


Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 van nadeel hebben ondervonden, ontbrak hier tijd enruimte. Aan dit interessante aspect van de zeisterBroedergemeente, dat voor deze toen nog van vitaal be-lang was, wordt van andere zijde een studie voorbereid.Slechts terloops zal hierover een en ander worden ge-zegd. De Broedergemeente en de politiek In 1795 blijken de Hernhutters in Nederland hun her-komst uit doopsgezinde en collegiantenkringen 2) nogniet te hebben verloochend. Net als deze religieuzegroeperingen toonden zij de neiging zich af te zonderenvan het wereldse, belichaamd in het landsbestuur en derechtspraak. Het ware Godsvolk leefde als &quot;stillen inden lande&quot;, zich slechts bekommerend om zijn geestelijkwelzijn, de zorg voor het aards bestaan overlatend aananderen. Dat verhinderde de Hernhutters niet zich in telaten met handel en nijverheid, maar hun economischebedrijvigheid stond toch

vooral ten dienste van de ge-meenschap en in het bijzonder van hun zendingsidealen.Het gezag van de wereldlijke overheid werd door henechter wel erkend als een door God boven hen gesteldemacht, en zij namen bijvoorbeeld gewetensvol deel aande door de overheid afgekondigde bededagen. In tijden van politieke onrust en veranderingen,waarbij zich nieuwe politieke opvattingen aandienden ennieuwe machtsdragers de bestuurszetels bezetten, hieldmen zich voorshands op de vlakte, zonder zich ten gun-ste van een der partijen uit te spreken. Deze houdingvan zelfgekozen isolement vinden we duidelijk in deBroedergemeente te Zeist terug, zowel gedurende de ja-ren van de Patriottenbeweging in 1785-1787 als ten tij-de van de Bataafse Omwenteling in 1795. Een bijkomendereden voor de hernhutter-gemeenten in Nederland - naastZeist ook enkele minder belangrijke vestigingen el-ders - om zich niet te mengen in de politieke twistenvan die dagen was

het betrekkelijk grote aantal buiten-landse leden, waardoor de gemeente afhankelijker wasvan de welwillendheid van de overheid dan andere groe- 13







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 en kwade genius van stadhouder Willem V, die hem voorde maaltijd had uitgenodigd, en de aldaar aanwezigepruissische generaals de positie van de zeister Broe-dergemeente uitvoerig uit de doeken te doen 12). Ondanks de nauwelijks verhulde politieke voorkeurenvan de gemeentedirectie streefde de Aeltesten Conferenzer naar een openlijke partijkeuze uit de weg te gaan.Dit vloeide, zoals gezegd, voort uit de traditie omzich afzijdig te houden van de wereldse politiek enzich te plooien naar de gegeven gezagsverhoudingen. Menstelde zich in het algemeen op een strikt gouvernemen-teel standpunt. Met niet al te veel moeite schikte degemeente zich in de nieuwe bestuurlijke verhoudingen,die de omwenteling van 1795 teweegbracht, zoals we nogzullen zien. Dat de Unitats-Direktion te Herrnhut min-der angst had zich op het terrein van de politiek tebegeven en een scherper oog

had voor de nadelige gevol-gen van pogingen zich daaraan te onttrekken, wordt aan-getoond door haar beoordeling van het optreden van dezeister gemeente in maart 1795, naar aanleiding van deverkiezing van vertegenwoordigers van het plattelandvan de provincie Utrecht. In het begin van die maand kondigden de ProvisioneleRepresentanten van het Land van Utrecht, welke in deplaats waren gekomen van het oude Statencollege, dochuitsluitend bestonden uit vertegenwoordigers van desteden, aan, dat op 23 maart 16 extra vertegenwoordi-gers van het platteland zouden worden verkozen doorkiesmannen; deze op hun beurt zouden een aantal dagentevoren worden aangewezen door de dorpen, en wel tweevoor ieder dorp of gerecht. Kiesgerechtigd waren zij,die ouder dan 20 jaar waren, van het mannelijk geslachten niet in dienstbetrekking stonden. Om van zijn stem-recht gebruik te kunnen maken diende men vooraf eendeclaratoir of verklaring te

ondertekenen, waarin hetancien regime als onwettig en gewelddadig werd verwor-pen 13). Deze verklaring zou volgens de Gemein-Direk-tion de broeders in gewetensnood kunnen brengen, mededoor de impliciete desavouering van het Oranjehuis.Daarom werd besloten een uitweg te vinden, waardoor men 16                                                        -



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 niet aan de verkiezingen hoefde deel te nemen. Driebroeders, Hans Heinrich Zaslein, voorstander der ge-meente, Jens Fridlezius, voorstander van het ledigebroederkoor en Ludwig van Laer 14), gemachtigde van debezitter van de vrije heerlijkheid, zullen zich naarUtrecht begeven om aan Representanten een zorgvuldig inhet nederlands vertaalde memorie aan te bieden, waarinhet standpunt van de gemeente wordt toegelicht, zonderde eigenlijke grond, namelijk het bewuste Declaratoir,expliciet te noemen, maar met verwijzing naar de tradi-tie van afzijdigheid in politieke zaken. Vooraf zullende broeders een bezoek afleggen bij enkele afzonderlij-ke Representanten om de memorie toe te lichten en hunoordeel daarover te vernemen 15). Op 12 en 13 maart vertrokken de broeders naar Utrechten bezochten volgens bedoeling eerst enkele Represen-tanten. Burger L. de With

Hoevenaar was vol begrip enstelde zelfs ter plekke een verklaring op, die op 16maart aan de kiezers van Zeist zou moeten worden voor-gelezen ter verduidelijking van de positie van de Broe-dergemeente. De heer S. Essenius, de voorzitter van deRepresentanten, hoewel niet ongenegen, liet echter alszijn mening horen, dat de Representanten in deze aange-legenheid niet te maken hadden met kerkgenootschappen,maar met vrije burgers, die hun plicht als burger beho-ren te kennen. In dezelfde geest werden zij toegespro-ken door de Representant J. van Vliet. Desondanks werdde delegatie op 13 maart 's middags toegelaten tot devergadering van de Representanten en in de gelegenheidgesteld de memorie voor te lezen 16). De zorgvuldiggekozen bewoordingen zijn tekenend voor de geestesge-steldheid der zeister gemeente: zij heeft zich altijd,zo heet het, in vrede en stilte - - - als een naarstigChristelijk Genoodschap kunnen bewijzen, zonder zichechter

te behoeven in te laaten in politieke zaaken, debestuuring van den Staat deezer Landen betreffende. Netals voorheen laat zij ook nu met een gerust hart aanhaar medeburgers gewillig over, de Constitutie deezesLands zoo te regelen en te bewerken, als volgens hunneinzigten tot het meeste nut van het geheele Staats-Li- 17








