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Vergaderplaats der Broedergemeente te Zeijst, gravure van G.B. Probst naar H. Spilman, ca 1768

1 De geschiedenis van de hernhutters gaat terug op de oude Unitas Fratrum die in 1457 ontstond 
uit een reformatorische beweging in Bohemen en Moravië. Dit verklaart waarom voor de 
Broedergemeente verschillende namen in omloop zijn zoals Boheemse of Moravische Broeders, 
Moravians, Hernhutters of Evangelische Broedergemeente. 
2 Deze verkenning is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zeist en de Broedergemeente Zeist. 
De auteur is als historicus en als conservator verbonden aan de museumstichting Het Hernhutter 
Huis te Zeist.
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Inleiding

In 1722 ontstaat in het Duitse Saksen een klein dorp: Herrnhut. Vanuit Herrnhut 
groeit een beweging die zich in de achttiende en negentiende eeuw over de wereld 
verspreidt. 
De hernhutters bouwen nederzettingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en 
Zuid-Afrika. De hernhutters zien het leven als liturgie: een dienstbaarheid aan 
God en de naaste waardoor wonen, werken en geloven een geheel vormen. 
Deze leefwijze komt tot uitdrukking in de sociale structuur, de eigen kerkelijke 
cultuur maar ook in de planmatige opzet en de fysieke vorm van de 
nederzettingen. De authentieke en herkenbare verbinding tussen de materiële en 
immateriële cultuur van de hernhutters maakt dit erfgoed bijzonder. 
 
In het Moravian Heritage Network werken sinds 2003 gemeenten en 
gemeenschappen uit verschillende landen samen om een reeks nederzettingen als 
keten te nomineren voor de werelderfgoedlijst van Unesco.3 Deze van oorsprong 
achttiende-eeuwse nederzettingen kenmerken zich door hun architectuur en 
cultuur die in hoge mate oorspronkelijk en compleet zijn gebleven. 
Het betreft de nederzettingen Herrnhut (1722) en / of Gnadau (1767) in Duitsland, 
Christiansfeld (1773) in Denemarken, Gracehill (1759) in Noord-Ierland, 
Bethlehem (1747) in Pennsylvania (USA), Elim (1824) en / of Genadendal (1793) 
in Zuid Afrika en Zeist (1746) in Nederland. 
In Duitsland en Zuid Afrika wordt nog overleg gevoerd over de mogelijkheden tot 
aanmelding voor nominatie als werelderfgoed. Bethlehem, Zeist en Gracehill zijn 
of worden binnenkort aangemeld voor plaatsing op de voorlopige lijsten. 
Christiansfeld staat op de Deense voorlopige lijst. 

In hoofdstuk 1 van deze verkenning wordt onderzocht op grond waarvan het 
‘erfgoed van Herrnhut‘ aanspraak zou kunnen maken op de status van 
werelderfgoed. In hoofdstuk 2 wordt het ontstaan van de Unitas Fratrum in haar 
historische context bezien om te kunnen verklaren hoe de nederzettingen over de 
wereld zijn verspreid. Daarna wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op kenmerkende 
elementen van de nederzettingen zoals die in Herrnhut zijn ontstaan en die in de 
verschillende nederzettingen over de wereld terug te vinden zijn. Tot slot wordt in 
hoofdstuk 4 specifiek ingegaan op het ontstaan en de ontwikkeling van de 
nederzetting in Zeist. 

3 Het Moravian Heritage Network heeft in dit kader een aantal conferenties belegd: Christiansfeld 
Denemarken (2003), Bethlehem, Noord Amerika (2004), Cape Agulhas, Zuid Afrika (2005), 
Gracehill, Noord-Ierland (2007)
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1.  Werelderfgoed

Het erfgoed van de Broedergemeente is verspreid over de wereld. Op grond 
waarvan kan het aanspraak maken op de status van werelderfgoed?

Cultureel erfgoed dient - kort omschreven - ten minste:4 
1. een meesterwerk van menselijk vernuft te zijn, en / of
2. een belangrijke overgang te markeren in de ontwikkeling van techniek, 
architectuur, stedenbouw of landschapsontwerp, en / of
3. een uniek of zeldzaam overblijfsel te zijn van een bestaande of verdwenen 
cultuur, en / of
4. een voorbeeld te zijn van een bouwwerk of van een landschap dat één of meer 
belangrijke fasen in de geschiedenis vertegenwoordigt, en / of
5. een voorbeeld te zijn van een traditionele nederzetting of van traditioneel 
gebruik van land of zee, vooral wanneer onomkeerbare veranderingen optraden, 
en / of
6. geassocieerd te zijn met gebeurtenissen, tradities of geloven enz. van universele 
betekenis en dit bij voorkeur in samenhang met één of meer andere criteria.
Naast deze zes criteria gelden eisen van voldoende authenticiteit ('authenticity'; 
oorspronkelijkheid) en van integriteit ('integrity'; het niet verstoord zijn of intact 
zijn).

Ad 1 en 2. 
Nederzettingen van de Broedergemeente markeren op een bijzondere wijze de 
overgang naar geplande nederzettingen in de achttiende eeuw, ook in andere dan 
de Europese cultuurgebieden. Het buitengewone van dit nederzettingenconcept 
blijkt uit de inrichting van de ruimte, de vormgeving en functie van de gebouwen 
die worden bepaald door de christelijke levensopvatting en de sociale structuur 
van de gemeenschap. Deze kenmerkende opzet met onder andere kerkzaal, 
koorhuizen, privé-huizen en godsakker blijkt zo flexibel dat aanpassing aan de ter 
plaatse heersende cultuur en de beschikbare bouwmaterialen niet tot wezenlijke 
verandering leidt.
De combinatie van architectuur, landschapsontwerp, bouwstijl en 
materiaalgebruik in de Zeister nederzetting is in de wereld enig in zijn soort. 

Ad 3. 
Nederzettingen van de Broedergemeente vormen unieke complexen van een nog 
steeds bestaande cultuur waarin materiële en immateriële cultuur samen gaan.
In de cultuur van de Broedergemeente wordt het leven opgevat als liturgie; 
dienstbaarheid aan God waardoor wonen, werken en geloven één geheel vormen. 
Deze cultuur gaat terug op een traditie van 550 jaar. 
De Zeister nederzetting is letterlijk en figuurlijk op deze traditie gebouwd. 

Ad 4. 
De achttiende-eeuwse nederzettingen markeren op uitzonderlijke wijze de fase 
waarin migratie buiten Europa gepaard gaat met de verspreiding van het 
protestantisme. Nederzettingen van de Broedergemeenten op de verschillende 

4 Nederlandse vertaling ontleend aan de site: 
http://www.werelderfgoed.nl/pages/nl/werelderfgoed-wereldwijd/criteria-en-
rapportage/criteria.php
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continenten vormen als eerste de basis voor (zelf)ontwikkeling van achtergestelde 
groepen zoals onder andere Koi Koi, negerslaven en indianen. 
In dit proces is de nederzetting in Zeist een belangrijk wereldwijd knooppunt van 
waaruit dit werk met mensen en middelen mogelijk is gemaakt.

Ad 6. 
Nederzettingen van de Broedergemeente zijn van universele betekenis omdat zij 
worden geassocieerd met 
-  een van de oudste protestantse kerken in de wereld (zie 3);
-  een geloofsovertuiging en levensopvatting die niet discriminerend is naar ras of 
geloof (zie 3);
-  de missie en methode die de Broedergemeente als eerste praktiseerde om het lot 
van achtergestelden in de (voormalige) koloniën te verlichten met onderwijs en 
zielszorg en dit tot op heden doen (zie 4);
-  het ontstaan van de eerste ‘inheemse’ protestantse gemeenten in Noord- en Zuid 
Amerika en Afrika (zie 4); 
-  een opvoedkundige traditie die zich richt op natuurlijke ontwikkeling, 
aanschouwelijk onderwijs, discipline en dienstbaarheid aan de medemens (zie 3);
- een kerkelijke cultuur waarin architectuur, kunst, literatuur, liederen en muziek 
op geheel eigen wijze dienstbaar zijn gemaakt aan het voor de Broedergemeente 
alles inspirerende voorbeeld van Jezus Christus (zie 3).

De nederzetting van de Broedergemeente in Zeist voldoet in ruime mate aan de 
eisen van authenticiteit en integriteit. De nederzetting is in zijn grondvorm, aanleg 
en uitvoering oorspronkelijk en uniek in de wereld. Het complex is volledig intact. 
Aan de opzet van dit unieke complex is nagenoeg niets veranderd. 
Restauratiewerkzaamheden aan de beide pleinen en het Slot Zeist hebben de 
oorspronkelijke opzet en uitvoering niet aangetast.
Sinds 2007 geniet het complex als geheel met de status van ‘historische 
buitenplaats’ rijksbescherming.

Het Slot met rechts het Broederplein en links het Zusterplein, Zeist, Nederland, ca 2000.
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2. Historische ontwikkeling en verspreiding van de Unitas Fratrum

Waarop is het erfgoed van de Broedergemeente gebaseerd? Hoe heeft deze 
kerkelijke cultuur zich ontwikkeld? Hoe heeft de verspreiding van de hernhutters 
over de wereld plaats gevonden?  Om het antwoord op deze vragen te vinden, 
volgen we de ontwikkeling van de Unitas Fratrum op hoofdlijnen.

