist van de kerk zal blijve bewaard.

Artikel 3°
     Het tractement van den Eerwaarde Heer Pastoor is bepaald op vijfhonderd gulden in 't
jaar hetwelk bedraagt in drie maanden de zom van hondert en vijf en twintig gulden, dit
word aan Zijn Eerwaarde ieder drie maande uitbetaald.

Artikel 4°
     De Eerwaarde Heer Pastoor geniet voor de bediening van de Sacristij en Altaar, voor
het geeven van Altaar en Communie wijn, voor Misbrood en wierook de somma van vijftig
gulden in het jaar.

Artikel 5°
     Men zal zorgen dat voor het allerheiligste Sacrament altoos Gods-lamp brand, hiertoe
zal de Pastoor jaarlijks voor de benodigde olien zorgen.

Artikel 6°
     Ten minste eens in de week zal de kerk worden geveegd. Hiertoe zal worden gebeezigd
een schoonmaakster of schoonmaker. : dat voor rekening van de Pastoor komt.

Artikel 7°
     De Eerwaarde Heer Pastoor heeft vrij wooning en is derhalven vrij van de belasting en
verponding op de Huizen, deuren, vensters, en schoorstenengeld.

Artikel 8°
     Zoo er onverhoopt eenig verschil of twist mogt ontstaan tusschen den Eerwaarden Heer
Pastoor en Kerkmeesters, zal hetzelfde door den Weleerwaarde Heer Landdeeken, of door
den Hoogeerwaarde Heer Aartspriester worden beslist. De Pastoor en Kerkmeesters
belooven zich hieraan te onderwerpen.

Artikel 9°
     Nimmer mag de Gemeente worde opgeroepen, ten zij men hiertoe Schriftelijk Autorisatie
van den Weleerwaarden Heer Landdeeken of van den Hoogeerwaarde Heer Aartspriester
heeft verzocht en bekoomen ...ditzelve is ook verboden bij het houden van rekening, hetgeen
niet, dan ten Huize van de Pastoor, maar nimmer in den Kerk mag plaats hebben.

     Voor het overige verbinden wij ons alle zodanige Schikkingen te maken welke zijn
noodig en tot welzijn van de Gemeente en Kerk vertrekken in alles overeenkomstig de
artikel bij de kerkelijke wette bepaald.

Aldus gedaan, geleezen en eigenhandig ondertekend op den 15 september 1824.
     Johannes Breuker                              Pastoor
     Jan Ruijter          Jan Leek               Kerkmeesteren van Nubixwoude
     Klaas Korver        Pieter Rood          Kerkmeesteren van Benningbroek
     Luijtje Schilder      Jacob Wognum       Kerkmeesteren van Hauwert
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Plaats van het houten kasteel
Op deze bladzijde ziet u een stukje uit een kadaster-
kaart van 1826 met daaronder hetzelfde stukje
Nibbixwoud anno 1985.
Het eerste stenen kerkje werd in 1830 gebouwd. Op
dit stukje kadasterkaart is dus de houten kerk met bij-

naam houten kasteel aangegeven.

N.H. kerk uit 1830 in Burgerbrug (gemeente Zijpe).

