
HKE-93 

Uit het knipselarchief van 
 

Laarder Nieuwsblad 
25 juni 1921 

De Hervormde Kerk verbrand 

Te Eemnes-Binnen heeft zaterdag-
morgen een geweldige brand ge-
woed, die het bekende koffie-
huis ,,Het Roode Kruis’’ en de Ned. 
Herv. Kerk in asch heeft gelegd. 
Het pand, waarin de brand ont-
stond, werd bewoond door drie ge-
zinnen, n.l. de fam. v. d. Kamp, de 
koffiehuishouder van het Roode 
Kruis en twee gezinnen Van Dijk 
van één familie. De brand ontstond 
om omstreeks half tien in het ge-
deelte, bewoond door de familie J. 
v. Dijk en een kwartier, nadat de 
eerste geweldige rookzuil de omwo-
nenden alarmeerde, stond reeds het 
geheele perceel in lichte laaie. Men 
snelde naar het brandspuithuisje te 
Eemnes-Buiten, waar men ook 
spoedig een paard bij de hand had, 
doch toen de spuit even na tienen 
op de plaats des onheils aankwam, 
viel aan blusschen niet te denken. 
Het rieten dak, droog als kurk, was 
in een ommezien in een zee van 
vuur herschapen. Tot overmaat van 
ramp was er, door de geweldige 
droogte van den laatsten tijd, geen 
water in den omtrek. Een modder-
sloot was spoedig leeggepompt. In 

allerijl is toen nog een kuil gegra-
ven, maar ook hieruit kon men 
slechts onvoldoende water halen, 
terwijl herhaaldelijk de slangen ver-
stopt werden door modder en een-
denkroos. De brandweer van Baarn 
was ook spoedig ter plaatse en ver-
leende met enige handspuiten assis-
tentie. Het vuur greep zóó snel om 
zich heen, dat tootaal niets van de 
inboedels kon worden gered en ook 
het vee van de familie Van Dijk, een 
zogvarken met biggen en een geit, 
in de vlammen omkwam. De 
weleerw. heer dominé H. H. Ynzo-
nides haastte zich naar ’t naast de 
brandende perceel gelegen kerkge-
bouw en bracht voor de zekerheid 
de in het gebouw aanwezige waar-
den, notariëele en geldswaardige 
papieren in veiligheid, terwijl hij eni-
ge collectebussen in de brandkast 
opborg. Plotseling werd gezien hoe 
het vuur, aangewakkerd door een 
fellen Noordwester, zich mededeel-
de aan ’t dak van ’t Ned. Herv. 
Kerkgebouw. Vermoedelijk had door 
’t overwaaien van brandende stuk-
ken riet, het dak van ’t kerkgebouw 
vuur gevat. De slangen werden op 
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Door een brand in het naastgelegen café ,,Het Roode Kruis” (van Van Dijk) raakte de her-
vormde Pieterskerk (,,’t Dikke Torentje”) op 18 juni 1921 in brand. De vijftiende-eeuwse kerk 
werd – dank zij een goede brandverzekering – spoedig herbouwd. In het huisje, rechts achter 
de kerk, woonde Peter Giesken (Potlepel, zie HKE 2000 nr. 3), de ,,petrolieboer”. 

’t kerkgebouw gericht, doch de 
spuiten konden ’t water niet tot vol-
doende hoogte opvoeren. De brand-
weer plaatste daarop ladders tegen 
de muren, en de spuitgasten pro-
beerden, op de ladders staande, 
door de ruiten het kerkgebouw van 
binnen te bespuiten, doch de ont-
zaglijke hitte noodzaakte hen al 
gauw, de strijd met het vuur op te 
geven, en ook de kerk werd geheel 
een prooi der vlammen en brandde 
totaal uit. De in het gebouw staan-