2.1  De bijbel als autoriteit
Het ontstaan van de Unitas Fratrum is verbonden met de reformatorische 
beweging waarin de Engelsman John Wycliff (ca 1330-1384) en de Tsjech Jan 
Hus (1369-1415) de Bijbel als richtsnoer in de leer en het leven stellen boven de 
opvattingen van de rooms-katholieke kerk en de keizer van het Heilige Roomse 
Rijk. 5

De katholieke kerk verkeert in de periode 1378 – 1415 in crisis. Het is de tijd van 
het pauselijke schisma waarin twee, en na 1409 zelfs drie, pausen elkaar met 
geweld bestrijden. 
In Praag stelt Jan Hus leerstukken en regels van de katholieke kerk ter discussie. 
Hij is van mening dat het woord van God vrij moet kunnen worden verkondigd en 
dat priesters geen wereldlijke taken behoren te hebben. De kerk moet zich weer 
richten op de bijbel en op de oerkerk uit de tijd van de apostelen. 
In de Bethlehemkapel legt hij de bijbel uit in de volkstaal en trekt daarmee vele 
belangstellenden.6 Als hij zich richt tegen de verkoop van aflaten in Praag is voor 
de paus de maat vol en wordt hij verbannen. Dit weerhoudt hem niet om te blijven 
preken. Tijdens het grote concilie in Konstanz (1414-1418) dat het vraagstuk van 
het leiderschap in de katholieke kerk moet oplossen, hoopt hij zijn opvattingen toe 
te kunnen lichten. Het concilie veroordeelt de opvattingen van Hus als ketters en 
in 1415 sterft hij op de brandstapel.

Bethlehemkapel in Praag, detail uit perspectiefprent van J.D.Hubers, 1769.

5 H. Bintz, ‘De Evangelische Broedergemeente’ in:  A de Groot en P. Peucker De Zeister  
Broedergemeente 1746 – 1996 ( Zutphen, 1996) p.13.
6 De Bethlehemkapel staat als onderdeel van de Praagse binnenstad op de werelderfgoedlijst.
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2.2  Het huis van samenkomst
Na de dood van Hus proberen radicale aanhangers met geweld hervormingen af te 
dwingen. Meer gematigde aanhangers zoeken andere wegen. Zo ontstaat in 1457 
in het Boheemse dorpje Kunvald een gemeenschap in de overtuiging dat de ware 
christen afziet van alle geweld, maar ook van maatschappelijke en andere 
zekerheden om zich in dienst te kunnen stellen van Jezus.7  Zij noemen zich 
Broeders en Zusters van de wet van Christus, later ingekort tot Broedergemeente 
of Unitas Fratrum.
De gemeente komt bijeen in de sbor, het huis van samenkomst. Het Tsjechische 
woord sbor betekent ‘verzameling’ of ‘bijeenkomst’ van Gods volk zonder dat 
daarmee een hiërarchie wordt bedoeld of een heilige plaats wordt aangeduid. 
In dit opzicht is er een gelijkenis met de Saal die in de achttiende-eeuwse 
nederzettingen van de Broedergemeente een centrale plaats inneemt.8 De sbor van 
de eerste gemeente in Kunvald bestaat nog steeds. 

Kunvald, sbor van de Unitas Fratrum, foto, ca 1957.  

2.3  Een apostolische kerk
Met de instelling van een eigen priesterschap in 1467 die men terugvoert op de 
apostolische successie, wordt de losmaking van de heersende katholieke kerk een 
feit. De Unitas Fratrum ontwikkelt een eigen theologie en publiceert eigen 
belijdenisgeschriften die via de drukpers worden vermenigvuldigd. Hoewel de 
Unitas Fratrum door de katholieke kerk en de koning wordt vervolgd, groeit de 
aanhang. Omstreeks 1500 zijn er naar schatting vijfhonderd plaatsen in Bohemen 
en Moravië waar leden van deze gemeenschap bijeenkomsten houden.9 
De aanhangers komen uit alle lagen van de bevolking. Onder hen is de edelman 
Johann Kostka von Postupic, heer van het kasteel Litomyšl (Leitomischel) dat nu 
op de werelderfgoedlijst staat. Hij wordt in 1486 lid en het plaatsje Litomyšl 

7 A.Molnár., ‘Die Böhmische Brüderunität, Abriss ihrer Geschichte’  in: M. van Buijtenen, C. 
Dekker en H. Leeuwenberg; Unitas Fratrum (Utrecht, 1975)
8 Zie ook: Jorgen Boytler; Moravian Values and Moravian towns, (Christansfeld, 2003)
9 Stephan Augustin; Die erste Generation: Herrnhutter Missionäre aus dem Kuhländchen. 
(München, 2002)
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groeit dankzij zijn steun uit tot één van de centra van de Unitas Fratrum met een 
eigen sbor en eigen drukkerij. 

2.4  Eigen publicaties en kerkelijke cultuur
De eigen publicaties uit de drukkerijen van de Broeders helpen om hun 
gedachtegoed te verspreiden. Educatie is in de ogen van de Unitas Fratrum 
belangrijk. Op de scholen die met steun van protestantse edelen worden opgezet, 
maken de Broeders in de zestiende eeuw gebruik van een eigen schooleditie van 
de catechismus in drie talen: Boheems, Duits en Latijn. 
In de scholen en daarbuiten gebruiken de Broeders eigen liedboeken. Deze 
verschijnen in het Tsjechisch, Duits en Pools. De belangrijkste factor waardoor de 
ideeën van de Broeders zich kunnen handhaven is de eerste vertaling van de 
Bijbel in de Boheemse taal. 
De catechismus, liederen en Bijbel worden thuis, op school en in de kerk gebruikt. 
Zij dragen bij aan een manier van leven die van generatie op generatie wordt 
doorgegeven.

2.5  Vervolging en verspreiding 
Het katholieke Habsburgse huis waartoe Bohemen en Moravië behoren, staat de 
Unitas Fratrum niet toe. Met het Sint Jacobsmandaat wordt de Unitas Fratrum van 
1508 tot 1609 verboden. Het optreden van Maarten Luther in 1517 en de 
Reformatie in de Duitse landen brengen niet de vrijheid van geweten en geloof 
waar de broeders en zusters in Bohemen en Moravië op hopen. 
De godsdienstvrede van Augsburg (1555) legt vast dat het geloof van de vorst 
bepalend is voor het geloof van zijn onderdanen (cuius regio, euis religio). 
Hoewel Bohemen en Moravië tot het katholieke Habsburgse huis behoren, wordt 
de Unitas Fratrum dankzij steun van enkele invloedrijke protestantse Tsjechische 
edelen gedoogd. 
Aan dit voortbestaan lijkt na 1620 een einde te komen als de contrareformatie met 
geweld wordt doorgevoerd. Groepen van de Unitas Fratrum en andere niet-
katholieke gelovigen vluchten naar Oost-Pruisen en Polen. Onder hen is de 
bekende theoloog, pedagoog, pleiter voor vrede en bisschop van de Unitas 
Fratrum Jan Amos Comenius (1592 – 1670). Tijdens zijn ballingschap legt hij zijn 
opvattingen en de geschiedenis van de Unitas Fratrum in publicaties vast. 
Hoewel verboden, blijven deze boeken in gebruik bij de aanhangers van de Unitas 
Fratrum die in Bohemen en Moravië in de illegaliteit voortleven.  
Geconfronteerd met nieuwe vervolgingen in 1721 besluiten enkelen van hen 
onder leiding van Christian David (1690-1751) hun heil te zoeken in het lutherse 
Saksen. Daar heeft Christian David contact met de jonge graaf Nicolaus Ludwig 
von Zinzendorf (1700-1760) die hem heeft toegezegd te zullen helpen. 
In 1722 komt de eerste groep vluchtelingen uit de Duitstalige dorpen Kunewalde 
en Zauchtel in Moravië op het landgoed Berthelsdorf van de jonge graaf aan. 
Zij beginnen met de aanleg van de nieuwe nederzetting die Herrnhut wordt 
genoemd: onder de hoede van de Heer.
Naast de afstammelingen van de Unitas Fratrum vestigen zich hier ook 
vluchtelingen van andere godsdienstige gezindten uit verschillende streken. 
Allen zoeken zij een vrijplaats voor een christelijk leven.10 

10 Het is denkbaar dat deze mensen zich mede hebben laten leiden door de idee van het nieuwe 
Jeruzalem zoals in Openbaringen 21 wordt beschreven: “Gods woonplaats is onder de mensen, hij 
zal bij hen wonen, zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle 
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Uit:Gerd Menzel; Herrnhut zur Zinzendorfzeit; Ortsentstehung, Ortsentwicklung, Ortsherrschaft 
(Herrnhut, 2001)

2.6  De Hernieuwde Unitas Fratrum
De persoon Zinzendorf is van doorslaggevende betekenis voor het ontstaan, de 
vormgeving en de verspreiding van de hernhutter nederzettingen.
De opvoeding door zijn erudiete en vrome grootmoeder, het verblijf van zijn 
tiende tot zestiende jaar in het Adelspedägogium in Halle11, zijn studie in het 
Lutherse Wittenberg en zijn grand-tour door Europa hebben hem gevormd.
Het piëtisme speelt in deze vorming een belangrijke rol. De grondlegger van het 
piëtisme, Philip Jakob Spener (1635-1705)12, is een goede bekende van zijn 
grootmoeder. Spener is ook de leermeester van Hermann August Francke 
(1663-1727), de drijvende kracht achter het Adelspedägogium in Halle.
Spener en zijn geestverwanten wijzen op de bijbel als bron voor een vroom leven 
en een praktisch christendom dat voorkomt uit een innerlijke ervaring en 
persoonlijke betrokkenheid als gevolg van bijbelstudie. 

tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, 
want wat eerst was, is voorbij”
11 In Halle ontstaat in de vroege achttiende eeuw een ware ‘schoolstad’. De culturele waarde van 
dit complex wordt door met plaatsing op de Duitse voorlopige lijst voor wereldgoed erkent. 
12 Zijn Pia desideria of Ernstige Wensen voor een Hervorming van de Ware Evangelische Kerk 
(1675) geldt als ‘programma’ voor het piëtisme. Spener stelt voor om de kerk te hervormen door 
de ernstige en grondige studie van de Bijbel in particuliere bijeenkomsten, de ecclesiolae in  
ecclesia (kerkjes in de kerk). In zijn ogen heeft iedere christen heeft een ambt, een taak in de kerk: 
het algemeen priesterschap der gelovigen en moet de kennis van het christendom in de praktijk 
worden toegepast. Heterodoxen en ongelovigen moeten niet worden bestreden door bittere 
aanvallen of uitleg van de ware leer, maar door hen sympathiek en vriendelijk te behandelen. In de 
theologische opleiding aan de universiteiten, moet meer aandacht worden besteed aan de praktijk 
van het godsdienstige leven en de prediking moet praktisch en minder dogmatisch zijn.
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In Halle krijgt Zinzendorf een gedegen christelijke opvoeding, gebaseerd op 
catechismus en bijbelse geschiedenis en gericht op een actief christendom. 
Francke ziet het verspreiden van het evangelie onder de heidenen als een kerntaak 
van de kerk. Hij voegt de daad bij het woord en organiseert de evangelische 
zending in de Deense kolonie Tranquebar in Oost-Indië. Daarmee wordt hij een 
voorbeeld voor Zinzendorf die in het bijzijn van Francke de zendelingen uit Oost-
Indië ontmoet. Deze gesprekken versterken de drang bij de jonge Zinzendorf om 
zelf ooit actief te worden. 
Na zijn studie in het leerstellige Lutherse Wittenberg maakt Zinzendorf zijn 
grand-tour. 
Hij trekt door het tolerante Nederland en langs de culturele centra van Europa. 
Daar ontmoet hij mensen met andere religies en legt hij contacten die later van 
belang blijken te zijn.
Na zijn grand-tour wil Francke hem als medewerker in Halle maar op krachtig 
aandringen van zijn familie neemt hij in 1722 een bij zijn afkomst passende baan 
aan in de landsregering van Saksen. In hetzelfde jaar koopt hij het landgoed 
Berthelsdorf en treedt hij in het huwelijk. 1722 is ook het jaar dat de eerste 
vluchtelingen uit Moravië op het landgoed aankomen. 
In korte tijd groeit hun aantal. In dit conglomeraat van mensen met verschillende 
meningen over de ware godsdienst ontstaan spanningen. Geleidelijk vraagt de 
nederzetting op zijn landgoed meer van zijn aandacht en in 1727 zegt hij zijn baan 
op om zich aan de verdeeldheid onder de hernhutters te kunnen wijden
In 1727 weet Zinzendorf eenheid te creëren door de inwoners van Herrnhut ertoe 
te brengen om de ‘Herrschaftliche Gebote und Verbote’ te ondertekenen. Met 
deze ‘statuten van 1727’ wordt het dagelijkse leven tot in detail geregeld. In de 
bijbehorende ‘Brüderliche Verein und Willkur’ wordt benadrukt wat de leden van 
de nieuwe gemeenschap met elkaar bindt opdat ‘niemand in Herrnhut ooit vergeet  
dat deze gemeenschap is gefundeerd op de levende God en dat dit een werk is van 
zijn almachtige hand. Herrnhut en zijn inwoners zullen in oprechte liefde met alle 
broeders en kinderen Gods van alle gezindten verkeren. Zij zullen niemand 
veroordelen of onbehoorlijk doen tegen andersdenkenden maar onder elkaar 
streven naar de evangelische oprechtheid, eenvoud en genade.13

Tijdens een avondmaalsviering op 13 augustus 1727 ervaren de aanwezige 
broeders en zusters eenheid. Deze datum wordt nog jaarlijks gevierd als de 
stichtingsdatum van de hernieuwde Unitas Fratrum. 

2.7  De gemeenschap van gelovigen
De eenheid en structuur in deze samenleving wordt door Zinzendorf versterkt met 
het instellen van allerlei ambten en diensten. Omdat ontwikkeling in het 
persoonlijke geloofsleven en ontwikkeling van de gemeenschap van de gelovigen 
zelf belangrijk zijn, is iedereen lid van een pastorale groep waarin de zielszorg 
centraal staat. In Herrnhut ontstaat een verdeling langs de lijnen van de 
burgerlijke stand. De aparte groepen van kinderen, meisjes, jongens, ongehuwde 
zusters, ongehuwde broeders, echtparen, weduwen en weduwnaren worden 
‘koren’ genoemd. Deze indeling heeft de vormgeving van de 

13 Hans-Joachim Wollstadt; Geordnetes Dienen in der christlichen Gemeinde p. 32 (Göttingen,
1966) Een onverkorte weergave van het statuut van 1727 is opgenomen in: H.C. Hahn en 
H.Reichel, Zinzendorf und die Herrnhuter Brüder; Quellen zur Geschichte der Brüder-Unität van 
1722 bis 1760 (Hamburg, 1977) Vertaling door de schijver.
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broedergemeentenederzettingen mede bepaald en leeft in de naamgeving van de 
gebouwen tot op heden voort.

Onder andere de koorhuizen in Christiansfeld, Denemarken., omstreeks 1880. (UAH Ts  Mp 161 
05)

2.8  Wereldwijde zending
De inwoners van Herrnhut zoeken vanaf 1728 contact met christenen in alle delen 
van Europa. Men zoekt geestverwanten onder andere gezindten in Duitsland, 
Engeland en Denemarken. Er is een sterke drang om wereldwijd zending te 
bedrijven. Zinzendorf maakt in 1728 plannen voor zending naar Groenland, West-
Indië, Turkije en Lapland. 
Voor de hernhutter zendelingen is het ‘Streiterideal’ richtinggevend; de ultieme 
dienstbaarheid om mensen te brengen tot contact met Christus in een vreedzame 
samenleving. Zendelingen moeten niemand dwingen, maar op zoek gaan naar de 
‘Corneliuszielen’.14 
De eerste overzeese vestiging wordt het Deense St. Thomas in het Caribische 
gebied waar twee broeders in 1732 onder de slaven gaan werken en 
evangeliseren.15 Door de aankoop van een plantage wordt de Broedergemeente 

14 In Handelingen 10 wordt de vrome centurion Cornelius door een engel gemaand Simon Petrus te 
ontbieden waarop Petrus zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen 
mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor 
hem heeft en rechtvaardig handelt.  God heeft aan de Israëlieten bekend gemaakt dat hij door Jezus 
Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle 
mensen.’
15 J.A. Hutton, A history of moravian missions (Londen, 1922)
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niet alleen eigenaar van grond maar ook van mensen. De plantage groeit uit tot de 
nederzetting Nieuw Herrnhut met een eigen kerk en huizen voor de slaven. 
De broeders stellen een voorbeeld door hun omgang met de slaven als 
medemensen en gelovigen. Als vrijgemaakte ex-slavin evangeliseert Rebecca 
Protten onder de slaven op St. Thomas en sticht zij de eerste ‘Afrikaanse’ 
gemeente van Noord- en Zuid Amerika. 16  
In 1733 volgt het Deense Groenland en in 1734 vertrekken zendelingen naar 
Lapland en Georgia in Amerika. In 1735 gaan zendelingen naar Guyana en 
Suriname en in 1736 komt de eerste zendeling in Zuid Afrika aan..
De zendelingen aanvaarden zaken als slavernij en ondergeschiktheid als een 
gegeven, maar respecteren slaven en andere maatschappelijk ondergeschikten als 
gelijkwaardige broeders en zusters in het geloof. Deze houding brengt de 
zendelingen herhaaldelijk in conflict met kerkelijke en wereldlijke autoriteiten die 
er andere opvattingen op na houden. Dit verhindert niet dat het werk van de 
zendelingen vrucht draagt. In Amerika en Afrika ontstaan dankzij het werk van 
deze zendelingen de eerste protestantse ‘inheemse’ gemeenten ter wereld.

Uit: Stephan Augustin; Die Erste Generation- Herrnhuter Missionare aus dem Kuhländchen 
(München, 2002)

16 Jon F. Sensbach, Rebecca’s Revival, Creating Black Christianity in the Atlantic World 
( Harvard, 2005) ziet haar als de grondlegger van de zwarte protestantse kerk in Amerika.
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De Eerstelingen; schilderij van Valentin Haidt, 1747. De afgebeelde personen zijn de eerste 
mensen die op de verschillende continenten door de zendelingen tot het geloof in Christus zijn 
overgegaan. Zij zijn rond Christus afgebeeld omdat zij bij het maken van het schilderij reeds 
overleden zijn. Het schilderij hangt in de Kleine Zaal van de Broedergemeente te Zeist.

2.9  Motieven voor migratie en het ontstaan van nieuwe nederzettingen
De verspreiding van de hernhutter nederzettingen in de achttiende eeuw is te 
verklaren uit twee factoren.
In de eerste plaats is er de vervolging om reden van religie. Herrnhut zelf ontstaat 
uit de migratie van religieuze vluchtelingen uit Bohemen en Moravië. De opvang 
van de vluchtelingen in Herrnhut blijft echter niet onopgemerkt. De keurvorst van 
Saksen, die ook koning van het katholieke Polen is, wil de goede verstandhouding 
met het katholieke Habsburgse keizer, tevens koning van Bohemen, niet in gevaar 
brengen. Hij bepaalt in 1736 dat nieuwe religieuze vluchtelingen niet langer in 
Herrnhut mogen worden opgevangen en ondergebracht. Zinzendorf zelf wordt in 
1736 uit Saksen verbannen en krijgt pas in 1747 weer toestemming om terug te 
keren. 
Voor de tweede keer maakt geloofsvervolging het noodzakelijk om uit te zien 
naar nieuwe vestigingsmogelijkheden. Zinzendorf vestigt zich in Mariënborn bij 
Büdingen in Hessen. In deze streek wordt op het landgoed van graaf Kasimir zu 
Ysenburg-Büdingen de nieuwe nederzetting Herrnhaag gebouwd. 
Bouwtekeningen, eigentijdse beschrijvingen en andere bronnen maken een 
reconstructie van de bouwgeschiedenis tussen 1738 en 1753 mogelijk.17 

Zinzendorf betrekt in 1747 het huis dat voor hem is gebouwd. Maar in 1750 
maakt een nieuw emigratie-edict een einde aan de bewoning door de 
Broedergemeente. 
Voor de derde keer trekken de broeders en zusters omwille van hun geloof verder. 
Zij vinden onderdak in Pennsylvanië in Amerika, Neuwied aan de Rijn en in Zeist 
in Nederland.

