
Op zaterdag 23 juni aanstaande houden wij onze 
eerste excursie en wel naar de Sint Pieterskerk. 
Aanvang om 10.oo uur. 
Alleen voor leden met maximaal 1 introducé. 
3an Out groef in zijn archief en maakte het 
hieronder volgende stukje over "Het Dikke To
rentje" . 

De Sint Pieterskerk, oorspronkelijke een katho
lieke kerk, dateert van 1439, toen de Utrechtse 
bisschop Rudolf van Diepholt de bewoners van 
dit gedeelte van Eernnes stadsrechten gaf. Zij 
werden onafhankelijk van Eembrugge waarmee Bin
nendijk tot dan toe één kerspel (kerkelijke ge
meente) had gevormd en waar ook de kerk (van 
Sint Dan) stond. Kort na de verkregen zelfstan
digheid zal men wel met de bouw begonnen zijn» 
Wellicht heeft er een gedenksteen in de toren 
gezeten, want Prof. De Rijk vertelt in zijn 
"wandelingen door Gooi en Eemland"s"Het eenvoudige 
kerkje van Eemnes-Binmen, dat wij ginds aan de 
polder zien liggen, werd blijkens een gedenksteen 
onder de toren in 1439 gesticht". 
Hedendaagse kunsthistorici beschrijven het kerkje 
als volgt; het is een laat-gotisch bakstenen 
kerkje met een eenbeukig schip mot houten gewel
ven; het heeft een diepkoor aan de oostzijde en 
een kleine toren aan de westzijde, waarin zich 
de ingang tot de kerkbevindt. 
Het kerkje kreegals patroonheilige Sint Petrus. 
Waarschijnlijk 'Be abt van de Sint Paulusabdij; te 
Utrecht het collatierecht (benoemingsrecht van 
de pastoor) had en Sint Paulus al de patroon was 
van de nabijgelegen kerk van Baarn (gesticht 
_+ 1380). Petrus en Paulus worden tezamen op 
29 juni in de katholieke kerk gevierd. 
Om het onderhoud van de kerk te bekostigen 
schonken de mensen van Binnendijk in 1490 hun 
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gemeenschappenjka grond op de Zuidwend, de 
vroegere waterkering,die in Oost-West-richting 
door Buitendijk liep, aan da kerk. 
Na de reformatie kwam het gebouw pas laat in ge
bruik uoor hervormde diensten, want de Binnen— 
dijkers vertikten het de eerste jaren de predi
kant van Buitendijk toegang te verschaffen. In 
1651 kreeg de gemeente haar eigen predikant: 
3oh.3ac. Hanfeldt, die op 19 oktober zijn intrede 
deed, 
üe aanstelling van de predikanten geschiedde," 
vanaf 1714 door de ambachtsheer, een recht dat 
tot in 1922 bleef voortbestaan. Eerst was het een 
heer van Norden, vervolgens waren het twee Hase-
laars en tenslotte de familie van Naamen en 
Gitters die dit recht uitoefenden. Zij hadden als 
recht een eigen gestoelte in de kerk. 
In de 19e eeuw was de toestand van het gebouw 
zeer-slecht« In 1883 wordt er met financiële 
hulp van de ambachtsheer al veel gerepareerd, 
maar dit blijkt onvoldoende. Toen rond 1900 
Koningin-moeder Emma in de Pieterskerk regelma
tig wilde gaan kerken en daar ook een familiebank 
wilde hebben, gaf ze een wenk dat zij de restau
ratie (anoniem) wilde bekostigen. 
In de"notulen van de kerkvoogden en notabelen" 
staat op 3 oktober 1900 "Verder werd het bestuur 
herinnerd als dat zij bij elkander waren om een 
begrooting te doen opmaken tot opknapping van het 
kerkgebouw, daar er aan de Predikant, door een 
zaaker Iraand om was verzocht, hier van een opgaaf 
over ta mogen ontvangen, en hetwelk door de ge-
heelen vergadering werd goedgekeurd, om dezen 
dan te doen opmaken om daarna te overhandigen". 
De architekt H.3. 3esse kreag de opdracht« Van 
zijn hand is het nu volgende artikel, dat in 
zijn geheel overgenomen wordt, omdat het vrij on
bekend is. Eigen Haard 19Q4, blz, 515-517. 
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Eemnes-Binnen is sen landelijk plekje en daarmede 
heeft men zowat alles er van gezegd. Van Baarn 
uit wandelt men er heen over een dijk met aan 
de rechter zijde er nog een dijkje bovenop« Aan 
de Oostzijde zo ver men zien kan weiland; aan 
de Westzijde boerderijen. Enkele malen lopen 
die weilanden geheel onder en komt het water tot 
aan en in de kerk.5 wanneer niettijdig voor wa
terkering gezorgd wordt. 
Waarom de kerk nu niet aan de binnenzijde (zoals 
in Eemnes Buiten) van de dijk gebouwd is, heb ik 
niet te weten kunnen komen. 
Men weet enkel te vertellen dat de kerk oorspron
kelijk toegewijd ae,n de H. f-.icolaas op een 

