
Tussen Rijn en Lek 1970 3. - Dl.4 3 -16- De kerkzaal en het broederhuis van deEvangelische Broedergemeente te Zeist Zeist - &quot;Het is 19 oktober 1768.Op het broeder- en zusterplein teZeist, waar enkele decennia tevo-ren de Evangelische Broedergemeen-te werd gevestigd, is het een druk-te van belang. Wat er gaande is?Om half 9 in de avond zal delaatste zangdienst in de oude kerk-zaal van het slot worden gehouden.De nieuwe zaal wordt morgen ingebruik genomen, maar vanavondstaat - voor het laatst - de kerk-zaal in het centrum.De 45-jarige Christian Gregor,organist van de Broedergemeente,zal de zangdienst leiden. Hij isniet de eerste de beste; als musi-cus en als dichter speelt hij een De nog lang niet vergeten,zeer geslaagde excursiesnaar Zeist in 1969 brach-ten de redactie ertoe overte gaan tot de plaatsingvan het hier volgendeartikel (zie: UtrechtschNieuwsblad van 4 septem-ber

1968, Zeister editie,pag. 4). Zij was van oor-deel dat Zeist niet verbuiten het gebied van on-ze vereniging ligt en dater naar alle waarschijnlijk-heid ook &quot;tussen Rijn enLek&quot; wel belangstellingvoor zal bestaan. A.G. belangrijke rol. Het gezangboekvan de Broedergemeente bevat een groot aantal liederen van degraaf van Zinzendorf, die door Gregor voor de gemeentezang inde eredienst geschikt gemaakt werden. En op Palmzondag en deeerste Advent wordt nog heden ten dage het door hem gecompo-neerde Hosianna gezongen.&quot; Wars van pracht en praal In Zeist was men enerzijds blij met de nieuwe kerkzaal, anderzijdswas men met weemoed vervuld, omdat de kleine zaal in het mooieslot niet meer bruikbaar was. Maar in de dienst op die 19e oktober1768 overheerste toch de dankbaarheid en met grote blijdschap





Tussen Rijn en Lek 1970 3. - Dl.4 3 r Interieur van de kerkzaal in 1968.



Tussen Rijn en Lek 1970 3. - Dl.4 3 -19- De plannen tot de bouw van de kerkzaal dateerden van het beginvan de zestiger jaren (der achttiende eeuw). Men was het pas ineen veel later stadium eens over de vraag, waar precies de zaalkomen moest. Het aanvankelijke plan om de zaal tussen de huizenvan Van Loer (Zusterplein nr. 16) en van Verbeek (Zusterpleinnr. 8) op te trekken werd na veel heen en weergepraat goedge-keurd. Er waren er die aan plaatsing bij het Rond dachten (waar-door aan het karakter van het Slot stellig grote afbreuk gedaanzou zijn), er waren er ook die de zaal in het slot wilden vergro-ten (o.a. Cornelis Schellinger), er waren er tenslotte die de zaalgebouwd wensten te zien naast het Broederhuis (o.a. Leonard Dober,Johannes de Wotteville en August Spangenberg, de grote Drie vande Broedergemeente in de 18e eeuw). Interieur Wie de zaal nu gaat

bezoeken om een rijk interieur te vinden zalbedrogen uitkomen. De Broedergemeente is altijd wars geweest vanpracht en praal. Maar, zo zegt dr. Meerdink: &quot;Ziet men in de een-voud het kenmerk van het ware don ontkomt men niet aan de &quot;no-blesse&quot;, aan het karakter en de stijl waarin de geest dezer 18eeeuwse gemeente zich in de ruimtewerking, de proporties van leng-te, breedte en hoogte en de op wit afgestemde kleur uitspreekt.&quot;Let wel: de mooie witte banken van vandaag, stonden er in 1768niet, ze waren ongeverfd en gladgeschaafd, meer niet, sommigezelfs zonder leuning. Het witte schilderwerk dateert van ca. 1850 en werd voor het eerstaangebracht door mr. schilder, behanger en stoffeerder Broeder Fre-derik Fries, die aan de Karpervijver woonde en aan de Lagewegzijn werkplaats had. Toen in 1957 de Uniteit der Broedergemeente 500 jaar

bestond werdde grote oud-ho Hondse kroon in de kerkzoal gehangen als geschenkvan de vele vrienden der gemeente. De beide kachelovens, die onmiddellijk opvallen en de beide wan-den voortreffelijk sieren, zijn van de firma AAartin en werden inde 19e eeuw vervaardigd.
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