17 Ulrike Carstensen, Herrnhaag – eine barocke Planstadt. Die Baugeschichte Herrnhaags von 1738 
bid 1753’ in: Unitas Fratrum. Zeitschrift für Geschichte und Gegenwartsfragen der  
Brüdergemeine 51/52 (2003)  
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Een tweede factor voor het ontstaan en de verspreiding van nieuwe nederzettingen 
is te vinden in het philadelphisch-oecumenische streven van de hernhutters en de 
daaraan verbonden zending. Het streven naar de broederliefde (philadelphia) en 
de eenheid van alle gelovigen zet een cirkelstructuur in werking waarin zending 
leidt tot opwekking die weer leidt tot vorming van gemeenschap van waaruit 
opnieuw zending uitgaat.18 
De gebieden waar de zendelingen naar toe trekken, liggen in Deense, Britse en 
Nederlandse koloniën. Om vertrek naar deze gebieden te vergemakkelijken, maar 
ook om de zendelingen toe te rusten voor hun nieuwe werk, zijn standplaatsen, 
‘posthuizen van de Heiland’, nodig. 
Het werk in de zendingsgebieden leidt tot het ontstaan van  zendingsposten. 
Een aantal daarvan zoals Bethlehem in Noord-Amerika en Genadendal in Zuid 
Afrika groeit op hun beurt uit tot complete nederzettingen.

Bethlehem, Pennsylvania omstreeks ca 1757 (UAH Ts  Bd 02 09)

18 Zie: W. Lutjeharms; Het philadelphisch-oecumenisch streven der Hernhutters in de 
Nederlanden in de achttiende eeuw (Zeist, 1935)
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Genadendal, omstreeks 1850. (UAH Ts Mp 177 09)

  Genadendal, plan, Zuid Afrika 1799 (UAH 343 11)
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3. Herrnhut en de kenmerken van hernhutter nederzettingen.

Wie verschillende achttiende-eeuwse nederzettingen van de Broedergemeente 
bezoekt, zal het opvallen dat zij onderling verschillen, maar ook sterk op elkaar 
lijken. Dat is geen toeval want met uitzondering van Herrnhut zelf, zijn de 
nederzettingen gepland. Voor de opzet en uitvoering ervan is toestemming van de 
leiding van de Broedergemeente nodig. Dit geldt ook voor de opzet van de 
zendingsposten, maar hier zijn de materiële mogelijkheden om planmatig te 
werken in het begin beperkter.
Van de meeste nederzettingen van de Broedergemeente die ooit zijn aangelegd, 
bestaan plattegronden en soms ook bouwtekeningen.19  Een onderlinge 
vergelijking laat zien dat in veel gevallen de hoofdassen van de nederzetting 
samen een kruis vormen. Binnen deze kruisvorm neemt een open ruimte in de 
vorm van een plein een centrale plaats in. 
Op de onderstaande afbeelding van de eerste nederzetting Herrnhut wordt deze 
centrale plaats ingenomen door de kerkzaal.. 

Herrnhut, omstreeks 1760. In deze vogelvluchtweergave wordt de doorgaande weg haaks geraakt 
door de zichtlijn in deze afbeelding. In de open ruimte aan dit ‘kruispunt’ is de kerkzaal 
gepositioneerd. (UAH Ts Mp 002 04)

Op de afbeelding van Gracehill in Noord-Ierland is de kerkzaal geplaatst aan het 
‘hoofdeinde’ van de kruisvorm. Hetzelfde patroon is aanwijsbaar in de 
plattegrond van Gnadau in Duitsland. Dit patroon lijkt ook aanwezig op het 
prospect van Nieuw Zeijst uit 1749 waar in die tijd de kerkdienst in het Slot 
worden gehouden.

19 Het Unitätsarchiv in Herrnhut bevat een omvangrijke collectie. Voor Nederland is ook materiaal 
te vinden in de archieven van de Evangelische Broedergemeente die bewaard worden in het 
Utrechts Archief.
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De suggestie dat het grondplan van de hernhutter nederzettingen gebaseerd is op 
een theologische symboliek is al eerder gedaan, maar zou nader onderzocht 
moeten worden.20

Gracehill, 1785. De godsakker bevindt zich achter de kerk in het centrum en langs de zichtlijn in 
de afbeelding. (UAH Ts MP 169 14)

Gracehill, 1763, Landplan  (UAH Ts Mp 171 08)

20 Andreas Richter, Die Siedlungen der Brüdergemeine in Europa. Eine typologische Űbersicht. In: 
Unitas Fratrum. Zeitschrift für Geschichte und Gegenwartsfragen der Brüdergemeine 51/52 
(2003) . Hier wordt gewezen op het schema van het vierkant met de 12 poorten uit Openbaringen 
21 die in enkele plattegronden aanwijsbaar is. De kruisvorm zoals die in enkele naderzettingen 
aanwijsbaar lijkt, is bij mijn weten nog niet eerder genoemd.
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Plan van Gnadau, 1767 (UAH Ts Mp 57.3)

Prospect van Nieuw Zeijst, 1749. Tekening door Johann Wilhelm Heck.  (UAH Ts Mp 157 09)
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De karakteristieken die menig achttiende-eeuwse nederzetting kenmerken, 
ontstaan in Herrnhut. Zij weerspiegelen de leefwijze en geloofsovertuiging van de 
gemeenschap die hier na 1722 tot ontwikkeling komt.
 
3.1  Het plein 
Door de onverwachte komst van de vluchtelingen moet de structuur van Herrnhut 
geïmproviseerd worden. Herrnhut ontstaat aan de doorgaande weg die Bohemen 
en Saksen met elkaar verbindt. Zinzendorf’s rentmeester, Johan Georg Heitz, 
geeft de hoofdlijnen aan. Aan de doorgaande weg moet een plein ontstaan. 
Dit plein, met in het midden een fontein, moet als markt dienst kunnen doen en ‘s 
nachts afsluitbaar zijn. 
In de nederzettingen van de Broedergemeente die na Herrnhut zijn ontstaan, 
vormt de open ruimte waar omheen de gebouwen staan, de kern van de 
nederzetting. Dat lijkt sterk op de omschrijving van het hemelse Jeruzalem in 
Openbaringen. In de Bijbelse beschrijving is het grondplan van de hemelse stad 
vierkant met aan iedere zijde drie poorten, twaalf in totaal. In het midden van de 
stad ligt een plein. Een tempel is er niet omdat God en het Lam zelf onder de 
mensen tegenwoordig zijn.21

In het bouwkundige concept van de meeste nederzettingen van de 
Broedergemeente is het midden niet bebouwd. De gedachte om het midden niet in 
gebruik te nemen, past ook in het besluit van de synode in 1741 om het ambt van 
‘Generalältesten’ toe te kennen aan Jezus en daarmee de leidende plaats te midden 
van de gemeente vrij te houden.
Van de Europese nederzettingen voldoen Herrnhaag (1738, Duitsland), Niesky 
(1742, Duitsland), Gracehill (1764, Noord-Ierland), Sarepta (1765, Rusland), 
Gnadau (1767, Duitsland), Christiansfeld (1772, Denemarken) en Königsfeld 
(1808, Duitsland) aan deze typologie omdat de gebouwen, inclusief de kerkzaal, 
rond een vierkant plein gegroepeerd staan. Het aantal gebouwen per plaatszijde 
bedraagt over het algemeen drie.
Deze opzet van de hernhutter nederzettingen wordt ook in verband gebracht met 
antieke ideaalbeelden van de stad die in de architectuurgeschiedenis van de 
renaissance en de barok naar voren komen.22 In dit verband worden Thomas More 
(Utopia, 1517), Thomas Campanella (Sonnenstaat, 1623) en Johann Valentin 
Andrea (Christianapolis, 1619) genoemd. Er zijn aanwijzingen dat het ideaalbeeld 
dat Johann Valentin Andrea in zijn Christianopolis (1619) voor de geest stond, de 
vorm van de nederzettingen heeft beïnvloed.23.

3.2  De Saal
Christian David bouwt in 1724 het Gemeinhaus met daarin een Saal voor 
samenkomsten. Deze ruimte wordt herhaaldelijk verbouwd en uitgebreid omdat 
die niet is ontworpen voor de samenkomsten zoals die na 1727 praktijk worden. 
De Kirchensaal of Betsaal in Herrnhut wordt in 1756 ontworpen en gebouwd 
door Siegmund August von Gersdorf (1702-1777).  

21 Openbaringen 20 en 21 (nieuwe Bijbelvertaling)
22 Andreas Richter, Die Siedlungen der Brüdergemeine in Europa. Eine typologische Űbersicht. In: 
Unitas Fratrum. Zeitschrift für Geschichte und Gegenwartsfragen der Brüdergemeine 51/52 
(2003) 
23 Pia Schmid wijst in haar artikel Orte für Kinder (Unitas Fratrum,  Zeitschrift für Geschichte und 
Gegenwartsfragen der Brüdergemeine 51/52 (2003) erop dat August Hermann Franke bekend was 
met het werk van Valentin. Valentin was ook een van de leermeesters van Comenius met wie hij 
na diens opleiding in correspondentie bleef. 
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Kerkzaal Herrnhut Duitsland, 2008

Kerkzaal Gnadau, Duitsland, 2008 
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Kerkzaal Bethlehem, Verenigde Staten, 2003

Kerkzaal Christiansfeld, Denemarken, 2003
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Kerkzaal Zeist, Nederland, 2005

Kerkzaal Gracehill, Noord-Ierland 2007
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Kerkzaal Genadendal, Zuid Afrika, 2001

Kerkzaal Elim, Zuid Afrika, 2004
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De Saal is de ‘huiskamer’ van de gemeente en geen ‘kerk’ in de zin van een 
heilige ruimte. Kenmerkend is de breedte van de zaal en de opstelling van de 
banken in de breedte waardoor de afstand tussen gemeente en liturg zo klein 
mogelijk wordt gehouden. Er is geen kansel of altaar omdat het gaat om het 
samenzijn met God in de gemeenschap en het priesterschap van alle gelovigen 
waarin ieder gelijk is. In dit opzicht lijken de hernhutter Saal en de sbor van de 
oude Unitas Fratrum op elkaar.24

Aan weerzijden van de zaal zijn balustraden gebouwd met daarop het orgel en 
ruimte voor een zang- of blazerskoor. De dominante kleur wit in de kerk is de 
kleur van vreugde, reinheid en verlossing. Deze opzet en uitvoering van het 
interieur is in vrijwel iedere kerkzaal van de Broedergemeente terug te vinden. De 
traditionele verdeling van de kerk in een broeder- en zusterkant is niet meer in 
gebruik.
Hoewel de architectuur van de Saal duidelijk afwijkt van andere gebouwen, is het 
een ‘gewoon’ gebouw als de andere gebouwen aan het plein. De kleine torentjes 
zijn in de meeste gevallen van later datum.