Dit is een voorbeeld van een grote groep kerken voor

plattelandsgemeenten van geringe omvang. Er was in

die tijd niet een echt onderscheid in kerkbouw tussen

de verschillende geloofsgemeenschappen. De eerste

van de twee stenen R.K.- kerken in Nibbixwoud zal

ongetwijfeld overeenkomstige uiterlijke kenmerken

hebben gehad, maar zal wellicht groter geweest zijn.
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De Cunera-kerken in de 19e eeuw
Nadat de drie schuilkerken van Hauwert, Benning-
broek en Nibbixwoud in 1824 zijn samengevoegd,
zijn er in Nibbixwoud maar liefst drie stenen kerken
met pastorie gebouwd. De eerste in 1830 op de plaats
waar toen het houten kasteel stond. De tweede in
1841 op dezelfde plaats ter vervanging van de eerste.
De eerste was al snel een bouwval. De derde is de
huidige kerk die in 1875 is gebouwd. Deze verving
de tweede die ook al snel verslechterde. De eerste
twee kerken waren zogenaamde Waterstaatskerken.
Waterstaatskerken werden in de vorige eeuw gebouwd
van 1824 tot 1866 met subsidie en onder toezicht van
het ministerie van Waterstaat. Het ministerie keurde
het ontwerp en zag erop toe dat er zo goedkoop en
efficiënt mogelijk gebouwd werd. Uit het hierna
volgende blijkt dat bij de kerkbouw in 1830 wel sub-
sidie is verleend, maar dat er geen behoorlijk toezicht
was. Bij de kerkbouw in 1841 was er streng toezicht,
er werd zonder controle van Rijkswege niets aan de
aannemer uitbetaald, maar subsidie werd niet meer
verleend. In feite is het een betreurenswaardige ge-
schiedenis geweest, want het heeft heel veel geld en
moeite gekost en er is veel onvrede door ontstaan.
Met name de parochianen uit Hauwert en Benning-
broek waren er erg ontevreden over dat ze hun kerk-
schuur kwijt waren en er een misbouw voor terug
kregen. De bouw van de huidige kerk in 1875 is
gelukkig wel een groot succes gebleken. Dit is be-
schreven in het jaarboek van 1998 en komt hier niet
aan de orde.

De betekenis van de nummers in
de kaart uit 1826 is volgens archief-
gegevens:
62 = weiland Dirk Ruiter

63 = huis en erf Dirk Ruiter

64 = tuin der pastorie

65 = kerk

66 = huis en erf pastorie

67 = weiland Dirk Ruiter

68 = weiland Sijmen Knol

69 = huis en erf Sijmen Knol

70 = boomgaard Cornelis Bennemeer
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Wanneer we enkele vergelijkingen maken dan zien
we dat de Nuboxhoeve er nog steeds is. Deze
boerderij is kort na de 2e wereldoorlog herbouwd op
precies dezelfde plaats. Daar waar nu garagebedrijf
Beets is woonde toen Sijmen Knol, die werkman was.
Later is dit café Kok geworden. De plaats van de
kerk komt overeen met de plek waar nu de huizen
van Van Zelm en Kappelhof staan. De pastorie met
erf bevond zich op de plaats waar nu het huis van de
familie Wester staat. De pastorie is niet apart inge-
tekend.
Het blijkt dat de erfgrens aan de linkerkant van het
erf van de familie Al is verlegd. Er is nu ook geen
sloot meer. Dit verleggen van de erfgrens is gebeurd
in verband met de aanleg van het kerkhof in 1843.
De plek waar het kerkhof lag komt overeen met het
huidige erf van de familie Al. Het erf aan de linker-
kant van garage bedrijf Beets dus rechts naast Wester,
waar nu Wendy Koopman en Bas van der Laan
wonen, was in 1826 nog grasland. Deze buurt waar
de kerk stond werd in de vorige eeuw Kerkbuurt
genoemd.

De aanbesteding in 1829
In 1829 is men overgegaan tot de publieke aanbeste-
ding van het verwijderen van het oude kerkgebouw,
het z.g. houten kasteel en het bouwen van een
nieuwe stenen kerk met een pastorie. De toenmalige
pastoor was Johannes Bruns. Er werd een bedrag uit-
geloofd van f. 100,-- voor het beste ontwerp. Het
ontwerp van architect Genis uit Hoorn werd uitge-
kozen. Er waren echter mensen die pastoor Bruns
waarschuwden voor architect Genis, want deze had
kennelijk geen beste naam. Pastoor Bruns luisterde
daar echter niet naar. Ook de kerkmeesters beklaag-
den zich erover, dat de pastoor niet naar hen luister-
de. Bij de aanbesteding bleek, na het openen van de
inschrijvingsbiljetten, dat aannemer Klaas Kommer
uit Wognum, met een bedrag van twaalfduizend en
zevenhonderd gulden de laagste was. Bij opbod is het
werk vervolgens gemijnd en aangenomen door de-
elfde Klaas Kommer tezamen met Jacob Groot uit

