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In  dit  werkstuk  heb  ik  getracht  een  beeld  te  schetsen  van  het  ontsta,an
der  Hernhutter  Broedergemeente  in  de  Nederlanden  .in  de  eerste  helft
van  de  achttiende  eeuw.  Hierbij  komen  allereerst  ter  sprake  de   oor-
sprong  der  Broedergemeente  en  in  het  kort  de  betekenis  van  Zinzendorf .

In  deze  periode,   tussen  1736   en  1754-,   ontsta,an  achtereenvolgens   de  ko-
lonies  Heerendíjk  in  1736   en  Zeist  in  174.6,   waar  eveneens  in  1746   een
synode  wordt  gehouden.
Het  is   ook  in  deze  tijd,   dat  de  Broedergemeente  een  plaats  probeert  te
krijgen  binnen  de  reeds  bestaande  kerkverbanden  in  de  Nederlanden,   en
waarin  de  kritiek  losbarst  van  Gereformeerde  zijde.

Het  was  niet  mogelijk  om  alle  pamfletten  die  in  deze  periode   tegen  de
Hemhutters   zijn  geschreven,   in  te  zien,   wegens  hun  ouderdom  en  zeld-
zaamheid.   Daarom  heb   ik  me  met  name  bezíggehouden  met  de   "Herderlijke
en  Vaderlijke  Bríef"  van  de  Amsterdamse  kerkeraad  uit  1738  en  wat  híer-
over  gezegd  en  geschreven  is.

Apeldoorn,   janua,rí  1978 J.K.C.   Kronenberg
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1.          UNITAS   FRATRUM

In  het   ja,ar  14-67  werd  door  de  volgelingen  van  Johanries  Hus   te

:=:::Ëj  ::Jh::rï:::d:::s:::eï=m::h:::náed:e::::a:f:::::=a:::-
tolisch-gezinde  groep  en  verwierpen,   in  nauwe  aansluiting  a,an  de
inhoud  van  de  Bergrede,   krijgs-en  staatsdienst  alsmede  de  eed.
Soberheid  en  eenvoud  in  leven  en  cultus  kermerkten  hun  broeder-
schap.   /2/  De  gemeente  koos  haa,r  eigen  lekenpriesters  en  liet
haar  eerste  bisschop  door  een  der  bísschoppen  van  de  Waldenzen
ordenen  en  beschouwde  hem  kra,chtens   zijn  wijding  als   opgenomen
in  de  apostolische  successie.

Tegen  het  eínde  va.n  de  15e   eeuw  ga,f  de  bewegíng  haar  wereldmij-
ding  op  en  stelde  zich  meer  open  voor  cultuur,   wetenscha,psbeoe-
fening  en  bekleding  van  staatkundige  en  ma,atscha,ppelijke  posities.

::Íe:o:i:Ë:=gev=d:uïiäeïa=epf=:=d:f?:r=:fe:oife::::,,2,o:::Í::íis-
mus   en  gezangboek   (1501)   werden  uitgegeven  in  de  Boheemse   taal
en  zij  gebruikten  hun  eígen  Kralitzer  Bijbelvertaling.
Vervolging  bleef  echter  niet  uit.   Maar  de  gemeente  groeide   onder
de   druk.   In  het  begin  der  16e   eeuw  telde   zij   in  Bohemen  en  Mora-
vi.é3)   70.000  leden  verspreid  over  300  kerken.

Afbeelding + 1

1)   I)e  benaming  ''Unitas  Fratrim",   zijnde  een  letterlijke  vertaling
van   ''Jednota  bratzska  ",   is  vanaf  1553  bekend.   /1/  Het  woord
kerk  reserveerden  zij  voor  de  algemene  chrístelijke  kerk;   daar-
binnen  wa,ren  dan  verschillende  miteite.n  mogelijk.

2)   i=I5iegg=:g3ËÈ2g:oËSï:g£ás|owakije   en  Honga`rije.
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Bij   de   opkomst  der  Reformatíe  zocht  de  Unitas  Fratrum  a,anslui-
ting  bij  ljuther,   die  echter  a,fwijzend  stond  tegenover  deze   ''do-
perse"   secte.   Hun  aansluiting  aan  de  Reformatie  werd  ''belemmerd
door  hun  separatisme  en  door  verschil  in  Avondmaals-  en  recht-
vaardigingsopvatting;   zij   beschouwden  zichzelf  als  bekeerden,   die
hun  doop  onderhielden  en   ...   de  voorschriften  van  de  Bergrede.
Voor  dit  zedelijk  streven  en  voor  hun  tucht  ha,d  ljuther  overigens
Lo£."    /3/
Hoewel  officieel  als  ketters  beschouwd,   genoot  de  Unita,s  Fra,trtm
de  bescherming  van  de  adel  en  werd  zíj   in  het  midden  van  de  16e
eeuw  als   "welgeorganiseerde   secte"   de  draagster  van  het  Protes-
tantisme  in  Bohemen.
Nu  eens  met  rust  gelaten,   dan  weer  vervolgd,   waarbij  velen  van
hen  naar  Polen  uitweken,   konden  zij   zich  in  Bohemen  tot  het  begin
der  17e  eeuw  sta,ande  houden.

