
- Zaterdag 20 november, op de
vooravond van Eeuwigheidszon-
dag, is er een thema-avond over
begraven in Hilversum. Sprekers
zijn Flos Wisse Smit (verbonden
aan stadstuin De Hof, vm. begraaf-
plaats ’Gedenkt te sterven’) en ds.
W. Moehn. Gospelkoor Edoza zorgt
voor een muzikale bijdrage. Na het
plenaire gedeelte wordt aanslui-
tend de tentoonstelling over de ge-
schiedenis van de Grote Kerk ge-
opend. De toegang is gratis, ieder-
een is welkom (na aanmelding),
online meeluisteren en -kijken kan
via kerkdienstgemist.nl

- In de eerste herdenkingsweek
zijn basisscholen (met lesprogram-
ma) en zorgcentra in Hilversum
welkom voor een exclusief bezoek
aan de Grote Kerk en de expositie,
die vanaf 1 december toegankelijk
is voor het grote publiek. 

- Zondag 28 november staat ds.
Moehn in de ochtenddienst stil bij
de gebeurtenissen van 50 jaar ge-
leden. 

- Van maandag 29 november tot
en met zaterdag 4 december is er
een escape room. Het verhaal: de
redding van kostbaarheden uit de
brandende kerk. Doorkruis met
een groepje van vier tot zes deel-
nemers de kerk en probeer samen
al puzzelend binnen een uur de op-

lossing te vinden. Deelname is gra-
tis. Reserveer een starttijd.

- Vanaf woensdag 1 december is
de gratis toegankelijke expositie
(met objecten, platen, foto’s en
presentaties van de geschiedenis
van de Grote Kerk, met speciale
aandacht voor de brand) open voor
het grote publiek. Te zien zijn on-
der meer de verbrande torenhaan,
geblakerde wijzerplaten en zwart-
gerande pagina’s uit een psalm-
boekje. Woensdagmiddag, don-
derdagmiddag en -avond, vrijdag-
middag- en avond en zaterdag-
middag gratis rondleidingen
(reserveren s.v.p.) langs de ten-
toonstelling en door het kerkge-
bouw van 15 à 30 minuten. Hieraan
kunnen maximaal acht personen
per keer deelnemen.

- De ladderwagen van de brand-
weer die 50 jaar geleden dienst
deed op vrijdag 3 december te be-
zichtigen op de Kerkbrink. Verder
staat er een aanhanger met foto-
en filmmateriaal en zullen brand-
weerlieden aanwezig zijn met in-
formatie over brandpreventie. Ook
staat er een ambulance, liefheb-
bers kunnen er een kijkje nemen
en in gesprek gaan met de ambu-
lanceverpleegkundige.

- Vrijdag 3 december luiden de
torenklokken drie minuten lang.
Zij stoppen om 17.57 uur, exact vijf-
tig jaar na het moment dat de to-
renspits op de grond viel. In de kerk
wordt het Polygoonjournaal van
indertijd herhaald. De uitzending
is te volgen via kerkdienstge-
mist.nl (17.57-18.00 uur). 

Tegelijkertijd zetten kinderen
van de Grote Kerk kaarsjes neer bij
de ingang aan de Kerkbrink om te
markeren dat de grote brand niet
het einde was.

- Op vrijdag 3 december is er van-
af 20.00 uur een herdenkingsbij-
eenkomst in de Grote Kerk met als
sprekers onder anderen burge-
meester Pieter Broertjes en histori-
cus Pieter Hoogenraad, en met me-
dewerking van kerkmusicus Ton
van der Horst. Na afloop van het of-
ficiële gedeelte is er vanaf ca. 21.00
uur ruimte voor ontmoeting en
voor het bezichtigen van de kerk
en de tentoonstelling. De toegang
is gratis, iedereen is welkom (na
aanmelding).

- Zaterdag 4 december zijn van
tien tot twaalf ’s ochtends alle le-

den en oud-leden van de Grote
Kerk welkom in de kerk voor een
reünie. Vooraf aanmelden.

- Verder is er een kleurwedstrijd
voor kinderen, en - speciaal voor
deze herdenking - een legpuzzel
van duizend stukjes van de Grote
Kerk. 

- Tijdens de herdenkingsweken
wordt aandacht gevraagd voor in-
loophuis Wording aan de Vaart-
weg. Dit biedt een open huis voor
iedereen die dak- of thuisloos is en
voor mensen die te kampen
hebben met psychische en/of ver-
slavingsproblemen, en ook alleen-
gaanden die graag anderen willen
ontmoeten, kunnen er terecht. 