Zuid-Scharwoude en Cornelis Groot uit Berkhout,
voor een bedrag van f. 12.000,--. Op 19 mei 1829
werden, ten huize van kastelein Jan Bijl te Nibbix-
woud, de afspraken en bepalingen nader vastgelegd
in een proces verbaal. De betaling aan de aannemers
moest geschieden in drie termijnen van elk vier-
duizend gulden. De eerste wanneer het werk onder-
dak was, de tweede wanneer het werk geheel af was
en de derde op 10 mei 1830, verlengd met de tijd die
de goedkeuring van de Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland zou vergen.
Aan de fundamenten werd speciale aandacht besteed.
De diepte moest één el en dertig duim worden
(1,46 m) en de breedte vijfenzeventig duim (1,93 m)
Wanneer echter een grotere diepte en breedte nodig
zouden zijn, zouden de aannemers, voor elke extra
duizend stenen inclusief specie en arbeidsloon,
f. 17,50 ontvangen. Later zou blijken dat het juist
met de fundering niet in orde was. Voor elke dag die
de aannemers te lang werk zouden hebben moesten
ze 10 gulden boete betalen. De aannemers werden uit
hoofde van hun erkende gegoedheid en soliditeit van
het stellen van borgen vrijgesteld. Dit blijkt later niet
verstandig geweest te zijn.

De financiering van de kerkbouw in 1830
Als fonds voor het bouwen van een nieuwe kerk en
pastorie in Nibbixwoud moest in de eerste plaats de
opbrengst van de verkoop van de drie oude kerk-
schuren met hun erven dienen en in de tweede plaats
een vrijwillige intekening van de kant van de
parochianen.
Het erf van de kerk in Nibbixwoud, waar het houten
kasteel stond, werd echter gebruikt om de nieuwe
kerk op te zetten. Om deze reden heeft men tijdelijk
de dienst in de Hervormde kerk, het huidige Bessie,
gehouden. Ook is er bij koninklijk besluit van
15 januari 1830 een Rijks-tegemoetkoming van
f. 3.000,-- verstrekt.

    De pastoors in Nibbixwoud van 1819 tot 1890

    1819 - 1826    Joannes Breuker
                          1824 samenvoeging
    1826                Dirk Gertsen
    1826 - 1833    Joannes Bruns
                           1830 bouw 1e stenen kerk
    1833 - 1836    Hermanus Isink
    1836 - 1846    Henricus Plekenpol
                           1841 bouw 2e stenen kerk
    1846 - 1863    Hermanus Schinkeboom
    1863 - 1890    Martinus Kruysen
                           1875 bouw huidige kerk
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Gouden ringetje, gevonden op het erf van Dorps-

straat 19 te Nibbixwoud. Het is Ca. 1812 vervaardigd

door goudsmid D. van ’t Sant, Haarlem.
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Omdat de gemeente na de voltooiing in 1831 met een
schuld bleef zitten heeft het Rijk bij koninklijk be-
sluit van 23 okt. 1832 een lening van f. 6.000,--
verleend. Hiervan moest f. 200,-- per jaar worden
afgelost. De pastoor kreeg in verband hiermee een
jaarlijkse rijksvergoeding van f. 410,-- in plaats van
de vroegere f. 200,--. Van die f. 410,-- moest hij dus
f. 200,-- betalen als aflossing.
Dat sommige mensen het niet eens waren met het
opheffen en de verkoop van de bijkerken in Hauwert
en Benningbroek en de opbrengst anders wilden be-
steden dan aan de nieuwe kerk in Nibbixwoud blijkt
uit het volgende.
Uit een brief (1825) van de aartspriester van Noord-
Holland aan de gouverneur van Noord-Holland bleek
dat de heer C. Mijzen het streven had, de opbrengsten
van de kerkelijke goederen uit Benningbroek in
Benningbroek te laten blijven. Hij bezocht andere
mensen om ze voor zijn standpunt te winnen. De pas-
toor weigerde hem vervolgens de sacramenten, zoals
communie en biecht toe te dienen. De heer Mijzen
was kerkmeester en de aartspriester van Holland gaf
de gouverneur het advies om de heer Mijzen te ont-
slaan als kerkmeester om zo de rust in de parochie te
doen terugkeren.