In  1609  was   door  keízer  Rudolf  11   (1576-1612)   in   zijn   "Majes-
teitsbrief "  a,an  alle  protesta,nten  vrijheid  van  godsdienst  ge-
waarborgd.   Zijn  opvolger  Matthia,s   (1612-1619)   schond  echter  dit

privilege.   Bohemen  kwain  in  opstand  en  koos  Frederík  V  van  de
Palts  tot  koning.   Het  gevolg  wa,s  de  Dertigjarige  Oorlog  van
1618-164-8,   die  voor  Bohemen  eindigde   in  1620   toen   "Winterkoning"
Frederik  bij  I'raag  verslagen  werd.   Het  Protestantísme  in  Bohemen,
Oostenrijk  en  de  Palts  werd  uitgeroeid.   Ook  de  Unitas  Fratrum
ging  ten  onder;  haar  geestelijken  werden  verdreven,  haar  kerken
gesloten.4)   Wie  in  het  land  wilde  blijven  moest  Rooms  worden.

::::r::: :::e=:u::jï =:e:::nv::=::u::=°=:tz::he :£kb:::::h::e_
komst  voor  de  gemeente   zou  aanbreken,   bewerkte  hij,   dat  zijn
schoonzoon  I'ieter  Ja,blonsky  tot  bisschop  van  de  Boheems-Moravi-
sche  ta,k  der  Unita,s  Fratrum  werd  geordend.   De  bisschoppelijke
waardigheid,   hoewel  weinig  meer  dan  een  titel,   ging  over  op

4)   Vanaf  1628  ís  er  van  ee.n  georganíseerde  Broeder  Uniteit  da,a,r

5)   g3äË  äË=gkso=?iËús   (1592-167o, ,   peda,goog,   studeerde   te  Her-
born,   Amsterdam  en  Heidelberg.   Hij  week  tijdens  de  vervolgin-
gen  uit  naar  ljissa,  (Polen) .   Opnieuw  door  oorlog  verjaagd,
vond  hij   een  wijkplaats   te  Amsterdam.   In  1650  publiceerde  hij
zijn   ''Iestament   der  stervende  IV[oeder  Broederkerk''.   Ook  heeft

Ë:jH::v¥::ä¥íË::keË: #::¥ä:::  7äjeven.  Híj  Lígt  begraven  ín
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diens  zoon  Daniël  Emst,   die  later  Nitschmann  en  Zinzendorf  tot
bisschop   zou  wijden.

In  een  korte  same.nvatting  van  de  ontwikkelíng  der  Unitas  Fratrimi
]fllnnen  we   constatere.n:
-  theologisch  bezien  begint  de  Broeder  Uniteit  bij  het  verlangen

naar  goede  priesters  en  imita,tio  Christi.
-  Al   spoedig  komen  zij   onder  invloed  der  Waldenzen  en  hun  armoe-

de-ideaal .
-  Veel  duidelijker  dan  de  Waldenzen  breken  zij   echter  met  Rome

(1467) .
-  Lukas  van  I'raag  brengt  hen  tot  Hus  terug.
-  In  de  16e  eeuw  komen  zij   op  allerlei  wijze.n  ín  a,anraking  met

de  Reforma,tie   (Ijuther,   Calvijn,   Bucer) :   de  herdoop  van  nieuw
toegetredenen  verva,lt,   bovendien  komt  de  rechtvaardiging  door
het  geloof  meer  naar  voren  da,n  vroeger.

-  Maar  temidden  van  al  deze  invloeden  blijven  zij   toch  ook  zich-
zelf .   Ka,rakteristiek  voor  hen  was  steeds  de  sterke  gemeente-
lijke  tucht;   in  het  geheel  der  Reformatie  streefden  zij  voora,l
na,a,r  oecumenische   contacten.

