




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




