
DE K E R K B R A N D in 1911 
Op de b lad st i He, zomerse avond van de 10e augustus 1911 werd IJ s s e I s te i n opgeschrikt door 

brand-alarm. Voor de derde maal in 15 jaar tijds spoedden spuitgasten en publiek zich naar de 
brandende houtwarenfabriek van Schilte. 
In de oude fabriek, die gedeeltelijk was verhuurd aan de sigarenfabrikant Weyers en verder dienst 
deed als magazijn, was omstreeks 7 uur brand ontstaan door het achteloos omgaan met vuur in 
de aan de sigarenfabrikant verhuurde ruimte. 

Weldra bereikten de vanuit een enorme vuurzee opspattende vonken de torenkoepel, totaal on
bereikbaar voor de brandspuiten. Al gauw werd duidelijk, dat alleen extra bluskracht het stadje 
kon redden van een ramp. 

Telefonische of telegrafische contacten waren echter niet te leggen na het sluitingsuur van 
het postkantoor, zodat een ijlbode per motorfiets naar Utrecht werd gezonden om hulp. Ruim ne
gen uur arriveerde de nieuwe auto-spuit van de Utrechtse brandweer, die slechts 16 minuten no
dig had gehad om de plaats van het onheil te bereiken. Even later kwam ook nog een stoom
spuit in actie. 

Van de kerk en teren viel toen niets meer te redden en men kon zich beperken tot de belen
dende percelen. Omstreeks vier uur in de morgen was de kerkbrand geblust, waarna de spuiten 
op de vuurzee bij de fabriek werden gericht (1700 liter per minuut). 

Stromen op sensatie beluste toeschouwers konden door de pol i t ie, bijgestaan door mannen 
met lange pieken - het zogenaamde plaatselijke korps piekeniers - nauwelijks in bedwang gehou
den worden. Op last van de burgemeester moesten alle 'bierhuizen' sluiten ter vermijding van 
nog meer overlast. De daaropvolgende dagen zouden de logementen het druk genoeg krijgen met 
de vele bezoekers, die van heinde en verre IJsselstein kwamen bezoeken. 

Bij deze brand ging de in 1622 gemaakte preekstoel verloren, evenals het Bätz-orgel uit 1749. 
Niet zonder gevaar had men de fraaie kronen, de lezenaars en het avondmoaizilver in veil igheid 
kunnen brengen. De beide praalgraven schenen eveneens hun einde gevonden te hebben. Vooral 
de tombe van Aleida van Culemborg was zwaar geschonden. Beide kunstwerken konden evenwel 
gerestaureerd worden. 

De kort voor de brand beraamde restauratieplannen werden vervangen door nieuwe, en korte 
t i jd later stond de kerk in de steigers. De toren, eigendom van de gemeente, moest ongeveer 
twintig jaren wachten op herstel. Toen werd hij voorzien van een bekroning naar het ontwerp 
van de Amsterdamse architect Michel de Klerk. 
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