3.3  De Godsakker
In Herrnhut is de godsakker sinds 1730 in gebruik. De godsakker is een 
onlosmakelijk onderdeel van de nederzetting. Een mens gaat van ‘de gemeente die 
hier op Hem wacht’ naar de gemeente die ginds bij Hem is’.25 Zo vormen de 
levenden en de doden één gemeenschap in Christus. 

De godsakker in Herrnhut, Duitsland, 2004.

24 Het is aannemelijk dat er een relatie bestaat tussen doel en functie van de ‘oude’ sbor en de 
‘nieuwe’ saal. Een dergelijke relatie is bij mijn weten (nog) niet wetenschappelijk aangetoond.
25 Per Olov Enquist; De reis van de voorganger (Amsterdam, 2003) p19.
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Kenmerkend voor de godsakkers zijn de gelijkvormige grafstenen26  met nummer, 
naam, de geboorte- en sterfdatum en een toepasselijk (bijbel)vers erop, de 
verdeling van de godsakker in een broeder- en zusterzijde, de afwezigheid van 
familiegraven en de beplanting met hagen en lindebomen. Omdat ook Jezus in het 
graf heeft gelegen, wordt de godsakker gezien als een liturgische ruimte.
Vanaf 1740 heeft, voor zover mogelijk, iedere nederzetting zijn eigen godsakker. 
De graven worden niet geruimd opdat de doden gewekt kunnen worden bij het 
aanbreken van de jongste dag. Herrnhut staat ook in dit opzicht model voor vele 
godsakkers verspreid over de wereld.  

De godsakker in Gnadau, Duitsland 2008.

3.4  De koorhuizen
In het snel groeiende Herrnhut leidt de opvang van nieuwkomers tot krappe 
huisvesting. De indeling van gemeenteleden in koorgroepen voor zielszorg leidt 
geleidelijk tot een fysieke indeling van gebouwen waar de gemeenteleden volgens 
de koorindeling eigen leefwerkgemeenschappen vormen.27

De eerste leefgemeenschap die zo ontstaat, is die van de jonge mannen. 

26 De uitzondering die deze ‘regel’ bevestigt betreft de graftombes van de familie Von Zinzendorf 
op de godsakker in Herrnhut.
27 Zinzendorf over de indeling van de gemeente in koren (1738): ‘Die Chöre sind Ordnungen und 
Reigen, welche von Personen einigerley Geschlechts und Standes formiret werden, als da sind von 
lauter Männer, lauter Frauen, lauter Witwen, ledigen Manns-Leuten, ledigen Weibs-Personen, 
Knaben, Mägdgen, Kindern: und in unsern ordentlichen Gemeinen habben alle Chöre 
hinwiederum ihre Classen, kleine Gesellschaften, Arbeiter, Aemter und Aeltesten 
zusammengefasst unter dem Aeltesten und den Helfers der gantzen Gemeine, wovon oben schon 
gesprochen ist. Wer das Geheimniss und die Seligjeit derselben recht einsiehet, der schätzet sich 
glücklich in dierser Verfassung’.  Citaat in Hans Joachim Wollstadt; Geordnetes Dienen 
(Göttingen, 1966) p.108.
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Zij worden in 1728 ondergebracht is een apart gebouw zodat zij niet langer 
verblijven in huizen waar ook vrouwen wonen. Met gemeenschappelijke 
bidstonden, onderwijs in de geschiedenis van de apostelen, medicijnen, geografie, 
schrijven en talen worden zij voorbereid voor hun dienst in de zending. 
Vanuit deze gezamenlijke woonplaats vertrekken zij dagelijks naar hun werk.
In het Broederhuis ontwikkelen zich binnen enkele jaren werkplaatsen waarmee 
de leefgemeenschap ook werkgemeenschap wordt. Het koor-systeem leidt zo tot 
een nieuw type gebouw waarin werken, wonen, koken, eten, slapen, 
samenkomsten en liturgische vieringen onder één dak plaats kunnen vinden. 
In 1739 wordt begonnen met de bouw van het Broederhuis als eerste koorhuis. 
Naast het Broederhuis ontstaan ook het Zusterhuis (1733), het Weduwenhuis en 
het Weduwnarenhuis als koorhuizen.

Ansicht aus Herrnhut, met onder andere de koorhuizen, omstreeks 1850. (UAH Ts Mp 003 08)

3.5  Privé-huizen, werkplaatsen en arbeidsmoraal.
In Herrnhut wordt de eerste vraag hoe alle nieuwkomers in hun onderhoud moeten 
voorzien.28 De vestiging van de nieuwe nederzetting aan de doorgaande weg van 
Löbau naar Zittau biedt enig perspectief op handel voor ambachtelijk gemaakte 
producten, maar het is hard werken om te overleven. De huizen waarin de 
gezinnen en inwonende gezellen leven, zijn tevens werkplaats. In de meeste 
Broedergemeenten zijn er enkele bedrijven die uitgroeien en ook andere 
gemeenteleden werk bieden. Zinzendorf benadrukt dat men niet alleen werkt om 
te leven, maar ook werkt om het werken zelf. Ieder is verplicht om te werken 
opdat niemand op kosten van een ander leeft, maar anderen juist baat hebben bij 
zijn werk. 

28 P. Vogt; Des Heilands Őkonomie: Wirtschaftsethik bei Zinzendorf. In: Unitas Fratrum .  
Zeitschrift für Geschichte und Gegenwartsfragen der Brüdergemeine  49/50 ( 2002)
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Men wordt geacht zijn beroep goed en gewetensvol uit te oefenen. In de 
samenwerking binnen een groter geheel van verschillende gemeenten en 
ondernemingen is het belangrijk dat kwaliteit en diensten betrouwbaar zijn. 
Voor producten en lonen worden al in 1734 vaste prijzen afgesproken onder het 
motto dat handel zoveel mogelijk gericht moet zijn op wederzijds voordelige 
bediening van de naaste. Niet het eigen belang is het motief voor werk, maar de 
uitbreiding van het rijk van Christus. Daarmee staan de handelsondernemingen 
van de Broedergemeenten in dienst van de gemeente zelf en moeten zij het 
zendingwerk, het schoolwerk, de diaconie en de kosten voor het gemeenteleven 
zoals onderhoud van gebouwen, salarissen, reiskosten en dergelijke, opbrengen. 
In de gemeente wordt men geacht solidair te zijn; niemand leeft en werkt voor 
zichzelf maar in Christus is iedereen met elkaar verbonden en draagt daarom zorg 
voor elkaar. Gemeenteleden zijn geen bezitters maar rentmeesters van de 
goederen die hen door God ten dienste zijn gesteld. Het is een teken van Gods 
zegen als de zaken goed gaan.  

3.6  Opvoeding en onderwijs
In 1724 wordt de eerste steen gelegd voor een school naar het voorbeeld van 
Halle.29

De eerste adellijke leerlingen arriveren in 1725 in het ‘grote huis’ maar al in 1727 
wordt deze school omgevormd tot weeshuis voor jongens en meisjes en tevens 
school voor de kinderen van Herrnhut. Een groot deel van de hernhutter kinderen 
volgt hier onderwijs. Kinderen voor wie de ouders zelf niet kunnen zorgen, 
worden hier opgenomen en opgevoed.30

In het weeshuis leven de opvoeders met de kinderen samen in groepen van tien tot 
twintig in de verschillende woonkamers. De zorg voor de kinderen omvat alles 
wat bij kinderen nodig is.De opvoeding is gericht op dienstbaarheid in de vele 
ambten en diensten binnen de eigen gemeente, maar zeker ook de dienstbaarheid 
aan de zending.
In Herrnhut komt een eigen architectuur voor pedagogische ruimten tot 
ontwikkeling die zich onderscheidt van de traditie waarin de jeugd binnen 
ommuurde kloosters en werkhuizen gedisciplineerd werd.31 Het belang dat de 
hernhutters hechten aan educatie blijkt uit het feit dat de scholen als zodanig 
worden gebouwd of als weeshuis speciaal voor opvoeding worden bestemd. 
Kinderen maken deel uit van de gemeenschap, maar hebben daarbinnen ook eigen 
(fysieke) ruimten. In Herrnhut zijn de educatieve ruimten niet omsloten door 
muren maar door tuinen waarvan kinderen gebruik maken. Kinderen in Herrnhut 
hebben meer bewegingsvrijheid dan in die tijd gebruikelijk is.
In 1742 komt Paul Eugen Layritz (1707-1788) bij de Broedergemeente in dienst. 
Met hem komt in de hernhutter opvoeding een herwaardering voor de 
pedagogisch-didactische methode van de bisschop van de Broedergemeente Jan 
Amos Comenius die tot op heden geldt als de vader van het aanschouwelijk 
onderwijs.32

29 Werner Kessler; Die evangelische Brudergemeine im Deutschen Raum von der Entstehung 
Herrnhuts an  bis heute. In: Mari. P. van Buijtenen, Cornelis Dekker, Huib Leeuwenberg; Unitas 
Fratrum (Utrecht, 1975) p. 59.
30 Geordnetes Dienen, p.260
31 P. Schmid,  Orte für Kinder. Zur Architectur pädagogischer Räume in der Herrnhuter 
Brüdergemeine des 18e Jahrhunderts. In: Unitas Fratrum, Zeitschrift für Geschichte und 
Gegenwartsfragen der Brüdergemeine 51/52 (2003) 
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De eigen scholen, kinderhuizen en internaten worden een kenmerkend onderdeel 
van de nederzettingen. In 1818 onderhouden de hernhutters in verschillende 
nederzettingen 20 jongens- en 26 meisjesinternaten.33