Voor meer informatie en reser-
veren: www.grotekerkhilver-
sum.nl/brand50

De Grote Kerk herdenkt de ver-
woestende brand van 1971 en wil
dat doen met heel Hilversum. De
herdenkingsactiviteiten onder de
noemer ’50 Jaar na de brand’ be-
ginnen zaterdag en duren tot en
met 4 december. 

Herdenkingsweken met allerlei activiteiten
De triest stemmende ruïne die achterbleef nadat het verwoestende vuur zijn werk had gedaan. ARCHIEFFOTO: GROTE KERK HILVERSUM

Richard Hoff en Simone Lamain stelden de historische expositie samen.

Hilversum ■ Op de website van
de Grote Kerk wordt uitgebreid
aandacht besteed aan de brand,
waarvan veel Hilversummers getui-
ge waren. En van hen was de juist
aangetreden ds. Smit, wijkpredi-
kant van de Centrumwijk. Hij was
inkopen aan het doen toen de
brand uitbrak. 

Vrijdagmiddag 3 december 1971
zal altijd in zijn herinnering blij-
ven, aldus de predikant. „Zolang ik
redelijk denken kan. Het was een
drukke middag. Ik had nog een
paar inkopen te doen voor Sinter-
klaas en wellicht ook nog voor die
avond. Die was namelijk gepland
voor een ontvangst van mijn voor-
malige Puttense collega’s en hun
respectievelijke dames. Zij kwamen
eens kijken hoe wij ons gesetteld
hadden op Soestdijkerstraatweg 3.”

Voetbalspel
Tegen half vijf zal het geweest zijn,
dat predikant Smit met een zeer
onhandig pak, met daarin een
voetbalspel, voor Hof van Holland
langs over de Kerkbrink sjouwde.
Iemand wees hem op de Grote
Kerk: er kwam rook uit het dak,
steeds meer. „Ik keek met hem mee
en besloot meteen het Hof van
Holland binnen te gaan om de
brandweer te bellen. Aan een ober,
die met een blad vol koffie liep,
vroeg ik of hij bellen wilde omdat
ik dacht dat de kerk in brand
stond. Ik zie die ober nog, mèt zijn
blad vol koffie, door de knieën
gaan om door het raam naar het
dak aan de overkant te kijken.
„Warempel”, zei hij, „dat is mis, ik
bel.” Ik inmiddels weer naar bui-
ten. Op dat moment hoorde ik de
sirene van de aansnellende brand-
weer. Kennelijk had een ander al
eerder gebeld.

Dieptepunt
„Ik heb mijn pak gestald in de
sigarenwinkel van mevrouw G. van
’t Hof en ben geruime tijd op de
Kerkbrink gebleven. De neerval
van de brandende torenspits leek
voor velen een hoogtepunt: de
massa juichte. Voor mij was het een
dieptepunt: het huilen stond mij
nader dan het lachen. Ik ben stil
naar huis gegaan… Een gezellige
avond kon het niet meer worden.”

Op zondag 5 december ging ds.
Smit tweemaal voor in de Nieuwe
Kerk. Hij had bij zichzelf gedacht:
’Gelukkig hebben we de Nieuwe
Kerk nog. We kunnen dus zondag
gewoon doorgaan’. 

Bepalend voor de preek was
vanzelfsprekend dat het de tweede
zondag van advent was, maar ds.
Smit ’kon natuurlijk niet langs de
brand en de gevolgen daarvan’. 

Een van de liederen die de predi-
kant die zondag liet zingen, was
Psalm 74: 7. 

Daar staat: 
’Uw heiligdom is door het vuur

verteerd,

niets heeft zijn glans voor ’t
woên des gloeds beveiligd.

Uw schoon paleis, Uw woning, is
ontheiligd,

ten gronde toe in puin en as
verkeerd.’

50 JA AR LATER Grote Kerk aan de Kerkbrink in Hilversum staat stil bij grote brand

’Uw heiligdom is door 
het vuur verteerd’
Op vrijdag 3 december 1971, vijftig jaar geleden, veranderde een verwoestende brand de monumentale Gro-
te Kerk aan de Kerkbrink in Hilversum van de ene op de andere dag in een troosteloze ruïne. 

Eddie de Paepe
e.de.paepe@mediahuis.nl

De vuurzee werd met man en macht bestreden. ARCHIEFFOTO: GROTE KERK

❜❜Warempel, zei
de ober, dat is
mis, ik bel de

brandweer

❜❜De massa
juichte, maar

voor mij was het
een dieptepunt

Zicht op de ruïne aan de Kerkbrink. ARCHIEFFOTO: GROTE KERK

Een stille getuige van de brand. ARCHIEFFOTO: GROTE KERK
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