hoog gedeelte van een zandstrook is gebouwd, die 
zich daar verder in een bepaalde richting uit-
strekt. 
Het kerkje met roen en uitgebouwd traptorentje 
is maar zeer eenvoudig, doch bij nadere bestude
ring blijkt duidelijk het logische van de construc
tie. Naarmate de "functie die zij te vervullen 
heeft is b.v. de afmeting en plaatsing der con-
treforten van het koor zwaarder van afmeting 
en dichter bij elkaar geplaatst dan die van het 
schip niettegenstaande het koor smaller is dan 
het schip. Het schip heeft echter inwendig bind-
balken en het koor niet. De zijdelingse drukking 
van de kap op de koormuren is dus veel groter 
dan op die van de schipmuren; vandaar dat de 
koormuren meer steun nodig hebben« 
Aan de omstandigheid dat H.M. de Koningin Moeder 
een eikenhouten familiabank in genoemd kerkje 
wenste te hebben werd mij door kerkvoogden om 
advies gevraagd, daar men tevens het inwsndige 
wat wenste op te knappen. 
Het trof mij, daar een koorhek (hoewel eenvoudig) 
te zien; waarvan het bestaan eigenlijk niet be
kend was. 
Men wilde een deur van het koorhek wat wijder ma 
ken, zonder te weten daarmede wandalisme te be
drijven« 
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Nadat H .Fl. Koningin Hoeder door bemiddeling 
van de intendant de heer L.W. Groeneveldt toe
stemde geen afzonderlijke ingang te hebben, «as 
het behoud van het koorhek in porspronkelijke 
staat verzekerd. 
riet koorhek is daarna van de verf schoongemaakt 
en in de was gewreven en hoewel de kroonlijst 
noo ontbreekt en een orgelbetimmering er niet 
boven past is het op zich zelf beschouwd een 
sieraad van de kerk. ê 

Met herstelde eikenhouten doophek uit het laatst 
der zestiende eeruw en de nieuwe eikenhouten 
bank van H.n. de Koninging Moeder zijn hoogst 
eenvoudig van lijn, waardoor aan het koorhek geen 
afbreuk gedaan wordt. 
riet koorhek, bestaande zoals de afbeelding doet 
zien uit twee deuren van ongeveer 0,00m doorgang 
en drie vaste stukken, waarvan het middenvak het 
grootste is, werd vermoedelijk in de eerste helft 
van de zestiende eeuw vervaardigd, doch is wel
licht van jonger datum dan het koordeurtje in de 
Ned. Herv. Kerk te Maasland; 
Ue constdBctie is nog geheel gothiek, doch hoewel 
de versiering van de paneeltjes gothiek is z.g. 
cuiriSf hebben deze ornamentjes als uitlopers, 
Ue boogjes en ballasters zijn renaissance, doch 
de vulling of versiering is nog aan de gothiek 
ontleend« 
Het is een laatse groet aan de gothiek. 
ten mooie eikenhouten preekstoel is zorgvuldig^ 
opgeborgen om wanneer de tijd daartoe gunstig is 
te worden schoon gemaakt en geplaatst. " 

Helaas bleef er na de brand van 1921 weinig van 
al dat moois over. Over dat weinige hoop ik U 
op 23 juni a.s. in de kerk het een en ander te 
vertellen. 
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