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De toren van de Katholieke, 
aan Cosmas en Damianus 
gewijde kerk, staat vanaf 
medio september 2012 in de 
steigers. Reden om een paar 
feiten uit het verleden te 
vermelden.

De toren werd door architect 
Alfred Tepe (1840-1920) gete-
kend als een onlosmakelijk 
geheel met het schip van het 
kerkgebouw. Dat wil zeggen: 
de toren staat niet apart tegen 
het kerkschip aangebouwd, 
maar maakt daar een deel van 
uit.
De toren van deze kerk is 
hoger dan die van de Dorpskerk. Dit werd niet 
veroorzaakt door wensen van de pastoor of 
het kerkbestuur, zoals vaak wordt beweerd. 
Het hoogteverschil bedraagt, gemeten van-
uit de bol van de torenspitsen, ca. 9 meter in 
het voordeel van de Tepe-kerk. Merkwaardig 
is dat dit behoorlijke hoogteverschil vanaf de 
snelweg A2 geheel in het niet valt!
Het verschil had een rationele oorzaak.
Toen het Kerkbestuur in 1886 met de eerste 
plannen voor de bouw van een nieuw kerk-
gebouw op de proppen kwam, was onge-
veer driekwart van het dorp Abcoude Rooms-
Katholiek. Bij diensten in de oude RK kerk 
kwam het voor dat een aantal gelovigen, van-
wege plaatsgebrek, buiten moest staan !
Architect Tepe moest uiteraard uitgaan van 
het maximaal aantal gewenste aanwezigen in 
het kerkgebouw. Het programma van eisen 
kennen we niet maar het moge duidelijk zijn 
dat er meer gelovigen in de nieuwe kerk wer-
den verwacht dan in de Dorpskerk. Het gevolg 
was een grotere bouwmassa met de daaraan 
gepaard gaande hogere toren om het geheel 
een architectonische evenwichtig beeld te 
kunnen geven. Vandaar!

Zowel het schip van de kerk als de toren zijn 

gebouwd op heipalen. In totaal gingen er 770 
palen de grond in. In het bestek stonden 760 
palen aangegeven. Onder het koor werden 10 
palen extra geheid omdat men verwachtte dat 
het hoogaltaar dat later zou worden geplaatst 
dit wel eens nodig zou kunnen hebben. Ver-
houdingsgewijs zullen er onder de toren meer 
palen zijn gebruikt dan onder het hoofdge-
bouw.
Het gebouw werd traditioneel in de oost-west 
richting gepositioneerd. De toren staat dus, 
zoals die van de Dorpskerk aan de westzijde, 
waar de hoofdingang van het gebouw nog 
steeds te vinden is.

Architect Tepe had zijn opleiding onder meer 
genoten bij de bekende Duitse architect van 
neo-gotische kerken, Vincent Statz. Dat bete-
kende dat hij was begonnen in de Rijnlandse 
bouwtraditie. Hierin is het niet gebruikelijk 
om de torens van een trans of omloop te voor-
zien. Onze toren heeft dan ook geen omloop. 
Bij oudere torens was deze meestal wel aan-
wezig. Onze Dorpskerk heeft er een. De 
omloop had indertijd een belangrijke func-
tie als uitkijkpost bij naderend gevaar en bij 
brand als signaalplaats. Eind 19e eeuw was 
deze functie voor een tweede toren in het dorp 

De restauratie van de toren van de 
Cosmas en Damianus Kerk in 
Abcoude

1943 De beide klokken  gereed voor transport richting Duitsland.
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niet belangrijk. Daarbij werd kostenbespa-
ring bij de bouw niet uit het oog verloren. Dus 
geen fraaie uitzichten vanaf deze toren!

In april 1888 werden kerk en toren in gebruik 
genomen. In dat jaar besloot pastoor Korten-
horst bij de firma Petit en Fritsen, klokkengie-
ters te Aarle Rixtel, twee luidklokken te bestel-
len. De klokkenstoel in de toren is gemaakt 
voor drie klokken, de middelste zou later 
komen. De zwaarste klok woog 1448 kilo, de 
kleinste 465 kilo. Voor deze klokken met toe-
behoren is fl. 3.322,54 betaald. Bij aankomst 
van de klokken werden ze eerst geplaatst ach-
terin de kerk, waar deze op 28ste maart 1888, 
in gevolge schriftelijke machtiging van zijne 
D.D.H den Aartsbisschop, werden gewijd. 
Daarna zijn zij geplaatst in de toren.