-  Groot  was  verder  hun  betekenis  voor  het  kerkelijk  lied.
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2. ZINZENDORF   EN ZIJN   BETFKENIS   V00R   DE   BROEDERGEMEENTE

Afbeelding  2

Het  is   onmogelijk  om  bij   de  beschrijving  van  de  geschiedenis
der  Heimhutter  Broedergemeente  voorbij   te  gaan  aari  de  persoon
vm  Zinzendorf   (1700-1760).   Hij   heeft  de  Broedergemeente   tot
bloei  gebra,cht  en  haar  haar  theologie  gegeven.
Nicolaus  ljudwig,   graaf  van  Zinzendorf  en  I'ottendorf ,   heer  van
Freydeck,   Sch.óneck,   Thürnstein  en  andere  plaatsen,   werd  op  26
mei  1700   te  Dresden  geboren.   Reeds   zes  weken  na  zijn  geboorte
stierf  zijn  vader,   Georg  ljudwig  von  Zinzendorf ,   die  keurvorste-
1ijk  minister  was  geweest.   Zijn  moeder,   Cha,rlotte  Justine  von
G-ersdorf ,   hertrouwde  in  1704,   en  wel  met  de  Pruisische  veldmaar-
schalk  I)ublislav  G-neoma,r  van  Natzmer,   in  Berlijn.   Zij  nam  haar
zoon  niet  mee,   maar  vertrouwde   zijn  opvoeding  toe  a,an  ha,ar  moe-
der,   Henriè.tte  Ka,tharina  von  Gersdorf.   Deze  was   "eine  bedeutende,
geistíg  selbständige  Frau,   die  sich  v.óllig  dem  Pietismus  zuge-
wandt  hatte.   Sie   sta,nd  Spener  und  Francke  na,he   ...''.   /5/   Zinzen-
dorf  bekende  later:   ''Ich  beziehe  meíne  I'rincípia  von  ihr  her.
Wenn  sie  nicht  gewesen  wäre,   so  wäre  unsere   Sache  nicht  zustande
gekoimen.   Sie  war  eíne  Person,   der  alles  in  der  Welt  anlag,   was
den  Heiland  interessíerte.   Sie  wuszte  keinen  Unterschied  zwi-
schen  der  katholischen,   1utherischen  imd  reformíerten  Religion,
sondern  was  Herz  hatte  imd  an  sie  kam,   da,s  war  ihr  N.ächster."
/5/
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T]oen  Zinzendorf  tien  jaar  oud  was  werd  hij   na,ar  het  Herma,nn
Francke6)   Opädagogium"   (een  hogere   school  voor  kinderen  uit
adellijke  kringen)   te  Halle  gebracht,  waar  hij   zijn  verdere  op-
voedíng  kreeg  en  geheel  in  piè.tistische  geest  gevormd  werd.
Hier  raakte  hij   reeds  zeer  vroeg  vertrouwd  met  de  philadelphi-
sche   eenheídsgedachte

Hoewel  hem  de   studíe  der  theologie   a,antrok,   gehoorzaaïnde  hij
aan  de  wens  vari  zijn  familie   om  een  opleiding  te  volgen  voor  de
Staatsdienst.   Van  1716-1719  studeerde  híj   rechten  te  Wittenberg
Hier  kwam  hij   in  aanra,king  met  de  orthodoxíe,  waar  het  Piè.tisme
zo  vijandig  tegenover  stond,   maar  die  hij   leerde  waarderen.
Voor  hem  viel  de  tegenstelling  tussen  Wittenberg  en  Halle  weg.

Naa,r  de   gewoonte  van  die   dagen  werd  zijn  opvoedi.ng  voltooid  door
een  studiereis  in  de  jaren  1719-1721  naar  Holla,nd  en  Fra,nkrijk.
In  een  museum  in  Düsseldorf  zag  hij   een  schilderij  van  de  lijden-
de  Christus  met  de  doornenkroon,   waaronder  de  woorden:   ''Dit  deed
lk  voor  u  -wa,t  doet  gij   voor  Mij?".   Voor  Zinzendorf  was   dit
aanleiding  zijn  leven  verder  geheel  a,an  Christus  te  wijden.
In  Holland  leerde  hij   de  G-ereformeerden  kennen.   "Zijn  geboorte
ga,f  hem  tot  de  beste  kringen  toegang  en  zijn  verstandelijke  ont-
wikkeling  ontsloot  hem  de   studeerkamers  der  geleerden.   Reeds  nu
ontwa,akte  het  besef  in  hem,   da,t  het  wezen  van  het  Christendom
niet  ligt  in  de  leer,  maar  in  de  praktijk:   in  de  gemeenschaps-
oefening  met  Christus."  /7/   Zinzendorfs  godsdienstíg  leven  was
volstrekt  Christocentrísch,   met  steeds  verder  doordringende  ver-
diepíng  in  Christus.   Kara,kteristieke  woorden  voor  hem  waren:
"Ich  ha,be  nur  eine  I'assion,   die  ist  Er,   nur  Er"   en:   "mein
Sch.ópfer,   mein  Heiland''.