.
3.7  Structuur en bestuur
De algemene leiding van de gemeente is aanvankelijk in handen van de 
‘algemeen-oudste’ in Herrnhut. Deze taak wordt echter zo complex naarmate de 
gemeenschap groeit en zich over de wereld verspreidt, dat die in 1741 wordt 
afgeschaft omdat alleen Jezus Christus de ware ‘oudste’ van de kerk kan zijn.34

De leiding van de lokale gemeente ligt in handen van een aantal ‘oudsten’. 
De nederzettingen die na Herrnhut ontstaan, nemen deze structuur over. In de 
achttiende en negentiende eeuw heeft de leiding van de lokale gemeente 
zeggenschap over vrijwel alle aspecten die het leven van de gemeenteleden 
betreffen, variërend van toezicht op zielszorg, bedrijven, huwelijkspartnerkeuze, 
toestemming voor opname in de gemeente en uitzending van zendelingen.
De gemeente wordt op een synode vertegenwoordigd door enkele afgevaardigden, 
meestal de voorganger en enkele gekozen gemeenteleden of gasten. De synode 
behandelt zaken die spelen binnen de betreffende kerkprovincie maar moet in haar 
besluiten wel rekening houden met de kerkorde die de feitelijke ‘grondwet’ vormt. 
Bij belangrijke besluiten wordt het lot geworpen. In de uitkomst ziet men de wil 
van Christus.
De Broedergemeente kent het ambt van bisschop en hecht eraan dat deze 
apostolische successie haar bestaan legitimeert. Een bisschop van de 
Broedergemeente is echter geen kerkleider met een bestuurlijke taak. Het is een 
spirituele functie. Het bisschopsambt is in 1467 aan de Unitas Fratrum 
doorgegeven en via de kleinzoon van Comenius, Ernst Daniel Jablonsky, in 1735 
op David Nitschmann en in 1737 op Zinzendorf zelf overgegaan op de 
Hernieuwde Unitas Fratrum. 
In 1749 erkent het Britse Parlement de Unitas Fratrum als oude protestantse 
episcopale kerk. De erkenning als zelfstandige kerk is van belang voor het 
zendingswerk in landen en koloniën overzee waar aansluiting bij kerken van 
slavenhouders moeilijk of niet mogelijk is.
De Broedergemeente wordt dus gekenmerkt door een presbyteriaanse, synodale 
en bisschoppelijke structuur.35 Dit model heeft ertoe bijgedragen dat tot op heden 
eenheid in verscheidenheid mogelijk is en blijft.  

3.8  Zending en oecumene
In de Broedergemeente zijn zending en samenwerking tussen kerkelijke gezindten 
zo oud als Herrnhut zelf.36 Volgens de overtuiging van Zinzendorf zal de 
persoonlijke ontmoeting met Christus vanzelf tot een nieuw leven leiden. Hij ziet 
mogelijkheden dat mensen binnen andere kerken als broeders en zusters tot die 
ontmoeting kunnen komen en streeft daarom geen eigen kerkgenootschap na. 

32 Marianne Doerfel, Zur Űbernahme der Pädagogik des Comenius durch Paul Eugen Layritz. In: 
Unitas Fratrum, Zeitschrift für Geschichte und Gegenwartsfragen der Brüdergemeine  32 ( 1992) 
33 J.M. van der Linde; Hernhutters in zes continenten. In:  Erfgoed van Herrnhut. De Zeister 
Broedergemeente ten toon gesteld ( Utrecht, 1974)
34 H. Bintz, ‘De Evangelische Broedergemeente’ in:  A de Groot en P. Peucker De Zeister  
Broedergemeente 1746 – 1996 ( Zutphen, 1996) p.22.
35 J Boytler, Moravian values and moravian towns ( Christiansfeld, 2003) p.5.
36 Herrnhut is als gemeenschap voortgekomen uit mensen van verschillende denominaties. 
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De nederzettingen van de Broedergemeente moeten de zending mogelijk maken 
door de zendelingen toe te rusten met kennis en vaardigheden, maar ook met 
middelen en mogelijkheden om daadwerkelijk de wereld in te trekken. 
De organisatie van het zendingswerk wordt in de begintijd vanuit Herrnhut 
centraal aangestuurd. ‘Herrnhut’ bepaalt wie van waar naar waar gaat. Zo komen 
hernhutter zendelingen op verschillende posten in de wereld wat de uitwisseling 
van kennis en kundigheden ten goede komt. 
De middelen komen onder andere uit het surplus van de gemeentebedrijven, maar 
ook via de zendingsgenootschappen die in de achttiende eeuw worden opgericht. 
De oudste zendingsgenootschappen in Nederland, Denemarken en Amerika zijn 
nog steeds gevestigd in de respectievelijke broedergemeentenederzettingen Zeist, 
Christiansfeld en Bethlehem.

3.9  Kerkelijk leven en cultuur
In Herrnhut ontstaan vormen van kerkelijk leven en cultuur die met de 
verspreiding van de nederzettingen meegaat. 
Het Lam, een van de oudste symbolen van de christenheid, wordt via de Unitas 
Fratrum en Herrnhut letterlijk tot beeldmerk van de Broedergemeente. Het 
omschrift vict agnus noster – eum sequamur betekent: Ons Lam heeft 
overwonnen, laten wij hem volgen. Naast het Lam verwijst ook de hernhutter ster 
naar Christus, de heldere Morgenster.37

 

Liefdemaal in de kerkzaal in Herrnhut, 2001

37 Openbaringen 22, 16.
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Preekdienst, zangdienst, liefdemaal, avondmaal en kerkelijke feestdagen en 
andere vieringen hebben in de hernhutter traditie een eigen karakter gekregen.. 
Dit eigen karakter is ook terug te vinden in kleding, architectuur, kunst, literatuur, 
liederen en muziek die dienstbaar zijn gemaakt aan het voor de Broedergemeente 
alles inspirerende voorbeeld van Jezus Christus. 
Liederen bezingen de vreugde van het geloof . In Herrnhut komt in 1731 het 
Collegium Musicum voor het eerst bijeen. Het is het begin van een muzikale 
traditie waar de blazerskoren uit voortkomen. Naast de in die tijd gebruikelijke 
composities worden vooral werken van eigen componisten uitgevoerd. 
De literatuur heeft het geloof, de geschiedenis van gemeenschap en zending tot 
onderwerp. Men weet zich met elkaar verbonden, onder andere door het gebruik 
van het ‘dagtekstenboekje’ waarin voor iedere dag van het jaar Bijbelteksten en 
liederen ter overdenking zijn opgenomen. De traditie van dit boekje bestaat 
onafgebroken sinds 1731. Inmiddels verschijnt het dagtekstenboekje in meer dan 
vijftig talen van Arabisch tot in het Zulu.
De verspreiding van de broedergemeentenederzettingen over de wereld in de 
achttiende eeuw heeft mede bijgedragen aan de verspreiding van de Europese 
cultuur. 

 

Herrnhut met de godsakker op de voorgrond, 2001
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4. Kenmerken van de nederzetting van de Broedergemeente in Zeist 38

In Zeist, in de omgeving waar ooit een middeleeuws kasteel heeft gestaan, is in de 
periode 1677- 1686 een totaalontwerp voor een lustoord met tuinen gerealiseerd.39 

Het ontwerp van de gebouwen wordt toegeschreven aan Jacob Roman 
(1640-1714). Na de ‘oplevering’ krijgt Roman de opdracht om Het Loo bij 
Apeldoorn te ontwerpen en volgt zijn benoeming tot stadhouderlijk architect. 
Het interieur en de tuinaanleg Slot Zeist worden toegeschreven aan Daniel Marot 
(1663-1752). Als hugenoot moet hij na het Edict van Nantes (1685) zijn vaderland 
verlaten. Met hem komt het Franse classicisme naar de Republiek.
De opdrachtgever voor dit alles is Willem Adriaan I Graaf van Nassau-Odijk, 
(ca 1632 -1705).40  Het Slot Zeist met zijn tuinen krijgt de reputatie het 
Nederlandse Versailles te zijn.41 Als zijn zoon Lodewijk Adriaan (1664-1742) 
overlijdt wordt de buitenplaats met bijbehorende heerlijkheid door diens zoon 
Willem Adriaan II (1704-1759) te koop gezet.
In dezelfde periode besluit de Broedergemeente om’s-Heerendijk bij IJsselstein, 
de eerste vestiging in Nederland, op te geven. De Amsterdamse koopman Jacob 
Schellinger heeft deze vestiging in 1736 mogelijk gemaakt door grond te kopen en 
op zijn kosten huizen te laten bouwen. Maar de wereldlijke en kerkelijke 
overheden volgen de nieuwe gemeenschap kritisch en leggen beperkingen op. 
De nederzetting blijft te klein om te overleven omdat geen nieuwe huizen 
gebouwd mogen worden. Het verbod om hun doden in hun nabijheid te mogen 
begraven, is voor de hernhutters in ’s-Heerendijk de laatste druppel. 
In 1744 wordt besloten om de nederzetting over te plaatsen. Cornelis Schellinger, 
broer van de eigenaar van ’s-Heerendijk en ook lid van de Broedergemeente, 
verklaart zich bereid om dit financieel mogelijk te maken. Samen met Zinzendorf 
bezoekt bij in 1745 een mogelijke locatie in Kleef. 
Op de terugreis naar Amsterdam ontdekt hij dat het Slot Zeist te koop staat.
In 1745 koopt Cornelis Schellinger het Zeister Slot en de bijbehorende 
heerlijkheid Zeist. 
Het doel is duidelijk:‘Zeyst ist (…) darum gekaufft worden, nicht dass wir ein 
schön Haus und Garten da haben, sondern dass eine Stadt Gottes da werden 
moge’.42  Zinzendorf heeft ideeën hoe deze Stadt Gottes eruit moet zien en laat de 
uitwerking daarvan over aan anderen.43