Het snelle verval
Op 27 mei 1837 schrijven pastoor Plekenpol, die in
1833 als pastoor in Nibbixwoud is aangesteld, en de
kerkmeesters van Nibbixwoud een brief aan de
Koning waarin zij het probleem van het snelle verval
van de pas gebouwde kerk aan de orde stellen en ver-
zoeken om financiële ondersteuning.

Een stukje uit de brief.
     Maar Sire wij vermeenen Uwe Majesteit, wiens
vaderlijke zorg zich over de belangen van alle des-
zelfs onderdanen, zoo weldadig uitstrekt, opmerk-
zaam te mogen maken op een andere last, welke niet
alleen voortdurend is, maar van jaar tot jaar groter
wordt, en tevens voor de gemeentenaren eene heil-
loze bron van verdeeldheden en ontevredenheid blijft.
En deze bestaat hier in: dat het geheele gebouw, zon-
der genoegzaam iets te kunnen uitzonderen, onder
leiding van wijlen den Heer Genis architect te
Hoorn, op de zwakste, ondoelmatigste en bedrieg-
lijkste wijze is gebouwd en opgetrokken. Alle voor-
stellen van den kant der gemeente, ook van dien der
kerkmeesteren, ten einde een betere inrigting, en
meerdere hechtheid en doelmatigheid aan het
gebouw te geven werden van de hand gewezen.

In de brief staat verder dat het gevolg van deze
aftakeling was dat de gemeente jaarlijks voor grote
uitgaven kwam te staan, alleen maar om de aller-
noodzakelijkste reparaties aan kerk en pastorie te

verrichten. Hierbij bleef de situatie dan nog zo be-
roerd, dat de mensen bij regen in de kerk nat werden.
Ook in de pastorie lekte het. In de muren van de kerk
zaten gevaarlijke scheuren zodat bij storm gevreesd
werd dat hij in zou storten. Voorbijgangers bleven
soms een tijdje stil staan voor de kerk om verbaasd
naar de scheuren te kijken. Er werd gevreesd voor de
verschrikkelijkste ongelukken. De parochie had zelf
al door een deskundige laten vaststellen dat de
reparatiekosten f. 6.000,-- zouden bedragen, maar in
de brief verzochten pastoor en kerkmeesters om de
kerk van gouvernementswegen te laten opnemen.

Op 17 december 1838 is er een antwoord van de
Directeur Generaal voor de zaken van de R.K. Ere-
dienst aan het Kerkbestuur. Hierin wordt het verzoek
om financiële ondersteuning afgewezen omdat het
Rijk financieel al veel had bijgedragen aan de bouw
van de kerk, terwijl het kerkbestuur aanvankelijk had
aangenomen om de nieuwbouw voor eigen rekening
tot stand te brengen en dus zonder steun van het Rijk.
De provinciale hoofdingenieur van ‘den Waterstaat’
had inmiddels de kerk getaxeerd en kwam tot de
bevinding ‘dat de in 1830 gestichte kerk en pastorij
op de ondoelmatigste wijze en op ene veel te ligte
schaal zijn daargesteld ten gevolge waarvan de
fondamenten zijn uitgeweken, de muren verzet en de
kap met het dakwerk gescheurd zijn, terwijl een ge-
deelte van het houtwerk in de pastorij is vervuurd en
de muren doorwateren’.

