




Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1914 36 De toren heeft een oud uurwerk met ijzeren kolommenop de hoeken, met Dorische kapiteelen en basementen. In het tor en por taal is een kruisgewelf, met een Chris-tuskop als sluitsteen; de ribben eindigen in kraagsteenen; opdrie van deze kraagsteenen is een masker of momaangezichtgebeeldhouwd; op den vierden een wapen, bestaande uit driebladen, geplaatst twee boven en een onder, en boven dezebladen een vijfpuntige ster. Het koor wordt van het ruim der kerk afgescheiden dooreen prachtig, vroeg-renaissance Koorhek. Toen in den jare 1672 Abcoude door de Franschen ge-plunderd werd, moest ook de kerk het ontgelden. De vijandenstaken in den nacht van 17 November 1672 de kerk op tweeplaatsen tegelijk in brand. Door de vereende krachten vanAbcoude's inwoners en eenige Staatsche soldaten uit Weespwerd

zij voor algeheele verwoesting bewaard. Intusschen wasdoor dien brand veel vernield, wat later nimmer hersteld iskunnen worden. Van de fraai beschilderde kerkramen bleef nietsover. Het orgel, gemaakt in 1633 door den te dier tijd beroemdenG. van Pisa, werd onbruikbaar. ') Ook het prachtige koorhekwas reeds aan het branden, doch werd gelukkig gered. Om debrandplekken onzichtbaar te maken, werd het onderstuk jammerlijkbeschilderd, alsof het marmer ware. Onder leiding van Jhr. B.W. F. van Riemsdijk is het koorhek in 1897 geheel gerestaureerd.De verflaag werd weggenomen; twee kolommen naast de door-gang moesten worden bijgemaakt en naar de overblijfselen ofsporen der oude polychromie, welke bij de restauratie voor dendag zijn gekomen, werd het geheel hersteld. Uit denzelfden tijd als het koorhek is de preekstoel.Ook deze is met knap beeldhouwwerk in de paneelen

versierd;toch staat hij eenigszins in uitvoering bij het koorhek achter. Het klankbord en het voetstuk werden in 1897 bijgemaakt.De kuip heeft zes paneelen. Het naar het koorhek toegekeerdepaneel is niet versierd. Oorspronkelijk hing de preekstoel tegenden tweeden pilaar van den zuiderbeuk. Op de andere paneelen zijn achtereenvolgens gebeeldhouwd:Lukas met den os: Johannes met den arend; johannes, die Jezusdoopt; Markus met den engel en Mattheus met den leeuw. Het 1) Oeheym-Schrijver van Staat en Kerke der Vereenigde Nederlanden, beginnendemet die van de Provincie Utrecht. 1759. Zie onder: Abcoude.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1914 37 tweede paneel vormt de deur. Verschillende huisteekens zijn opte merken, zoodat vermoed wordt, dat verschillende werkliedeneraan gearbeid hebben. De koperen lezenaar van den preekstoel, uit de eerste helftder 18^ eeuw, is versierd met de wapens van Utrecht enAbcoude-Baambrugge. Het doophek van eikenhout en van snijwerk voorzien,dateert uit de eerste helft der 17^ eeuw. Uit denzelfden tijd zijnde beide koperen blakers. De koperen doopboog en de lezenaarvan den voorlezer zijn uit het laatst der 17^ eeuw. Ook eenige banken verdienen onze belangstelling. Zij





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1914 39 wapens van den Ambachtsheer Th. de Leeuw en zijne echt-genoote, Maria de Smeth '), geflankeerd door twee grooteleeuwen van wit marmer, hebbende als harlschild het wapender gekochte heerlijkheid: drie zuilen van zilver op een veldvan keel. Daaronder staat op een lint: HiC TERMINVS H^RET^)ANNO                                                          1723 I. B. NYS. De poort is van zwart marmer. De sluitsteen, een vrouwe-kop, is van wit marmer. Op de eene kolom zijn aangebracht, in wit marmer, dekwartierwapens van den Ambachtsheer Th. de Leeuw: de Leeuw,d'Hoschepied, de Clarces, Beek. Op de andere kolom die vanMaria de Smeth: de Smelh, Ter Smitten, Engels, Wolters. Hetbeeldhouwwerk is van den architect of beeldhouwer L B. Nijs. Door het ijzeren hek binnentredende zien wij op den voor-grond eene blauwe zerk, welke tot