De Broedergemeente ontvangt stukken grond voor het Slot in erfpacht om daar 
nederzetting aan te leggen. De aanleg wordt sterk bepaald door de bestaande 
structuur van de buitenplaats met een centrale hoofdas. Uit de aanwezige 

38 Voor de beschrijving van de kenmerken is, tenzij anders vermeld, gebruik gemaakt van: Aart de 
Groot en Paul Peucker; De Zeister Broedergemeente 1746-1996 (Zeist-Zutphen, 1996)
39 Voor de beschrijving van het Zeister Slot zie o.a. I. Visser, Het Slot te Zeist (Amsterdam, 1986) 
en het uittreksel uit de Objecten Data Bank van het register van beschermde (rijks)monumenten : 
Historische Buitenplaats Slot Zeist (2007).
40 Hij is een kleinzoon van prins Maurits (1567-1625) en achterkleinzoon van Willem van Oranje.
41 Mogelijk is hij tijdens zijn verblijf als student in Parijs onder de indruk geraakt van de daar 
heersende mode die wij later leren kennen als de stijl van Lodewijk XIV. Misschien is hij 
beïnvloed door Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679), bouwheer van het Maurtishuis en 
in Den Haag zijn buurman. 
42 Zinzendorf in:  Synodus Oeconomica in Hennersdorf, 29-30 okt 1747 UAH R.2.A.24.2, blz 
23-24 geciteerd 
43 Peucker, Paul, “Wer war der Architekt der Brüdergemeine Zeist? Überlegungen zur Beteiligung 
von Heck, Marschall und Zinzendorf” in: Unitas Fratrum. Zeitschrift für Geschichte und 
Gegenwartsfragen der Brüdergemeine 51/52 (2003): 21/38.
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bouwtekeningen voor de nederzetting blijkt dat men grote waarde hecht aan 
symmetrie. In het eerste bouwkundige plan zijn de beide rechthoekige stukken 
grond voor het Slot aan drie zijden volgebouwd. Op de lange zijden komt een 
groot middenhuis met aan weerskanten ‘vleugels’ (zoals deze tussenelementen 
worden genoemd) grote huizen, vleugels en hoekhuizen. Op de korte zijden zijn 
een middenhuis met aan weerskanten vleugels en hoekhuizen gedacht.
De midden-, grote- en hoekhuizen springen op het ontwerp zowel aan de voor- als 
achterzijde, buiten de rooilijn van de vleugels uit. Bij de uitvoering van de 
plannen heeft men zich in grote lijnen aan dit ontwerp gehouden, ook al is het 
nooit helemaal in zijn geheel uitgevoerd. 44

De nederzetting in Zeist trekt al vanaf de achttiende eeuw de aandacht van 
gewone mensen maar ook van koningen en keizers.45

Prospect van Nieuw Zeijst, 1749. Tekening door Johann Wilhelm Heck. (UAH Ts Mp 157 09)  

44 De bouwgeschiedenis van het complex is beschreven in: Meta A. Schimmel en C.L.Temminck 
Groll, Het Zusterplein en het Broederplein van de Evangelische Broedergemeente te Zeist in : 
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond jrg 69, afl 1, 1970 pp 1-13.
45 Zo is Zeist bezocht door o.a. Koning Christiaan VII (1766-1808) in 1768, keizerin Marie Louise 
van Frankrijk  (1811), tsaar Alexander I van Rusland (1814) en met regelmaat door leden van het 
koninklijk huis in Nederland volgens een lijst samengesteld door gemeentearchivaris 
R.P.M.Rhoen, 2007.
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Zeist, omstreeks 1755 (UAH Ts Mp 155 15)

 

Zeist, omstreeks 1800  (UAH TS Mp 156 04)
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4.1  Plein
In afwijking van andere nederzettingen is Zeist de enige nederzetting met twee 
pleinen in plaats van één. Daardoor ontbreekt ook een centrale ruimte. Het is wel 
weer in overeenstemming met andere nederzettingen dat de binnenruimte van de 
beide pleinen niet is bebouwd, maar wordt bedekt door een grasveld. 

4.2  Kerkzaal 
Vanaf 1746 worden kerkdiensten in de Oranjerie in de linkervleugel (vanaf de 
brug gezien) van het Slot gehouden. De bouw van de kerkzaal naar het ontwerp en 
onder leiding van Moritz von Schweinitz (1739-1822) begint 9 oktober 1766.
De inwijding van de zaal vindt plaats op 12 oktober 1768.
Het gebouw is uitgevoerd als een ‘groot middenhuis’ van drie brede traveeën, 
geflankeerd door vleugels van twee traveeën. In de buitenste traveeën bevinden 
zich trappenhuizen die leiden naar de balkons en enkele woonruimten. 

Vergaderplaats der Broedergemeente te Zeijst van binnen. Gravure van B. Probst naar H. Spilman, 
omstreeks 1769

Kerkzaal in Zeist, 2003
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In zijn ontwerp volgt Moritz von Schweinitz zijn leermeester Siegmund August 
von Gersdorf (1702-1777) die in Niesky (1756) en in Herrnhut (1757) kerkzalen 
volgens een nieuw type heeft gebouwd; een vrijstaand gebouw, gelegen aan het 
plein en met twee verdiepingen. Vóór die tijd maken de gemeentezalen van de 
Broedergemeente deel uit van een groter gebouw en zijn zij nooit meer dan een 
verdieping hoog.46

Het torentje is toegevoegd in 1854. In het interieur bevinden zich sinds ca 1910 
twee grote porseleinen kachels van de Zeister de broedergemeentefirma Martin.

Vergaderplaats der Broedergemeente te Zeijst van buijten. Gravure van B. Probst naar H. Spilman, 
omstreeks 1769. 

Zicht op de kerkzaal aan het  Zusterplein in Zeist, 2005

46 P. Peucker, De Zeister Broedergemeente 1746/1996 (Zeist – Zutphen, 1996) p 52.
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4.3  Godsakker
Als in 1747 de eerste overledene begraven moet worden, is er nog geen godsakker 
aangelegd. De gestorven gemeenteleden worden begraven bij de vijverpartij 
achter het Zusterhuis en links voor het Slot. Nadat de vijver is gedempt ontstaat 
hier de oude godsakker.

De godsakker in Zeist, Nederland, 2005

De godsakker is omheind met een beukenhaag en wordt door paden met 
lindebomen in vier kwadranten verdeeld. Hier liggen de gemeenteleden begraven 
die tussen vanaf 1746 tot 2004 zijn overleden. Aanvankelijk volgens koorindeling 
en naar geslacht, maar aan het einde van de twintigste eeuw is deze gewoonte los 
gelaten. 
Tegenwoordig is de nieuwe godsakker achter het Broederhuis in gebruik. Ook 
deze godsakker is omheind met een beukenhaag en in tweeën gedeeld door 
lindebomen. Hier worden mannen en vrouwen niet langer in aparte gedeelten 
begraven

4.4  Koorhuizen
Vanaf 1747 neemt het aantal nieuwkomers in Zeist uit ’s-Heerendijk en andere 
broedergemeentenederzettingen zo sterk toe dat zij niet langer op het Slot 
ondergebracht kunnen worden. De ongehuwde broeders krijgen de voormalige 
brouwerij als woonplaats toegewezen, maar al spoedig is ook dit te krap en 
zoeken zij hun toevlucht in een huis achter de dorpskerk.47

Voor de bouw van de koorhuizen (Broederhuis, Zusterhuis en Weduwenhuis), 
winkel en woonhuizen voor onder andere particulieren wordt een bouwkas 

47 Dit was de buitenplaats Veelzigt aan de Utrechtseweg waar thans het politiebureau staat. 
Mededeling van archivarus R.P.M. Rhoen.
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gevormd. Vanuit dit bouwkrediet begint men met de bouw van het Broeder-, 
Zuster- en Weduwenhuis.
Voor het Broederhuis, dat is samengesteld uit twee hoekblokken, twee 
hoekhuizen, twee vleugels van twee traveeën en een middenhuis, wordt op 23 
augustus 1748 de eerste steen gelegd. Op 18 december 1749 is het werk 
grotendeels klaar. 
De bouw van het Zusterhuis begint gelijktijdig met het Broederhuis dat qua opzet 
vergelijkbaar is. Op 4 november 1751 is hier het grootste werk gedaan, maar het 
duurt tot 1759 voordat het Zusterhuis in gebruik wordt genomen. 
In 1762 worden bij het Broeder- en het Zusterhuis de daken verhoogd.
Het Broederhuis met de bedrijven waar de jonge ongehuwde broeders werken, 
vormt de economische kern van de nederzetting. De producten van de 
werkplaatsen worden in de eigen winkel verkocht. 
In 1801 zijn de volgende werkplaatsen met werknemers in bedrijf: meubelmakerij 
(7 man), tingieterij (4), zilversmederij (4), schoenmakerij (5), linnenweverij (5), 
bakkerij (2), slotenmakerij (3), blikslagerij (5), lakkerij (4), pruikenmakerij (1), 
wasserij (2). 
In 1833 gaat de winkel over in handen van de firma C.L. Böhnisch & Co die tot 
1923 blijft bestaan. Als na 1870 de industrialisatie in Nederland doorzet, blijkt 
uiteindelijk de concurrentie te sterk voor de werkplaatsen. In de twintigste eeuw is 
het Broederhuis voor een groot deel in gebruik door de textielgroothandel Van 
Wees en Weiss. Daarnaast bevat het appartementen die door gemeenteleden 
worden bewoond.
In de nacht van 27 op 28 oktober 1967 brandt het Broederhuis volledig uit. 
Het gebouw wordt echter gerestaureerd en in 1973 betrokken door de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg. Om aan de ruimtebehoefte van deze instelling 
tegemoet te komen, wordt het Broederplein uitgebreid met een gebouw aan de 
Nassau-Odijklaan dat oorspronkelijk wel gepland maar nooit eerder gebouwd is.