de stoelen en de aanwezige kerkbij-
bels, alsmede een antieke gods-
lamp, had men nog uit ’t vuur we-
ten te redden. Nu werden alle 
krachten ingespannen om althans 
de toren te behouden. Een angstig 
ogenblik brak nog aan, toen in den 
toren een paar balken begonnen te 
branden, maar een moedig brand-
weerman begaf zich in den toren en 
wist de brandende balken en de 
klankborden eruit te hakken. Daar-
door is de toren behouden geble-
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ven. De geweldige vuurzee bood 
een grotesken aanblik. Hoog boven 
de bomen uit waaierden de felle 
roode vlammen naar den hemel toe, 
die donker gekleurd was door de 
ontzaggelijke rookzuilen. De vernie-
ling ging ongelooflijk snel in haar 
werk en spoedig stortte met donde-
rend gekraak het kerkdak ineen en 
was het gebouw één woeste, bran-
dende ruïne. De rondom de kerk 
staande bomen hebben zeer van ’t 
vuur geleden. 
Reeds kort na het uitbreken van 
den brand verschenen de burge-
meester en de andere autoriteiten 
op de plaats des onheils en leidden 
het blussschingswerk. 
Gelukkig bleef de storm tijdens den 
brand uit het noorden loeien: was 
hij toen reeds oostwaarts geloopen, 
zoals hij des middags deed, dan 
zouden ook de huizen aan de over-
zijde aangetast zijn. 
 
De vernielde kerk, vóór de Hervor-
ming een roomsche kerk, gewijd 
aan den H. Petrus, was een, beuki-
ge baksteenen kerk met diep koor, 
blijkens inscriptie gebouwd in 
1439. De kerk, die in 1891 werd 
gerestaureerd, bevatte zeldzame be-
zienswaardigheden, als een choor-
hek, een preekstoel en een ouderlin-
genbank en een wandbedekking 
van kunstig gesneden eiken hout, 
een meesterwerk van snijkunst, al-
les dateerend uit de zeventiende 
eeuw (1650). Jaren geleden werd 
alles met de verfkwast bedekt, 
maar de huidige predikant, dominé 
Ynzonides, in 1906 naar hier beroe-

pen, heeft de kunstwerken van die 
verflaag laten ontdoen. De zelfde 
dominé Ynzonides heeft, kort na 
zijn komst alhier, de kerk een fraai 
nieuw orgel geschonken, dat in 
1908 werd ingewijd en toen voor ’t 
eerst door den vervaardiger, den 
heer Vermeulen uit Woerden, werd 
bespeeld. De kerk bevatte ook een 
gestoelte van de koninklijke familie, 
wat waarschijnlijk hierin zijn oor-
zaak had, dat prins Willem III, stad-
houder en zij opvolgers Willem IV 
en Willem V, ambachtsheeren wa-
ren van Eemnes. De kostbare met 
zilver beslagen bijbels van de ko-
ninklijke familie en ook de prachtige 
bijbel op de lezenaar van den preek-
stoel, zijn gered kunnen worden. 
Later bleek, dat de brandkast van 
de kerk, een Schatwoodbrandkast, 
prachtig tegen ’t vuur was bestand 
geweest. De geldswaarden, die zich 
erin bevonden, hadden niets gele-
den, alhoewel de brandkast, vieren-
twintig uren na den brand, nog 
warm was. 
De kerk is verzekerd bij de Utrecht-
sche Brandwaarborgmaatschappij. 
Van de drie gezinnen in het huis 
naast de kerk, waarin de brand ont-
stond. is een bewoner, de familie J. 
van Dijk, niet verzekerd. Op initia-
tief van dominé Ynzonides is onder 
de talrijke nieuwsgierigen, die Zater-
dag en Zondag naar de plaats des 
onheils kwamen kijken, ten bate 
van het niet verzekerde gezin gecol-
lecteerd. Deze collecte heeft f 300,- 
opgebracht. 
De oorzaak van den brand is abso-
luut onbekend. 