De ingenieur beraamde dat de reparatiekosten op
f. 8.000,-- zouden komen, maar dat daarmee de kwaal
kwaal niet echt genezen zou zijn. Het leek de inge-
nieur beter kerk en pastorie, die in 1830 nagenoeg
f. 16.000,-- hadden gekost (kennelijk is het niet bij de
f. 12.000,-- gebleven) geheel af te breken, van nieuwe
funderingen te voorzien en met het gebruik van de
oude materialen opnieuw op te bouwen. Dit zou onge-
veer f. 13.000,-- kosten. Verder staat in de brief dat
het kerkbestuur grotendeels zelf schuld had aan de
slechte bouw omdat het niet had gezorgd voor een
behoorlijk toezicht op het handelen van architect en
aannemer. Er wordt van het kerkbestuur verlangd dat
het zelf de middelen opspoort om de kerk te her-
bouwen. Het kerkbestuur wordt aangespoord om de
schade te gaan verhalen op de aannemer en de toen-
malige pastoor en kerkmeesters, de architect was toen
inmiddels overleden. Er werd gezegd dat desnoods
machtiging kon worden verleend om alle vaste goed-
eren en bezittingen der gemeente in het openbaar te
verkopen, wanneer andere middelen niet toereikend
mochten zijn.
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De financiering van de kerkbouw in 1841
Het kerkbestuur werd dus aangemaand om te gaan
procederen. Dit was voor pastoor Plekenpol niet aan-
vaardbaar, met name omdat daarmee ook de naam
van pastoor Bruns in het geding zou komen. Ook
aartspriester B.J. Gerving van Holland, Zeeland en
West-Friesland voelde niets voor procederen. Hij kon
voorts pastoor Plekenpol, na meerdere verzoeken,
geen enkele raad verschaffen wat te doen om uit de
financiële problemen te komen. De kerkmeesters
voelden wel voor procederen, niet omdat ze dachten
dat ze daar veel mee zouden bereiken, maar omdat
zij daarmee naar de wens van het Rijk handelden. Ze
meenden dat ze, door zo te handelen, in aanmerking
zouden komen voor Rijkssubsidie. Het procederen is
in elk geval niet doorgegaan en het kerkbestuur
moest zelf naar financiële middelen op zoek. Pastoor
Plekenpol nam toen het voortouw en heeft een boek-
je uit het Duits vertaald, de vertaling laten drukken
en in de verkoop gebracht. De opbrengst ging in het
kerkefonds. Hoewel het een boekje was dat handelde
over goede manieren en omgangsvormen en niet ging
over leerstellingen of iets dergelijks, weigerde de
aartspriester er een voorwoordje in te zetten. Deze
was kennelijk wel erg voorzichtig. De inwoners van
Nibbixwoud brachten veel van het benodigde geld
bijeen, maar ook de inwoners uit Benningbroek en
Hauwert lieten zich niet onbetuigd. Ook de semina-
risten uit Helmond brachten geld bijeen. Het bijeen
gebrachte geld was nog lang niet voldoende omdat
men ook nog een kerkhof wilde inrichten. Daarom
schreef het kerkbestuur een lening uit van f. 9.000,--,
verdeeld in 90 aandelen van f. 100,--.

De aanbesteding in 1840
Op woensdag 17 juni 1840 is te Haarlem in het
gouvernementsgebouw, staatsraad-gouverneur dhr.
Van Ewijk overgegaan tot het openen van de in-
schrijvingsbiljetten. Er waren 8 inschrijvingen en er
kwam uit, dat aannemer J. Hermans uit Ransdorp de
hoogste was met een bedrag van f. 18.000. Hendrik
Bok uit Enkhuizen was de laagste met f. 12.200 en
Jan de Ringh, ook afkomstig uit Enkhuizen, was de
op een na laagste met f. 12.500. Het werk werd ver-
volgens opgehangen voor een bedrag van f. 8.000 en
telkens verhoogd met f. 50. Het werk is daarna gemi-
jnd door Jan de Ringh voor f. 11.300. De borgen

waren van der Horst uit Hoorn en Hendrik Bok uit
Enkhuizen. De betaling aan de aannemer zou
geschieden in 5 termijnen. De eerste en de laatste
f. 1412,50 en de andere termijnen f. 2825. Tot uitbe-
taling van een termijn werd slechts overgegaan na
inspectie en goedkeuring door een ingenieur van de
waterstaat. Op 24 juni 1840 geeft de Directeur
Generaal voor de zaken van de R.K. Eeredienst, dhr.
De Pelichij, in een schrijven aan het kerkbestuur
toestemming de kerk te bouwen, omdat de vroeger
gemaakte raming van de kosten niet werd overtroffen
en omdat het kerkbestuur op zich genomen had de
kosten zelf op te brengen.