Het Zusterplein met rechts de kerkzaal, in het midden in de hoe de voormalige meisjesschool en 
links het voormalige zusterhuis, Zeist, Nederland, 2005
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Het Zusterhuis biedt voor ongehuwde vrouwen in de achttiende en negentiende 
eeuw een ongekende mogelijkheid om buiten het traditionele familieleven een 
eigen leven te leiden. 
De zusters worden geacht een sober leven te leiden en in eigen onderhoud te 
voorzien. In het Zusterhuis is een wasserij en daarnaast werken zij in de 
bandfabriek of de linnenweverij aan het Broederplein. Ook wordt met naaiwerk 
geld verdiend. Vooral de kostschool die in 1818 in het Zusterhuis start, levert veel 
werk voor de wasserij. Maar ook hier gaat het na 1880 bergafwaarts. 
Geleidelijk ontwikkelt het Zusterhuis zich tot bejaardenhuis maar moet het op 1 
oktober 1978 haar deuren sluiten. Sindsdien wordt het gebouw door de 
Broedergemeente verhuurd als kantoorruimte.

4.5  Privé-woonhuizen, werkplaatsen arbeidsmoraal
In 1749 begint men met de bouw van enkele particuliere woningen.
Over het algemeen is de indeling als volgt. Vanaf de pleinzijde gezien ligt het 
souterrain deels onder en deels boven de grond. Het lager gelegen achterterrein 
komt doorgaans overeen met het vloerniveau van de onderbouw. In deze ruimte 
zijn de keukens ondergebracht of worden ruimten gebruikt als werkplaats of voor 
opslag. De hoofdverdieping dient voor bewoning, behalve uiteraard bij de 
winkelpanden. De kleinere huizen hebben één kamer voor en één kamer achter. 
De grotere huizen beschikken over drie tot vier kamers. Bij de midden- en grote 
huizen is deze verdieping groter dan bij de vleugels. De bovenverdieping dient 
ook voor bewoning. Boven en benedenverdiepingen zijn vanaf het begin ook wel 
als afzonderlijke woningen in gebruik. De zolders worden gebruikt als 
droogzolder, voor opslag of het afscheiden van kamers. Deze ruimtes worden 
verlicht door dakkapellen.
De particuliere huizen zijn eigendom van hen die voor de bouw toestemming 
hebben gekregen. In de contracten is vastgelegd dat alleen leden van de 
Broedergemeente mogen wonen in huizen op gemeentegrond. 
Behalve in het Broederhuis en in het Zusterhuis zijn er ook gemeentebedrijven en 
bedrijven van gemeenteleden voor eigen rekening. De leiding van de gemeente 
ziet toe op de naleving van de christelijke deugden tijdens werk en handel, zowel 
in de gemeentebedrijven als de privé-bedrijven in de gemeenschap. Onderlinge 
concurrentie moet vermeden worden, en men dient te werken met vaste prijzen 
die voor koper en verkoper redelijk zijn.
Veel gemeentebedrijven dateren uit de achttiende eeuw zoals de 
textiel(groot)handel Van Wees en Weiss. De bedrijven voor eigen rekening zijn 
soms zelf opgezet, soms overgenomen gemeentebedrijven. In de loop van de 
negentiende eeuw verdwijnt de verscheidenheid van de bedrijven op de pleinen. 
De bedrijven die blijven bestaan kunnen niet langer volledig door de 
gemeenteleden worden geëxploiteerd. Steeds meer bieden deze bedrijven een 
bestaan aan de bewoners van het dorp Zeist. Daarmee verdwijnt ook de opvatting 
dat werk een vorm van dienstbaarheid aan God is. 
Anno 2008 zijn er geen bedrijven meer op de pleinen die door gemeente of 
gemeenteleden worden gevoerd. De bedrijven die er nu gevestigd zijn, huren de 
ruimte van de Broedergemeente.
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4.6  Opvoeding en onderwijs
Ook in Zeist worden opvoeding en onderwijs vanaf het begin op waarde geschat. 
De ideeën van Comenius (1592 – 1672), Zinzendorf (1700 – 1760), maar ook die 
van de Zeister predikant Friedrich Renatus Früauf (1764-1851) werken hierin tot 
op heden door. Centraal staat de gedachte dat de wereld verbeterd kan worden 
door mensen via onderwijs te verbeteren. Niet zozeer door strenge discipline, 
maar door liefdevolle voorbeelden en een natuurlijke ontwikkeling.
In 1750 komt het jongensinternaat in Zeist tot ontwikkeling. Twee jaar later volgt 
het meisjesinternaat. Beiden worden in 1773 gesloten omdat instandhouding te 
veel geld kost. 
De dagscholen blijven wel open. 
Onder leiding van Friedrich Renatus Frühauf breekt in 1818 een nieuwe 
bloeiperiode aan voor de internaten. Het meisjesinternaat blijft met een korte 
onderbreking open tot 1973. 
Het jongensinternaat is van 1820 tot 1881 in handen van de Broedergemeente 
waarna het na een korte onderbreking nog door particulieren wordt voorgezet tot 
de sluiting in 1932. 
Tegenwoordig valt alleen de Comenius-school voor basisonderwijs onder het 
bestuur van de Broedergemeente Zeist.

4.7  Structuur en bestuur
In 1924 wordt in Zeist een nieuwe structuur en bestuursvorm ingevoerd. 
De verantwoordelijkheden van de centrale leiding van de Unitas Fratrum en de 
lokale gemeenten, maar ook de bezitsverhoudingen tussen beide partijen worden 
vastgelegd. Tot het vermogen van de gemeente behoren nu de kerkzaal, de 
godsakker, de schoolgebouwen en de huizen die al eerder bezit van de gemeente 
zijn. Het kerkelijke en economische toezicht van voorheen verschillende organen 
in de gemeente, is nu in handen van één orgaan: de oudstenraad. 

4.8  Zending en oecumene
In 1793 wordt in de Kleine Zaal van het Zusterhuis te Zeist de “Broedersociëteit 
ter uitbreiding van het Evangelie onder de Heidenen’, beter bekend onder de naam 
“Zeister Zendingsgenootschap” opgericht. Het is de oudste organisatie in zijn 
soort in Nederland. 
De voorgeschiedenis van dit zendingsgenootschap gaat nog verder terug dan de 
stichting van de Zeister Broedergemeente als in 1746 de ‘Amsterdamse Sociëteit’ 
wordt opgericht. 
Het doel van deze sociëteit is ‘om het Evangelium van Jezus Christus, die vrolijke  
Boodschap onzes Heils, na vermogen door de gantse Wereld te bevorderen; dat 
is: Om van onze zijde de Getuigen en Booden des Heeren, die onze Zaalighijd is,  
en die het Woord van Zijn lijden aan de Natien brengen, en daar Lijf en Bloed 
aanbieden, op alle wijze te assisteeren.48   
De werkzaamheden richten zich in de beginperiode op de ondersteuning van het 
zendingswerk in Zuid-Afrika en Suriname. Het Zeister Zendingsgenootschap 
bestaat nog steeds en is gevestigd in de Zeister nederzetting. Het zendingswerk 
strekt zich tegenwoordig uit tot onder andere Tanzania, Nicaragua, Costa Rica, 
Honduras, Jamaica, Curaçao, de westelijke Jordaanoever, India en Nederland.

48 Zie oprichtingsakte dd 28 maart 1746. (RAU, ZZG, inv.nr. 1166)
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4.9  Kerkelijk leven en cultuur
Net als in andere nederzettingen zijn in Zeist architectuur, kunst, literatuur, 
liederen en muziek dienstbaar aan het voor de Broedergemeente alles inspirerende 
voorbeeld van Jezus Christus. De enkele schilderijen die de koorzalen sieren 
(Kleine Zaal en Weduwezaal) hebben Christus zelf tot onderwerp.
Kenmerkend voor het hernhutter karakter is dat in Zeist het Duits als taal in 
liturgie en liederen pas in 1947 formeel is afgeschaft. In dat jaar krijgt de Zeister 
Broedergemeente ook voor het eerst een Nederlander van geboorte als predikant.
De kerkmuzikale cultuur met kerkkoor en blazerskoor levend gebleven. De wijze 
waarop de overledenen voorafgegaan door het blazerskoor naar de godsakker 
gebracht worden, is nagenoeg ongewijzigd. Dit geldt ook voor de kerkelijke 
vieringen. De paasviering die gedeeltelijk in de in de Grote Zaal plaats vindt en 
gedeeltelijk op de godsakker trekt jaarlijks veel belangstelling. De belangstelling 
voor de kerstnachtviering waarbij kaarsjes worden uitgedeeld, is ook buiten de 
Broedergemeente zeer groot.. 

4.10  Eén geheel
Het totaalbeeld is van een zodanige harmonie, dat hier van een voor Nederland 
volstrekt uniek voorbeeld van samenspel van achttiende- eeuwse stedenbouw en 
architectuur gesproken moet worden. 49. Dat het hier om een architectonisch 
geheel gaat, blijkt ook uit het feit dat het complex wordt omsloten door een ‘lijst’ 
van lanen en sloten.50

In 2007 is de historische buitenplaats Slot Zeist, inclusief de gebouwen aan 
Zuster- en Broederplein, als geheel van landschappelijk en cultuurhistorisch 
waardevolle elementen als rijksmonument opgenomen in het register van 
beschermde monumenten in gevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988.
De lokale Broedergemeente in Zeist is met zijn tijd meegegaan, maar heeft haar 
authenticiteit weten te bewaren. De Broedergemeente Zeist is als combinatie van 
gebouwencomplex en levende gemeenschap met een eigen kenmerkende cultuur 
uniek in Nederland, en qua vormgeving uniek in de wereld. 

49  Meta A. Schimmel en C.L.Temminck Groll, Het Zusterplein en het Broederplein van de 
Evangelische Broedergemeente te Zeist in : Bulletin van de Koninklijke Nederlandse 
Oudheidkundige Bond jrg 69, afl 1, 1970 p.12.
50 C.L.Temminck Groll, De Lijst van Zijst of de Leist van Zeist, in Oud Utrecht, jrg 44, afl 4, 
1971.
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