
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1973 Beschrijving van de 3 rouwbordenin de Ned. Herv. Kerk te Abcoude In het jaarboek 1914 van het Oudheidkundig Genootschap &quot;Niftarla-ke&quot; hebben de heren G. van Arkel en J. W. Verburgt op de blz. 34t/m 46 een beschrijving gegeven betreffende de Ned. Herv. Kerk teAbcoude. In deze beschrijving leest men op blz. 38: &quot;In het koor hangt een ruitvormig wapenbord met een vrouwelijk&quot;wapen, hetwelk als hartschild heeft: drie zuilen van keel op een veld&quot;van goud. Als randschrift lezen wij: o&quot;Obiit Anno DMI 1614&quot;&quot;Mensis Augusti Die 8&quot;. &quot;Een ander wapenbord is geheel onleesbaar; een derde heeft als onder-&quot;schrift - 13 Aprilis 1727. In den Geheijm-Schrijver van Staat en&quot;Kerke der Vereenigde Nederlanden, beginnende met die van de Pro-&quot;vincie Utrecht blz 171, lezen wij betreffende de kerk van Abcoude:&quot;&quot;Vijf wapenborden vercieren het Choor aande Muuren, dog in

de&quot;Kerk ziet men er geene aangehangen. Het vierde wapenbord, even-&quot;eens onleesbaar, is teruggevonden in het koor, maar het vijfde is niet&quot;meer aanwezig,&quot; Tot zover dus de beschrijving van de kerk in het hogergenoemde Jaar-boekje van 1914. Uit deze beschrijving is niet komen vast te staan aan wie deze wapen-borden konden worden toegeschreven. Tijdens de restauratie van hetschip van deze kerk gedurende de jaren 1930-1931 heeft men derouwborden gelaten voor wat zij waren. Totdat in 1940 de toenmaligepredikant bij de Ned. Herv. Kerk te Abcoude begaan zijnde met de



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1973 28 erbarmelijke toestand, waarin de wapenborden, die opgehangen warenin het koor, en aan het oog van iedereen onttrokken waren, op de ge-dachte kwam, dat hieraan wat gedaan moest worden, m.a.w. dat dezeborden in de oorspronkelijke staat moesten worden teruggebracht. In1940 waren er nog maar 3 borden over, van de door Geheijm-Schrij-ver genoemde 5 borden waren er dus 2 verloren gegaan.De 3 overgebleven borden verkeerden in 1940 in een zeer slechte staat,vooral het ruitvormige bord was er erg aan toe. Het bord was opge-bouwd uit verschillende planken, die in de loop der tijden losgeraaktwaren en bovendien was de voorstelling erg gehavend. Ook aan deandere twee overgebleven borden mankeerde wel het een en ander. Om deze borden wederom in een behoorlijke, liefst oorspronkelijkestaat terug te brengen, verzocht Ds F. van Duijkeren mij, of ik mijhiermede wilde belasten. Daar dit een

belangrijke opdracht was, hebik na rijp overleg en na gehouden ruggespraak met mijn vader, E. N.Grevenstuk, die van de heraldiek zeer goed op de hoogte was, erintoegestemd te pogen deze borden in de staat terug te brengen zoalshierboven reeds is aangegeven. Door er in toe te stemmen om dezeborden op te knappen, bevroedde ik nog niet, voor welke aangenamehistorische verrassingen ik zou komen staan. Allereerst het kerkgebouw op zichzelf. Het gebouw is een laat-goti-sche Kruiskerk, die gewijd was aan de Heiligen Cosmas en Damianus.De kerk heeft een pseudo-basilicaal schip onder een dak.In het jaar 1971 wordt het schip gerestaureerd. Hoe het schip tot voordeze restauratie was vindt men beschreven op blz. 276 in het &quot;Kunst-reisboek voor Nederland&quot;, uitgave 1965 van P. N. van Kampen &Zoon te Amsterdam. Ik meen hier kortheidshalve naar te mogen ver-wijzen. Waar het in deze verhandeling op aan komt zijn de 3 overgeblevenwapenborden. Het

ruitvormige bord met het randschrift: QOBIIT ANNO DMI 1614 MENSIS AUGUSTI DIE 8.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1973 29 Het op dit ruitvormige bord voorkomende wapen wordt toegeschre-ven aan: Jonkvr. Wilhelmina van Hardenbrouck,echtgenote van: Jhr Gerard van Vianen van Rijsenburg. Zoals het randschrift reeds aangeeft is zij overleden in het jaar onzesHeren 1614 in de maand augustus op de achtste dag. Verder is vanhaar bekend, dat zij is overluid geworden in de Dom te Utrecht op 10augustus 1614. Jonkvrouw Wilhelmina van Hardenbrouck is gestor-ven op het voormalige Slot te Abcoude. Jhr Gerard van Vianen vanRijsenburch was Maarschalk van het Nederkwartier van Utrecht. De beschrijving van het wapen. Het is een alliantie wapen. Rechterhelft: Gevierendeeld: I & IV op zilver 3 zuilen in zwart (2 en 1).II & III afwisselend 3 banen van vair en 3 banen in rood. Deze rech-terhelft heeft als hartschild op goud 3 zuilen in rood (2 en 1). Linkerhelft: Afwisselend 4 golvende banen in goud en 4 banen in rood. Het ovale alliantie wapen wordt toegeschreven aan:

Levina Cornelia van Naerde(n),die gehuwd was met Jhr Joannes Baptista de Blois van Ginderdeuren. Het wapen wordt gedekt door een gouden kroon. De beschrijving van het wapen. Rechterhelft: Het wapen van de adelijke familieBloys van Treslong