6)   August  Hermann  Francke   (1663-1727),   predikant   en  professor  in
de  Oosterse  ta,1en.   Francke  legde  in  zijn  prediking  grote  na-
druk  op  de  persoonlijke  bekering:   door  een  "Busska,mpf"  heen
moest  men  tot   "Gna,dendurchbruch"  komen.   Alles  wat  niet   tot
stichting  diende  moest  worden  vermeden,   ook  in  de   opvoeding.

g)   Z:?  ËÈgï:gËelápenbaarde  de  schuld  der  kerk'   die  veruitwendigd
was.   Het  drong  weer  aan  op  een  persoonlijke  betrekking  van
de  gelovige  tot  Christus,   op  onderzoek  der  Schrift,   op  het
algemene  priesterschap  der  gelovigen  en  op  werken  der  liefde.
Het   schonk  een  echt  en  nieuw  zendingsbesef .   De   zending  was

7¥/geen  zaak  der  overheid  meer,   maar  van  bekeerde  enkeiingen.
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In  1721  huwde   Zinzendorf  met  Erdmuth  Dorothea  von  Reusz-Ebersdorf
(1700-1756) ,   die   ook  uit  een  piè.tistísch  geslacht   stamde.   Zij
werd  zijn  onontbeerlijke  hulp,   die  zich  met  onvermoeibare  kracht
voor  de  organisatie  en  de  huishouding  inzette,   ''wobei  sie  vieles
an  seinen  überstürzten  P1.ánen  zurechtrückte''.   /8/  Het  bestaan
van  de  Hernhutter  Broedergemeente  was  voor  een  groot  deel,   wat
het  begin  ervan  betreft,   aan  haar  te  danken.   De  graa,f  duidde  hun
huwelijk  aa]íi  als   "Streiter-Ehe",   ''das  heíszt  als  eíne  Verbindimg
zweier  entschlossener  K.ämpfer  für  den  Sieg  Jesu  auf  Erden''.   /8/
In  da,tzelfde   ja,ar  1721  werd  hij   ''Hofrat"   in  Dresden.   Dit  ambt
liet  hem  veel  tíjd  over  voor  zijn  privé  plannen.  Hij  hield  in
zijn  huis   "Ha,usandachten"   en  breidde  ze  naar  het  voorbeeld  van
Spener  tot  christelijke  huisgemeenten  uit.

In  1722  kwamen  Moravische  vluchtelingen  aan  op  het  landgoed  Ber-
thelsdorf ,   wa,t  toebehoorde  aan  Zinzendorf .   Zij  wa,ren  gevlucht
voor  de  Contra-Reforma,tie.  Hm  leider  was  Christiaan  David9) ,
die  door  de   opwekkingsbeweging  van  I)s.   Steinmetzï°)   sterk  be-
invloed  was.   Zinze.ndorf  stond  hun  toe   op  zijri.  la,ridgoed  te  blij-
ven.   Zo  werd  dan  op  17   jmi   1722Lï)   de  kolonie   ''Ilerrnlriut"   ge-
sticht.   Herrnhu-t  behoorde  kerkelijk  bij  Berthelsdorf ;   de  predi-
kant,   RotheL2) ,   zorgde  voor  predíking  en  sacramentsbedieriing,
ma,ar  de  gemeente   te  Herrnhut  hield  in  een  zaa,l_   eige.n  sainenkom-
sten:   Bijbelbesprekingen   's  morgens,   zarigdiensten   's  a,vonds.

De  níeuwe  koloriíe  groeide  aan.   Níet  slechts  uit  Bohemen  en  Mora-
vi.e.  stroomden  er  vluchtelingen  naar  toe,   ook  uit  Noord-  en  Zuid-
Duitsland  kwamen  niet  alleen  "oprechten  van  harte",   ma,a,r  ook
sectariërs,   díe  de   "openbare  kerk"  voor  Babel  uítkreten.

18)
Ohristíaan  Dai.7-íd   (1690-1751) ,   timmerman.
Johann  Adam  Steinmetz   (1689-1762) .   I'iè.tist/Ha,lle   -  evarige-
lische  dominee  in  Teschen  -   opwekkingsbeweging  onder  de  ver-
borgen  na,komelingen  der  oude  Broederkerk.   /9/

11)   Op  17   juni  1722  velde  Chrístiaan  David`  in  het  woud  van  de
Hutberg,   een  half  uur  van  Berthelsdorf ,   de  eerste  boom  voor
het  te  bouwen  huis  voor  de  eerste  vijf  uitgewekenen  met  het
Psalmwoord:   "Hier  vindt  de  musch  een  huis   en  de   zwa,luw  een
nest  voor  zich,   uwe  altaren,  Heere  der  heirscharen!''.   /9,10/