De haan op de toren
Een onbekende dichter maakte ooit het onder-
staande rijmpje:

Protestanten hebben een haantje,
Luthersen hebben een zwaantje,
Doopsgezinden hebben een huisje
Katholieken een kruisje.

In Abcoude, en in veel andere plaatsen, kun 
je zien dat de dichter geen goede bril op had. 
In ons dorp hebben beide torens een vergulde 

haan als bekroning.

De Tweede Wereldoorlog
In de oorlog zijn de beide klok-
ken in 1943 geroofd door de Duit-
sers en niet meer teruggekomen in 
Abcoude. Wel werd er in het laat-
ste oorlogsjaar fl. 8.300,-- bijeenge-
bracht voor nieuwe klokken. Kort 
na de intrede van pastoor Water-
kamp(1948-1960) bestelde deze bij 
Petit en Fritsen drie nieuwe klok-
ken. Maar waarschijnlijk kon bruin 
die investering niet trekken. Twee 
klokken werden tot ongenoegen van 
de klokkengieter afbesteld. In mei 
1948 werd de grote Cosmas-klok 
geleverd. Hij heeft een tijdje naast 
de kerk gestaan omdat bleek dat 
er alleen de tekst op stond: Petit et 
Fritsen me fecerunt AD 1948. Door 
een misverstand was er niet meer 
tekst meegegoten. Uiteindelijk is 

de grote klok toch gewijd en in gebruik geno-
men. 

Bij de grote klok kwamen in de loop van de 
tijd mankementen naar voren zoals een grote 
barst. De firma Petit en Fritsen heeft deze uit-
eindelijk in 1956 voor een welluidend exem-
plaar omgeruild. Deze heeft een diameter van 
125 cm en weegt ca. 1.300 kg. Hij is gestemd 
in de toonsoort E om niet te dissoneren met de 
luidklokken in de Dorpskerk.

Petit en Fritsen mocht eind 1952 een tweede 
klok leveren. Een luidklok in toon A, diameter 
ca. 94,2 cm en wegende ca. 552 kilo. 
Klepelgewicht 22 kilo ad fl. fl. 4.592,--. 
Met het ditmaal meegegoten opschrift:

 Petit et Fritsen me fecerunt AD 1952.
 Cosmas Martyr zo heet hij
 Damianus noem ik mij
 Gode smekend luiden wij
 rouw en trouw’ en feestgetij.

Deze “kleine” heeft een wat doffe klank en 
wordt bij uitvaarten gebruikt. Samen met zijn 
grote broer wordt hij geluid bij speciale gele-
genheden en bij het oproepen van de parochi-
anen voor de zondagsdiensten.

Tijdens de hevige februari storm die in 1953 

Boven: Maasdekking van de leien 

Links: De galmgaten en de galm-

borden worden onderhanden 

genomen op de toren.
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de watersnoodramp veroozaakte werd het 
grote raam in de toren onherstelbaar bescha-
digd. In 1954 werd het gebrandschilderde 
raam in de toren boven de ingang vervangen. 
Het ontwerp was van glasschilder Kocken uit 
Utrecht die het ook heeft geplaatst.

Tot aan de restauratie begin jaren zestig wer-
den de klokken handmatig geluid door aan 
een touw te trekken. Dit was een van de werk-
zaamheden van de koster en later de kosteres 
Jo Wintershoven. Voor de dorpskinderen was 
het een belevenis als zij het geluk hadden dat 
ze mochten meehelpen de klokken te luiden. 
Het mechanisch aangedreven uurwerk werd 
vervangen door een elektrisch  exemplaar 
waarmee ook het klokkenluiden geautomati-
seerd werd. Met een motor wordt er nu ieder 
half en heel uur een hamer tegen de grote Cos-
mas-klok geslagen.

Het uurwerk
Het oude uurwerk funktioneerde vanaf 1888 
met een slinger en gewicht, dat regelmatig 
moest worden opgetrokken. Denk maar aan 
het principe van een koekoeksklok. In 1965 
werd het geheel gemotoriseerd om het perio-
diek optrekken van de gewichten uit te scha-
kelen. Het gelijklopen van torenuurwerken 
is altijd een delicaat onderwerp geweest. In 
1992 werd een geheel nieuw uurwerk aange-
schaft met een aparte elektrische luidinstalla-
tie. Het uurwerk, een Chronos teleklok, werd 
geleverd door Ingenieursbureau M. van de 
Kerkhof uit Aarle Rixtel. De tijdaanwijzing 
wordt volautomatisch vastgesteld voor de 

DCF77 radiografische tijdzen-
der in Mainflingen in Duitsland. 
Deze is weer gekoppeld aan een 
atoom-tijdklok in Frankfort. 
Nauwkeuriger tijdaanwijzing is 
niet mogelijk!
Gelijktijdig werden ook nieuwe 
vergulde wijzerplaten (4 meter 
doorsnede) en een nieuw 
torenkruis, hoog 5 ½ meter, 
geplaatst.