sluitsteen van den grafkelderdient. Hierop in wit marmer een relief, voorstellende een engel,die met een pijp aan den mond bezig is zeepbellen te blazen:zinnebeeld van de broosheid des levens. Daaronder de spreuk: SPES 3)ALTERA vnjE Aan den wit-gestucadoorden muur hangen de wapenbordenvan de Leeuw en zijne vrouw.Op het eerste lezen wij MOBILISSIMO . AMPLISSIMO . VIRO 4)THEODORO . DE . LEEVWTOPARCHAE . IN . ABCOVDE . ET . BAMBRVGGECAPITVLI . DIVI . PETRI 1)    Archief Kerkvoogdij. 2)    Hier hangt de eindpaal. 3)    Er is hoop op een ander leven. 4)    Voor den hoogedel gestrengen heer Theodorus de Leeuw, Heer van Abcoudeen Baambrugge, Kanunnik van het kapittel van St. Pieter te Utrecht, eertijdsvoor de provincie Utrecht afgevaardigde naar het zeevaartkundig genootschapvan Zeeland en van de West-Indische Compagnie te Amsterdam; heemraad vanhet

bestuur der Lekdijken-Bovendams, hebben de treurende erfgenamen ditgedenkteeken laten plaatsen als bewijs van voortdurende liefde en blijvendeherinnering. Overleden den 7den April 1744 in den leeftijd van 63 jaren.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1914 43 Op andere zerken: I C DHieronder: twee gekruiste griepen. SYMON REVERSE KUYT EN ANNA KLAS HET RAT VAV AVON TU REV No. 10                          _______________ Buiten de kerk, in den noordermuur lezen wij op tweegrafzerken, beide bovenaan versierd met doodshoofd, gekruistedijbeenderen en guirlande: HIER LEGT BEGRAVEN D, HEER lACOBUS DE VOS ZEDERT DEN IA ARE 1756 PREDIKANT TE NIEUW VOSMEER. 1766 TE LIEFKENSHOEK; 1770 TE GAPINGE DEN 10 SEPTEMBER 1775 TE ABCOUDE HEBBENDE 25 lAAREN IN DEN DIENST VAN GODS WOORD GEARBEID OVERLEDEN DEN 26 VAN WIJNMAAND IN DEN lAARE 1781 IN DEN OUDERDOM VAN 53 lAAREN 1 MAAND 6 DAGEN 4 UREN. W. VAN GULPEN NOTARIS TE ABKOUDE OBIIT 8 MAART 1815 In 1828 werd voor 't laatst in de

kerk begraven.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1914 44 De Roomsch-Katholieke kerk is uit den laatstentijd; zij is voltooid in April 1888. ') Voor ons doel is belangrijk het mooie orgelfront, uit den tijd der vroeg-renaissafice-, ongeveer 1530. Dit orgel-front met balustrade is afkomstig uit de Groote kerk van Gouda;het werd in 1745 verkocht aan de Luthersche gemeente te Gouda enis in November 1900 door het R. K. Kerkbestuur van Abcoude aan-gekocht voor circa 700 gulden. 2) in het Maria-altaar is een b e e 1 dder H. Maagd geplaatst, hetwelk dateert uit het begin der16e eeuw. Het werd in 1888 bij de verbouwing der pastorie opzolder gevonden. Vanwaar het afkomstig is, is niet bekend. Eengipsafgietsel van dit beeld is te zien in het AartsbisschoppelijkMuseum te Utrecht. 3) Zeer kostbaar en fraai bewerkt is een geborduurd rug- 1)  Geschiedenis van de Parochie van de H.H. Cosmas en

Damianus te Abcoudedoor D. Huurdeman, Kapelaan te Abcoude bl. 83. 2)  Geschiedenis van de Parochie enz. bl. 85 en 86. 3)  Geschiedenis van de Parochie enz. bl. 83.