12)   Johann  Andreas  Rothe   (1688-1758) ,   evangelisch-luthers   "Orts-
pfarrer".   Pi.étist;   stond  irmerlijk  dícht  bij   de  Broedergemeen-
te,  maar  is  zelf  nooit  tot  deze  gemeente  toegetreden.
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Interne  moeilijkheden  bleven  niet  uit.
Hier  ti.achtte  Zinzendorf  zijn  philadelphisch-oecmenischL3)   ide-
aal,   dat  hem  reeds  in  zijn  jonge   jaren  gegrepen  had,   te  verwer-
kelijken.
In  1727  liet  l^Lij   zijn  staatsbetrekking  iri  Dresden  geheel  varen
en  vestigde  zich  op  zijn  slot  te  Berthelsdorf .  Naar  het  voorbeeld
van  Speners   ''ecclesíola  in  ecclesia"  wilde  hij  llerrnhut  binnen
het  verband  der  lutherse  kerk  orga,niseren.   Da,arc>m  st;ichtte  hij
een  ''Brüderlicher  Verein  und  Will]dir",   wa,ari.n  de  Hernhutters  him
geestelijk  leven  zelfstandig  mochten  regelen,   door  oudsten,   ver-
maners   en  ziekentroosters  te  benoemen.   /11/  De  statuten  van  deze
vereniging  dra,gen  een  philadelphisch  karakter.   "Ilermhut,   een
gemeente   "op  den  levende   God  geToouwd",   en   organisatorisch  tot  de
lutherse  kerk  behorend,   zou  tot  alle  broeders  en  ki.ndereri_  rTods
onder  alle  gezindten  in  een  verhouding  va]i  voor.td.urende  liefde
sta,an"  /12/:   een  gemeenschap  van  gelovigen  uit  a,11e  kerken,   niet
tegenover  de  kerk  maar  boven  haar  uit.   En  daarbij   als  middelpunt
der  vroomheid:   Jezus.

Na  een  avondmaalsviering  op  13  a,ugustus  1727   te  Berthelsdorf
kwam  het  tot  een  opwekking.   "Wij   leerden  ons   onderlirig  liefheb-
ben",   betuígden  de  deelnemers.   /13/  Van  die   da,tum  af,   de  geeste-
lijke   geboortedag,   vormden  zij   een   "Broedergemeente".   Voorta.an
waren  zij   één  van  geest,  maar  dat  betekende  volstrekt  niet,   da,t
allen  gelijke  denkbeelden  haddeii.   Slec]'its  het   zaligmakend  gelocí.
in  het   zoenc)ffer,   door  Christus  voor  de  gelovigen  gebracht,   acht-
ten  zij  voldoende.   "Christus   is  de   Schepper  e:rL  0riderhouder  aller
dingen,   de  Jehova  des   Ouden   T]estaments,   die   da,arin  vooral   Gods
liefde  heeft  geopenbaard,   dat  Hij   zoo  klein,   zco  arm  en  zoo  ne-
derig  is  geworden  en  zooveel  heeft  geleden;   Zijn  lijden  is  niet
zoozeer  straf  en  voldoening  aan  God,   als  wel  vrijwillig  erj.  lief-
derijk  mar-telaarschap;   Zijn  bloed  en  Zijn  dood  zijn  daardoor  de
bron  van  het  leven  der  merischheid;   de  mai.telaarswonden  van  Chris-
tus'   zijde  zijn  de  matrix  van  het  menschelijk  geslacht,   de   oor-
sprorig  van  den  Gees.t„   die  va,n  C=G.ristus  in  allen  zich  uitst,ort."
/14-/

13)   Zie  bijlage  1.
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Men  zocht  nu  naar'  een  orgaiiisatje   om  de  Broeders  in  de  gemeen-
schap  met  Christus   te   oefenen.   Er  werden  12   ouderlingen  gekozen,

ÏË:rz::|Ï|:,Í4,Päfï:iu::f-::ig:=ise:eï::-i:eonï::=Ë=:g:r:icïa:Ïn
ríjk  liturgisch  leven,  met  indrukwekkende  vieringen  der  Christe-
lijke  feestdagen.   Bijeenkomsten  werden  dagelijks  gehouden,   zelfs

=:;=::]::  ::Ï=n:::í j£:nv:;::::=:;h:gïe::o::::Ë;;]:e::::á. ; „=::e=:t
kwam  in  gebruik,   om  daa,rdoor  de  wil   des  Heren  te  vragenL6) .
Ook  werd  het   zendirigswerk  ter  hand  genomen.   Zendelingen  gingen
naar  West-Indi.é,   Groenland  en  de  lndíanen  van  Noord-Amerika.