Hoe het verder ging
In 1963/64 werd het kerkgebouw 
aan de buitenkant opgeknapt en 
zijn er leien op het torendak door 

nieuwe vervangen.
Twintig jaar later werden de daken van het 
kerkgebouw grondig gerestaureerd. Jammer 
dat er voor de restauratie van de toren geen 
geld genoeg beschikbaar was. Er is toen wel 
een deel van de galmborden vervangen. Ook 
losliggende balkkoppen tussen spits en toren-
lichaam moesten weer goed worden bevestigd. 
In 1999 werden bovendien diverse balken en 
vloeren in de toren vervangen door nieuwe 
exemplaren. 
Maar al deze gedeeltelijke restauraties/repa-
raties konden niet voorkomen dat de toren de 
laatste jaren weer aan een grondige opknap-
beurt toe was. Voor de entree is een tijdelijk 
luifel geplaatst om te voorkomen dat bezoe-
kers zouden worden getroffen door vallende 
brokstukken uit de toren.

De torenrestauratie in 2012
Midden 2012 kwam er via de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed vrij onverwacht 
een subsidie beschikbaar van € 108.000,--. 
Het kerkbestuur had met vooruitziende blik 
de afgelopen tien jaar ook geld gereserveerd 
en kon € 120.000,-- bijdragen. De restaura-
tie van de toren zou in totaal ca. € 300.000,-- 
gaan bedragen. Om het tekort van € 70.000,-- 
te overbruggen worden ondertussen diverse 
acties gevoerd en sponsoren geworven.
De restauratie wordt uitgevoerd door Pronk 
Bouw, een in kerkrestauraties gespecialiseerde 
aannemer uit Warmenhuizen.
Begin september van dat jaar werd begonnen 
met de steigerbouw. De kosten van het opbou-

De beide torenklokken achter de galmgaten.
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Een steigerdoek verbergt de steigers die rondom de toren staan.
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wen, huren en afbreken belopen ongeveer 
€ 60.000,--.
Een mijlpaal was het leggen van de laatste lei 
op het torendak. Op 23 november 2012 wer-
den de laatste zes door het comité van aan-
beveling gesigneerde leien op het torendak 
gelegd. Dat waren de laatste van ruim 12.000 
Canadese rechthoekige leien die in dubbele 
maasdekking zijn gelegd. Interessant in dit 
verband is de wetenschap dat een leidekker 
“op stoom” ca. 100 leien per uur kan leggen. 
Ondertussen waren de andere bouwvakkers 
bezig met het vervangen van de 128 (4x32) 
galmborden en de daarbij behorende brugsta-
ven. Dit zijn de staven waarop de galmbor-
den zijn bevestigd. Deze waren gaan roesten 
en veroorzaakten dat het metselwerk waarin 
ze waren bevestigd flink was beschadigd. De 
vaak geslepen bakstenen maken deel uit van 
ongeveer 1500 bakstenen die in totaal moes-
ten worden vervangen.

Ook nu blijkt dat de financiën niet toereikend 

zijn. Dat is reden waarom de restauratie vanaf 
de onderkant van de galmgaten naar boven 
wordt uitgevoerd. Het onderste gedeelte van 
de toren en de entree van de kerk werden 
alleen op essentiële punten gerepareerd. 
Het idee daarachter is dat het onderste 
gedeelte van de toren later onder handen 
genomen kan worden. De kosten van steiger-
bouw zullen dan aanzienlijk lager zijn dan bij 
de huidige ingrepen.
Aardig is nog om te vermelden dat de Protes-
tantse Gemeente Abcoude, de gebruikers van 
de Dorpskerk, ook een substantiële financiële 
bijdrage aan het herstel hebben geleverd. Niet 
alleen de kerkklokken zijn in harmonie maar 
ook de beide kerkgenootschappen.

Met dank aan mevr. Noor v.d. Lugt

Bronnen:  Archief RK Parochie Abcoude 
Artikelen uit de VAR

Wim Timmer
wtimmer1@cs.com

Participanten bij het herstel van de toren.