De kerkbouw in 1841
Op 13 april 1841, de derde paasdag zijn de werk-
zaamheden begonnen. Men begon met het slopen van
de oude kerk. Hierna moesten de kerk, nu met toren,
en de pastorie opgebouwd worden. Op verzoek van
pastoor Plekenpol en de kerkmeesters had men be-
sloten om bij het afbreken van de vorige kerk goed
op te letten wat men tegenkwam om vast te stellen
waar de problemen door ontstaan waren. Op 5 mei
werden de funderingen aan een onderzoek onder-
worpen en kwam men tot de ontdekking dat de
fundering een halve el (34,5 cm) minder diep was
gemaakt dan in het bestek stond. De diepte moet dus
1,45 - 0,35 = 1,10 m geweest zijn. Dit was kennelijk
gedaan omdat, slechts een halve voet dieper (15 cm),
de grond ongeschikt was om zonder heien op te
bouwen. Men kon daar de scheur van 7 Nederlandse
duimen (18 cm) die in de zuidoosthoek zat in elk
geval aan toeschrijven. In het bestek van de nieuw te
bouwen kerk stond dat de fundering op 1 el en 5 palm
diepte (1,20 m) moest komen. Er moest nu dus
geheid worden. Er werd op voorstel van de architect
een proefpaal geheid om te bepalen hoe diep men
heien moest. Men kwam tot de slotsom dat de hei-
palen een lengte van 36 Amsterdamse voeten
moesten hebben (14 m). In het bestek was niet aan-
gegeven dat er geheid moest worden, maar wel dat er
een stenen grondslag van 6 moppen dik moest komen.
Omdat er nu wel geheid ging worden stelde de
architect voor om de stenen grondslag te verminder-
en tot 4 moppen dik. De kerkmeesters echter wilden,
om kritiek en problemen in de toekomst te voor-
komen, bij het bestek blijven. De architect zei daarop
dat er dan onder de voorgevel 15 palen extra moesten
komen en dat er ook meer ander hout nodig zou zijn
en dat deze kosten volstrekt overbodig zouden zijn.
Ook de op dat moment in aanbouw zijnde Mozes en
Aäronkerk in Amsterdam, waarbij de architect be-
trokken was, had een stenen grondslag van 4 moppen
dik. Opzichter Simon Vlaar stemde met de architect
in.
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Oude lengte maten

1 el = 69 cm
1 palm = 10 cm
1 Amsterdamse voet = 28,3 cm
1 Rijnlandse voet = 30,47 cm
1 Amsterdamse duim = 2,573 cm
1 Rijnlandse duim = 2,616 cm
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De kerkmeesters konden echter niet tot een gezamen-
lijk standpunt komen. De zaak werd onder pastoor en
kerkmeesters in stemming gebracht. Het bleek dat de
pastoor, Pieter Rood, Krijn Schouten en Sijmen Knol
instemden met het voorstel van de architect en dat
Dirk Wijnker bij het bestek wilde blijven. Het voor-
stel werd dus aangenomen en de fundering werd
4 moppen dik. Vervolgens zijn de architect met de
opzichter de heipalen in Amsterdam gaan kopen en
heeft Jan Zijp uit Wognum het overige voor het heien
noodzakelijke hout geleverd. Aannemer Jan de Ringh
ging het heiwerk verrichten.