Intussen  bleef  de  gemeente  te  Hermhut  tot  cle  lutherse  kerk  be-
horen.   I)e   oorspronkelijke  Moravische   emigra,nten  begeerdeïi  echter
kerkelijke  zelfstandigheid.   Zinzendorf ,   de   "Vorsteher"   of  be-
stuurder  der  gemeente,   deed  wat  hjj   kon  om  ha,a,r  in  de  landskerk
te  houden.   Zijn  ideaa,l  was:   ''levende  Christelijke  gemeenten  in,
niet  buiten  de  grote,   door  God  gewilde,   voor  de  volken  nodige

=::=8:=°fL:::h:::=Ï+'j  Fg[:±e:::}  :iJ=a=a::]:a:u:::r:=r::h:Z:=:=::
heid  gaf  hij   in  vele  geschriften  blijk.   Zelfs  deed  hij  iii  Tübin-
gen  het  kcmdídaatsexamen  in  de   theologie.   Het  mocht  echter  niet
ba'ten.   I)oor  de  Keursa,ksische  regeríng  werd  hij   in  1736  uit  het
land  gebannen  omda,t  de   Oostenrijkse  regering  hem  aa,ngeklaa.gd  had.
TL4-)   ''m  Hij   heeft   zowel   apostelen  als  profeten  gegeveri,   zowel   e-

vangelisten  als  herders  en  lera,a.rs,   om  de  heiliger].  toe  te  rus-
ten  tot  dienstbetoon,   tot  opbouw  van  het  licTíiaam  van  Chris-
tus."    (NBG)

15)   De   gemeente  werd  ingedeeld  in   "koren"   (gehuwden  -   ongeriuwde
broeders  -  ongehuwde  zusters  -  weduwen  -  weduwnaars  -  grote
jongens  -grote  meisjes  -kinderen)   ieder  onder  eigen  leíding
met  eigen  vergaderingen  naast  alle  gemeenschappelijke.   Er  wa-
ren  eigen  huizen  voor  de   ongehuwden,   de  weduweri   en  de  weduw-

%ËËÏstu=A:ieso:?=Ë  gÈ?äsáEa2r-ge%ggfe=g"d;lg;meenschap  met
16)   Iie  ljong  in   ''Godts  Wonderen  met   Zijne  Kerke":   "Het  lot  werd

in  zonderlinge  eere  geh.ouden,   en  zoo  wel  in   't  bijzrjnder,
als  in   't  openbaa,r,   ten  tijde,   wameer  een  zaaJc  volkomen  in
balans  staat,   tot  het  overhalen  gebruikt.  Men  gelooft,   dat
dít  een  zeer  eenvc!udige  weg  is,   by  volkomen  afgestorvenheit

?=nzËgï  3ÈÍ;:nwÈ:;?eímvgËn-3::oËáËnïá?e:?nsf?lï?Íeï : . 3:  ;Ï¥,rs,
17)   Om  harentwil  was  hij   zelfs  bereid  in  1728  de  bijzondere  vorm

¥=  ::Ë:=[:ïc±  £:r::  %::f::ÈeHË:g:£thg::  7]ï7aamde  deze  kwes_
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Het  gevolg  nu  was  dat  Zinzendorf  7,ijn  ideeè.n  aan  de  hele  wereld
kon  verkondígen.   Velen  volgder]  hem  op  zijn  reizen  na,ar  West-
I)uitsla,nd,   Holland,   Engeland  en  zelfs  Amerika,   de   zogenoemde
"Pilgergemeine " .

Als  tweede  centrum  ontstond  in  de  buurl;  van  Büdingen  een  reeks
var,  nedei.zettingen  ín  Marienborn  om  de  bijna  vervallen  Romeburg
en  op  de  Herr_Ïihaag`.   Hier  kon  de  Broedergemeente   zich  vrij   ontwik-
kelen.   Er  werden  hoge   gebouwen   opgericht   en  merj.  wilde   een   "Ijebens-
imd  Wirtschaftsgemeinschaft"  inrichten  naar  oud-chr.istelijk  voor-
beeld.

In  1737  liet  Zinzendorf  zich  door  Jablonski  tot  bissclriop  der

==£e====:==:áj::na:=t::=:::=;po=d=rcï::=Ë==T:TÍsïa=af:sk::::g
weg  bleef  de   oude   successie  bewaa,rd.
Toen  Zinzendorf  begreep,   dat  zijn  bisschopsambt  het  streven  der
Moravi.érs  na,ar  kerkelijke  zelfstandigheíd  in  de  hand  werkte,   leg-
de  hij   dit  ambt  ín  174-0  neer.   Ook  de   "generaal-oudste"  Dober,   die
meer  met  de  inwendige  dan  met  de  uitwendige  leidiiig  der  Broeder-
gemeente  belast  was,   volgde   zijn  vciorbeeld.
In  1741  besloot  men,   toen  Zinzendorf  in  Noord-Amer.ika  vertoefde,
aan  de  Eere  Jezus  Christus  het  ambt  van  "generaa]-oudste"   op  te
dragen.   ''Het  werd  een  zuivere  Christocra,tie;   letterlíjk  noemde
men  de  Heiland.  de   opperouderling;   een  college  van  twaalf  ambts-
dragers  voerde  het  bestuur."  /19/

