
Seijst 1997-II

http://hdl.handle.net/1874/9665

http://hdl.handle.net/1874/9665


Seijst 1997-II. - Dl.27 2 BULLETIN UITGEGEVEN DOOR DE VAN DE POLL STICHTING K±:^ ?  Tollen langs de wegen van ZeistyDe Koelaan (6) ?  Mijmeringen hij het hoek ?  Financieel overzicht over 1996 1^ O























Seijst 1997-II. - Dl.27 2 Seijst 1997-11 MIJMERINGEN BIJ HET BOEK, AART DE GROOT verantwoord totaalbeeld hebben gege-ven. Paridon en Gunning komen er nietin voor, al stonden ze in hun verlangensheus niet alleen. Is alles wat wel is ver-meld, inderdaad van belang geweest inde geschiedenis van de afgelopen twee enhalve eeuw.' Waar ligt de grens tussen hettyperende en het toevallige, tussen hetwezenlijke en het anecdotische? Toen wij als gedenkboekcommissievan de Oudstenraad van de Broeder-gemeente drie jaar geleden de opdrachtkregen om een gedenkboek samen testellen, hadden we al vrij snel een mooiconcept. Moeilijker was het auteurs tevinden. Het blijkt dat je steeds voor on-verwachte situaties komt te staan. DrPaul Peucker en ik, die met de redactiewerden belast, zijn bijzonder dankbaarvoor alle ondervonden medewerking.Voor diverse onderwerpen hebben wedeskundigen bereid gevonden een bij-drage te leveren. Medewerking hebbenwe eveneens in ruime mate gekregen vanarchieven en bibliotheken. In het bijzon-der moeten worden genoemd hetUniteitsarchief in Hermhut en het Rijks-archief in Utrecht, waar het Zeister De Jongensschool van de Broedergemeente aan het begin van deze eeuw. COLLECTIE BROEDERGEMEENTE ZEIST broedergemeente -archief is gedeponeerd.Zo kon dan voor het eerst de gehele ge-schiedenis van deze gemeente wordenbeschreven, wat

met vier hoofdstukkenvan Peucker de eerste helft van het boekvult. In de andere helft hebben we aanenkele onderwerpen daaruit nog eensbijzondere aandacht willen geven. Van meet af hebben we ernaar ge-streefd een boek uit te geven, dat ook door hen die niet tot de Broeder-gemeente behoren, graag zou worden terhand genomen. De Broedergemeenteheeft zich bij tijden, met name in de,vorige eeuw, wat in een hoekje terugge-trokken, maar ze neemt in het geheel vande Zeister geschiedenis toch een duide-lijke plaats in. Ik hoop dat de 'couleurlocale' van het boek de Zeistenaren aan-spreekt. Zeker over de historie van het



Seijst 1997-II. - Dl.27 2 Seijst 1997-11 MIJMERINGEN BIJ HET BOEK, AART DE GROOT Sk)t en de bedrijven op en om de pleinenworden er in de bijdrage van drs. HuibLeeuwenberg belangwekkende bijzonder-heden gegeven. Uit het hoofdstuk vanHen van den Boseh valt op te maken hoehet vooral de muziek was, waardoor methet dorp banden zijn ontstaan. Onsstukje over het onderwijs is achteraf be-zien - wat teveel een kroniek gebleven,maar wel kan er uit blijken dat deherrnhutterscholen een opvallendeplaats in het Zeister onderwijsspectrumhebben gehad. In ieder geval is de naam Zeist via deBroedergemeente en het wereldwijdezendingswerk van de hernhtitters natio-naal en internationaal bekend geworden,niet het minst ook in Suriname. De missioloog ds Hartmut Beek heefter een boeiend hoofdstuk aan gewijd. Gamaar eens kijken op de 'Godsakker' naarde op de grafstenen vernielde namen vande geboorteplaatsen van hen die hierbegraven liggen; ze zijn uit meer dan veer-tig landen afkomstig. Onder de oudstegraven zijn er ook van zogenaamdeMoravische Broeders die aan het begin T* Zelfs het zegel van debroedergemeente,ontworpen omstreeks1830, is onlangsgerestyled. Hieronderde nieuwe variant. i U M i Predikant Helmut Bintz wijst Koningin Juliana de weg door het Zusterhuis. Op de achtergrond de toenmalige burgemeester van Zeist, mr. Korthals Altes. FOTO H. HASEWINKEL