De eerste steen (4 stenen)
Op 10 juni 1841 vergaderde het kerkbestuur over het
leggen van de eerste steen. De nieuwe kerk kreeg
4 pilaren en men vond het een goed idee om door vier
bijzondere kinderen uit het dorp 4 stenen te laten
leggen, in elk van de pilaren een.
Het waren de kinderen van Simon Leek
(Nibbixwoud), Klaas Portegijs (Benningbroek),
Jaap Broers (Benningbroek) en Jan Dirksz Ruiter
(Nibbixwoud). Ze mochten zelf aanwijzen welk van
hun kinderen voor de eer in aanmerking kwam. Op
18 juni heeft het gebeuren op plechtige wijze plaats-
gevonden.
Aan den pilaar in het vrouwengestoelte zuidzijde,
door Antje Leek.
Aan den pilaar in het vrouwengestoelte noordzijde,
door Sijtje Ruiter.
Aan den pilaar in de mannenbanken zuidzijde, door
Dirk en Piet Portegijs. Aan den pilaar in de mannen-
banken noordzijde, door Jaap en Cornelis Broers.

De oplevering
Het werk is 13 januari 1842 opgeleverd. Er moesten
daarna nog wat kleine gebreken, die in de winter
ontstaan waren, hersteld worden en ook nog enige

werkzaamheden volgens het bestek gedaan worden.
Om over te kunnen gaat tot uitbetaling van de vierde
termijn moest het werk eerst weer door de waterstaat
goedgekeurd worden. Dit gebeurde op 14 februari
1842 door aspirant ingenieur Mentz die vastgestelde
dat het werk ‘zeer goed is bevonden behandeld te
zijn’. In een brief aan de burgemeester van Nibbix-
woud gezonden door de Staatsraad Gouverneur van
N.-Holland dhr. Van Ewijck wordt dan ook toestem-
ming gegeven om tot uitbetaling van de f. 2.825,--
aan de aannemer over te gaan.
Op 3 oktober 1842 is de vijfde termijn aan de aan-
nemer uitbetaald, het ging om een bedrag van
f. 1.412,50. Het schilder- en behangwerk aan pastorie
en kerk is, ook weer aanbesteed via inschrijvings-
briefjes, verricht door P. Groot uit Wognum voor een
bedrag van 279,00 gulden.

Het kerkhof
De begraafplaats werd in het voorjaar van 1843 ge-
maakt op een gedeelte van de tuin van de pastorie.
Ze grensde ten noordoosten aan de boomgaard van
de pastorie. Ten noorden en ten zuidwesten aan het
land van Dirk Ruiter en ten oosten aan het kerkerf
langs de weg.

Kerkbankje uit de in 1841 gebouwde kerk. Dit bankje

staat nu in de boerderij van Co Stuijt.
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Plattegrond van de in 1843 aangelegde begraafplaats

op de plaats waar zich nu het erf van de familie Al

bevindt.
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Aan de noord- en zuidwestzijde werd een behoorlijk
brede sloot aangelegd. Het geheel werd aan de buiten-
kant omheind met hoge populieren, daarbinnen kwam
een iepenhaag vervolgens een 2 ellen brede laan en
aan de voet van de grafheuvel weer hoge populieren.
Aan de kant langs de weg kwam een stenen muur of
raster met in het midden een hek dat tot hoofdingang
diende. Het terrein lag een el en zeven palm boven
het middelbare waterpeil en werd verhoogd tot drie
el boven het waterpeil. Het gehele terrein was 29 ellen
lang (20 m) en 22 ellen breed (15,2 m). De graf-
heuvel werd 20 ellen lang (13,8 m) en 15 ellen breed
(10,4 m) gemaakt. Wanneer men er 2 boven elkaar
plaatste en kleine en grote door elkaar berekende, was
er plaats voor een aantal van 200 lijken. Het aantal
sterfgevallen per jaar werd geschat op 10. De afstand
van de begraafplaats tot de weg was 20,5 el (14,1 m),
tot de woning van Dirk Ruiter 60 ellen (41,4 m), tot
de woning van Klaas Ursem
59 ellen (40,7 m), tot de pastorie 38 ellen (26,2 m) en
tot de kom van het dorp 750 ellen (517,5 m).
Wanneer we dit nu nameten, dan kwam de plaats van
de begraafplaats behoorlijk overeen met het huidige
erf van de familie Al. De inwoners van Nibbixwoud
zouden hand- en spandiensten verlenen. De grond
voor de ophoging zou deels worden verkregen door
het graven van de sloten en deels door enkele in-
woners worden geschonken. Ook is een stuk grond
geschonken door Dirk Ruiter. In onderstaande brief
wordt het verzoek gedaan.