Zo   oTitstaat   dan  tussen  1736   en  1750   de  vernieuwde  Broedergemeen-
te,   "geeri  kerk,   geen  secte,   maar  een  zelfstandige  gemeente-orga-
nisaLtie  binnen  de  kerk  ten  gunste  van  de  Chrístelijke  gemeen-
schapsoefeni`ïig''.

18)   Daniè.1  Emst  Jablonski   (1660-1741) ,   een  kleinzoon  van  Comerii-
us,   wa,s  bisschop  van  de  naai.  I'olen  uitgeweken  Mora,vi.érs.
I)oor  Jablonsk.i  werd  David  Nitsc]mann  tot   "Bisschop  der  Broe-
dergemeente  in  den  vreemde"   gewíjd   (1735)   eri  deze  nu  kon  de
zendelingen  ten  dienste  van  het  woord  en  var].  de   sacramenten
ordenen.   Zoals  Jablonsky   tevens  lid  der  Hervormde  Kerk  was,
meende  Zinzendorf  lid  der  lutherse  kerk  te  kmnen  blijveri,

g?árdË3ew£grïaäo:¥tdï:Ëá:Èjk,Èg7eslagen,   die  tot  een  zelf-
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Onder  de  kerk   ("Die  Kirche")   verstond  Zinzendorf  meestal   de   on-
zichtbare,   universele  kerk.   Deze   openbaarde   zich  arm  de  vi,rereld
ir.i  philadelphische  gemeenten   ("Gemeinen") .   De  belijdeniskerken,
die  tevens  a,1le  volkskerken  waren,  noemde  hij   als  universeel  chris-
ten  nationale  godsdiensten  ("Religionen").   Het  begrip  secte  ge-
bruikte  hij   als  gewoonlijk  heel  algemeen,   als  aanduiding  voor  ie-
dere  afzonderlijke  kerkgemeenschap.   /20/
De  Broedergemeente  wil   de   eenheid  van  Christus'   gemeente   tot  ui-
ting  brengen.   De  vorm  is   daarTjij   bijkomstig.

Iri_  1748  werd  de  Broed.ergemeente   erkend  als   zelfstandige   orga,nisa-
tie  binnen  de  laiidskerk,   nadat  men  de  Augsburgse  confessíe  had
aangenomen.   Deze  kerk  werd  als   de  hernieuwde  Broederkerk  a,ls   or-

19)thodox  en  wettig  erkend.
Zin2iendorf  zelf  ha,d  het  erg  moeilijk  met   deze  ontwikkeling  van
Broedergemeente  naar  Broederkerk.   Kerkstichting  was  nooit  zijn
doel  geweest.   Zijn  ideaal   een  wereldgemeenschap  te  vormen,   om  a,l-
len  die  waarachtig  Jezu.s  Chrístus  liefhadder].,   samen  te   oinden,   is
mislukt.   Dit  doel  is  niet  bereikt.   ''Het  wa.s   te  hoog  gemikt.   Het
greep  na,ar  een  eenheid,   die  in  de  toekomst  ligt."  /22/

Op   9  mei  1760   overleed  Nico].aus  ljudwig  graaf  von  Zinzendorf ,
"...   der  gr.ósste  -und  vielleicht  der  einzige  ganz  echte  -Chris-

ozentríker  der  Neuzeit   ...   vielleicht  auch  der  erste  echte,   d.h.
ganz  von  der  Sache   aus   denkende  und  redende   O]flmein_iker."  /23/

19)   In  1749  werd   ze   als  Moravische  bisschopskerk,   Unitas   Fra,trim
genoemd,   in  Engeland  bij   parlementsakte  erkend.
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HERNHUTTERS IN   NEDERLAND iN   i)E  PERI0I)E   1736-1754