Seijst 1997-II. - Dl.27 2 BOEKBESPREKING 1997-11 Uniek naslagwerkBroedergemeente Waarschijnlijk was het wel deEvangelische Broeder-gemeente, die meer dan ietsanders Zeist bekendheid verleende bui-ten de eigen stadsgrenzen en zelfs buitende landsgrenzen. Zo bezochten in detweede helft van de achttiende eeuw le-den van de Stadhouderlijke familie bijnaieder jaar vanuit Soestdijk deHerrnhutter nederzetting te Zeist. Op 5juli 1814 was het de beurt aan de Russi-sche Tsaar Alexander I, die een dienstbijwoonde in de kerkzaal van de Broeder-gemeente waar een speciaal voor dezegelegenheid gecomponeerde cantatewerd uitgevoerd. Nog veel meer belang-rijke en minder belangrijke bezoekers uitbinnen- en buitenland bezichtigden zo-wel in de achttiende als wel de negen-tiende eeuw de gebouwen rond de plei-nen waaronder vooral de kerkzaal, het Broederhuis en het Zusterhuis. Door watwerden al die bezoekers aangetrokken?Niet alleen door de diensten van deBroedergemeente met hun voor hettoenmalige Protestantse Nederland op-vallend melodieuze gezangen; maar ookdoor de in het oog springende levens-wijze van de Broeders en Zusters, die ineen streng geordende gemeenschap dewereldlijke en religieuze sferen van hetleven zoals het wonen, werken, opvoe-den, het gebed en de kerkgang nauw metelkaar wilden verbinden in het teken vaneen gemeenschappelijk doel 'de dienstaan de Heiland'. Zo trok de

economischezelfverzorging op godsdienstige basis,waarbij zeker in de aanvangstijd de am-bachtelijke bedrijven en winkels van degemeenteleden de uitgaven van deBroedergemeente zoveel mogelijk dek-ten, de belangstelling van nogal wat Ne- De Zeister Broedergemeente1746 1996. Bijdragen tot degeschiedenis van de herrntiuttersin Nederland. Onder redactie vanAart de Groot en Paul Peucker.,Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,ZuTPHEN 1996, 256 biz, 125illustraties, f 49,50, ISBN90.6011.973.8 (Met medewer-king van Hartmut Beek, HelmutBintz, Ben van den Bosch, RuibLeeuwenberg en ChristophReichel).





Seijst 1997-II. - Dl.27 2 Seijst 1997-11 BOEKBESPREKING Friese Stadhouder Johan Willem Friso,die het gezag uitoefende over de BaronieIJsselstein, begon onder druk van deGereformeerde Kerk de Broeder-gemeente van' s-Heerendijk steeds meertegen te werken. De Herrnhutters beslo-ten tenslotte in 1744 hun gemeente uit's-Heerendijk weg te halen en voor haar'elders een nieuwe vestiging te zoeken. veel meer te richten op de verering vanJezus Christus. Dat de Broedergemeentetoch uitgroeide tot een zelfstandig kerk-gent)otschap lag echter aan de afwerendehouding van de Lutheraanse kerken enwat betreft Nederland vooral die van deNederlands Gereformeerde Kerk. Zekerin het midden van de achttiende eeuwvoerden verschillende Gereformeerdekerkeraden en Provinciale SynotJen eenheftige polemiek tegen de Herrnhutters. Een hoogtepunt hierbij vormde hetherderlijk schrijven van de Amsterdamsekerkeraad in 1738, waarbij gewaar-schuwd werd tegen de' gevaarlijke dwa-lingen van de Herrnhutters De Gerefor-meerden ergerden zich met name aan deruimdenkendheid van de Broeder-gemeente, die leden van verschillendecoiifessies in de eigen kring opnam zon-der van hen te vragen zich van hun kerklos te maken. Kon dit ook niet voor Ka-tholieken gelden, die in die tijd nog alsde doodsvijanden van het Protestantismewerden gezien. De vestiging van eenBroedergemeente in Zeist had te makenmet deze vijandige

houding van de Gere- formeerde Kerk. Voor de oprichting vande Zeister gemeente beschikten deHerrnhutters in de Nederlandse Repu-bliek al sinds enkele jaren over een eigennederzetting nl. s-Heerendijk deze naamheeft overeenkomstige betekenis als dievan het Oostduitse Herrnhut vlak bijIJsselstein aan de Hollandse IJssel.Prinses Maria Louise weduwe van de De omvangrijkste brand die Zeist ooit heeft gekent, vernietigde het broederhuis inde nacht van 27 op 28 oktober 1967. Dankzij de meterslange gangen die depanden met elkaar verbondden, kon het vuur razendsnel om zich heen grjpen. FOTO BROEDERGEMEENTE ZEIST
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