Vriend Dirk Ruiter!
     Het kerkbestuur voornemens zijnde om, zo het
mogelijk is, aan de vrij algemene wensch der ge-
meentenaren te voldoen, door eene begraafplaats
voor de kerkelijke gemeente aan te leggen verzoekt
Ue ten genoegen der gemeente en ter ere onzer Gods-
dienst, afstand te doen van het stukje grond, of bon
(= melkweidje) liggende agter de tuin der pastorij,
zullende dit stukje dan gebruikt worden voor moestu-
in om van de tegenwoordigen moestuin het kerkhof
aan te leggen. Zoo Ue hier over gunstig denkt en
deze gift aan de kerk zoudt gelieven te doen, dan ver-
zoekt het kerkbestuur hier van binnen acht dagen de
verrekening, ten einde alsdan over hun plan te
kunnen denken.

           Ondertekend door pastoor en kerkmeesters.

De afloop
De volgende tekst komt uit het verhaal over de St.
Cunerakerk in het jaarboek 1998. Daar kunt u verder
lezen over de Nibbixwouder kerkgeschiedenis.
Pastoor Kruijsen kwam in 1863 naar Nibbixwoud en
trof daar een schamel kerkje aan onder één dak met
de pastorie. In 1865 schrijft deze pastoor aan aan de
toenmalige bisschop Wilmer in zijn rapport:

     ‘Wat ik hier heb aangetroffen is erbarmelijk. Bij
elke regen van enig belang wordt de muur tot
binnenin vooral op twee plaatsen aan de zijde door
regen doortrokken, zoodat er salpeter door de kalk
op uitslaat. Ook is gebleken dat de zinken goten
zoover de kerk strekt, overal lakazien heeft, dat het
zink een menigte grootere en kleinere scheurtjes heeft
en geheel onbruikbaar is geworden, dat alles zoo rot-
tig en verteerd is dat het slechts brandhout is van de
minste soort.’
Kruijsen nam in diep geloof aan dat de Heer eens in
een stal geboren was, maar nu, zo meende hij, hoefde
dit niet meer. Al spoedig kwam er antwoord van het
bisdom dat Kruijsen dan toch maar wat aan het kerk-
je moest gaan doen. Er vond moeizaam overleg plaats
met het toenmalige kerkbestuur. Zij vonden dat de
pastoor niet zo hard van stapel moest lopen, want als
je hier ging bouwen kon je je lol wel op. Maar pas-
toor Kruijsen liet weten: ’als we er nu niets aan doen
regent het spoedig binnen de kerk erger dan daar-
buiten’. Uiteindelijk stelde het kerkbestuur dan maar
voor om de kerk niet te laten opknappen door de
plaatselijke timmerman alleen, omdat hij dacht dat de
klus te groot voor deze man was. Misschien viel de
klus wél te klaren met iemand die hem kon begelei-
den en na langdurig overleg viel de naam Bleijs, een
Hoornse bouwmeester gespecialiseerd in restauraties
van kerken. Bleijs werd uitgenodigd voor een
gesprek en zei:
     ’Mijne Heren, moet ik van die bouwval nog iets
maken? Ik zou mijn naam te grabbel gooien als ik
van deze gammele schuur nog iets zou maken. Mijn
voorstel is bouw een hele nieuwe kerk midden in het
dorp. Denkt u hier eens rustig over na’.

In 1875 werd begonnen met de bouw van de huidige
St. Cunerakerk. Zo kwam er dus een einde aan zo’n
285 jaar kerk aan het west-end. Raadpleging van een
kadasterkaart uit 1883 laat zien dat er dan helemaal
niets meer staat op de plek waar de kerk stond. Het
lege kerkerf werd in de jaren daarna, tot er huizen
kwamen, het kerkelandje genoemd. De vier huizen
die er nu staan zijn na 1940 gebouwd. <<
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