
Idylle te Eemnes-Binnen, kerkstrijd te Am
sterdam. 

In 1857 kwam Dr. Gerrit van Gorkom over naar 
Eemnes-Binnen en werd daar bevestigd tot het 
ambt van predikant. 
Hij ontmoette daar al spoedig zijn toekomsti
ge vrouw Sara Jacoba Susanna Carolina Laan. 
Haar vader, in 1855 overleden, was eigenaar 
geweest van de Katoenbaai, haar moeder leefde 
nog. Haar oom woonde op het nabijgelegen 
Steevliet. 
De idylle speelde zich dus waarschijnlijk af 
op de Katoenbaai of Steevliet en in de pasto
rie, Wakkerendijk 226. 
Het paar trouwde in 1859 in de woonplaats van 
de bruid, want de Katoenbaai en Steevliet 
lagen nog net in de gemeente Baarn. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat 
de broer van de bruid Mr. Jacob Cornells 
Gijsbert Carel Laan het huwelijk voltrok, 
want hij was pas burgemeester van Baarn en 
Eemnes geworden. 
Interessant zijn de volgende vragen: 'Vond de 
kerkelijke inzegening van huwelijk plaats te 
Eemnes-Binnen? en welke predikant zegende het 
huwelijk in? 
Het pasgehuwde echtpaar bleef niet lang in 
Eemnes-Binnen, want in 1861 vertrok het 
reeds. 

In de eerste helft van de jaren '70 was Dr. 
Gerrit van Gorkom Hervormd predikant te Am
sterdam. 
In de Hervormde Gemeente van Amsterdam woedde 
een hevige richtingsstrijd: rechtzinnigen 
tegen vrijzinnigen. 
De rechtzinnigen waren zeer ruim in de meer
derheid. 
Het regende protesten tegen preken, door 
vrijzinnige predikanten gehouden. 
Ook tegen de preken van Van Gorkom, die één 
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der voormannen was van de vrijzinnige rich
ting, kwamen tal van protesten. Er begon een 
onaangename verhouding te ontstaan tussen de 
aanhangers van de beide partijen en toen de 
rechtzinnige meerderheid in de kerkeraad tot 
geen enkele concessie aan de vrijzinnigen 
bereid bleek, verlieten enige moderne predi
kanten- de strijd beu- met een aanzienlijk 
aantal vrijzinnige gemeenteleden de Kerk. 
De eerste uittocht, onder leiding van Dr. G. 
van Gorkom, voltrok zich in 1875 en wel naar 
de Remonstrantse Broederschap. Geestverwanten 
van Van Gorkum waren de gebroeders Hugen-
holtz, zij richtten in 1877 "De Vrije Gemeen
te" op. 
De Vrije Gemeente liet een gebouw van samen
komst bouwen aan de Weteringschans. Dit ge
bouw heet nu Paradiso. 
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Noot van de redactie: 
De kerkelijke inzegening van het huwelijk van 
Dr. Gerrit van Gorkom en Sara Jacoba Susanna 
Carolina Laan vond niet plaats in de Hervorm
de Kerk van Eemnes-Binnen. 

Mr. Jacob Cornells Gijsbert Carel Laan, geboren 1826, 
overleden 1873. Burgemeester van Eemnes van 1858 tot 
1867. Hij was een broer van Sara Jacoba Susanna Caro
lina Laan, die trouwde met Dr. Gerrit van Gorkom, 
dominee te Eemnes-Binnen van 1857-1861 
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