3.1.    De   0 wekkin sbewe

Het  eerste  tijdvak  van  de  Hernhutterse  beweging  in  Nederland
(1736-1754)   ]..s  het  beste   te   typeren  als   een  periode   die  het  ka,-
rakter  ha,d  van  een  opwekkingsbeweging.   Want  de  kringen,   waar  de
Hemhutters  mee  in  aanraking  kwamen,   toonden  weinig  begrip  voor
het  ideaal  va,n  de  broederliefde.   En  waar  men  wel  ingang  vond,   zo-
als  bij   de  Doopsgezinden  en  Collegianten,   daar  ha,d  men  te   doen
met  groepen,   die  reeds  van  het   ortriodoxe   christendom  vervreemd  wa,-
ren  en  voorlopers  der  Aufkl.árung  waren.   ''Daarom  viel  bij  het
Herrhuttersch  getuigenis  de  nadruk  op  het  christocentrisch  ver-
zoeningsgeloof ,   dat   eerst   opgewekt  moes,t  worden,   alvorens  de

grondsla,g  voor  de  philadelphische  gemeenschap  kon  worden  gelegd."
/24/
Zinzendorf  zelf  was   de  leidende  figuu_r  in  deze  periode.   De  bewe-

ging  begon  in  1736,   toen  hij   op  vele  plaatsen  in  Nederland  bij-
eenkomsten  hield  en  met  "gelijkgezinden"  uit  allerlei  kerken
vriendschap  sloot.   De  groJtste  activiteit  was  in  de   jaren  1741-
174.4-,   toen  verschillende  Hernhutter  broeders  na,ar  vele  plaatsen
werden  uitgezonden,   gewoonlijk  om  daardoor  naast  de  uitoefenírLg
van  hun  t)eroep,   tevens  als  evangelist  met  de  bestaande  conventi-
kels2°)in  cor]tact   te  komen.
Het  hoogtepunt  van  deze  periode  was   origetwijfeld  de   stichting  van
de  Zeister  gemeente   in  174.6,   waa.r  Zirizendor,f  terzelfder  tijd  een
synode  híeld.   Na  een  crisis   omstreeks  1754  verliep  de   opwekkings-
bewegíng  geheel.

In  december  1734  was  August  Gottlíeb   Spangenberg   (1704-1792)   naar
Amsterdam   gekomen   om   onderha,ndelingen   te  voeren  met   de   ''Geoc-
troyeerde  Sociè.teit  van  Suríname"   over  het   zendingswerk  der  Broe-
dergemeente  in  Suriname.   Het  bestuur  van  deze   Sociè.teít  wilde  al-
leen  eerst  ii_ader  ingelicht  worden  over  de  Hemhutters,   alvorens
het   op  deze   zaak
contact  met  lsa,ac

Om  deze   reden  kwam  Spangenberg   in
die   te  AmsterdaJn  bekend   storLd  als

23}   ZÈ:a:íÍ=aË:n:;   geboren  in  i683  te  Frankfort  a.d.  Main  en  over-
1eden  in  1762   te  Hanau,   woonde  van  1718-1744  te  Amsterdam.   Ilij

¥?=£  Èfn±Zí:  á:eËem?:oágeËg?=]iáËf?rs?g;¥;7en.   Te  ITanau  had  híj
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bibliofiel  en  vertaler  van  kerkhistorische  werken.   Ije  ljong  toonde
grote  belangstelling  voor.  de  Broedergemeeni;e   en  werd  met  Spangen-
berg  bevriend.   Niet  alleen  wa,s  Le  ljong  bereid  voor  hem  een  extract
uit  het   "Notaria,ts-Instrument",   de   officiè.le  verklLc>.ring  over  de
gemeente  Herrnhut,   in  het  Nederlands  te  vertalen  ten  behoeve  van
de  Sociè.teit  van  Suriname,   ma,ar  ook  wilde  hij   gaarne  de  andere
documenten  die   Spangenberg  bij   zich  had,   bestuderen.   Ije  ljong  was
zo  ingenomen  met  wat  hij   daarin  vond  dat  hij  het  plan  opva,tte  de-
ze   stukken  in  lc)oekvorm  uit   te  geven.   Zinzeiidorf  zelf ,   die  hiervan
op   de  hoogte  was   door  briefwisseling  met  Le  ljong,   was  met   de  vc>or-

genomen  uitgave  niet  erg  ingenomen,   ma,ar  berustte   erin.   In  1735
verscheen  het  boek  te  Amsterdam  orider  de   titel   ''G-odts  Wonderen  met
Zyne  KerkeM.22)   Het  werd   opgedragen  aan  Zinzendorf   en  aangeprezen
in  een  voorafgaand  gedicht  door  de  Doopsgezinde  predikant  Dekna-
te|.23)   De  inhoud  beva,tte,   behalve  een  historisch   opstel  varL  lje
ljong  over  de   oude  Broederkerk,   22  verta,alde   stukken.   Het  boek
maakte  grote  opga,ng  en  het  gevolg  ervan  was,   dat  de  I[ernhutters
spoedig  in  Nederland  bekend  werden  en  Zinzendorf  zelfs  brieven  ont-
ving  van  de  prínses-weduwe  Louize  Maria  van  Oranje-Nassau24)   en
haar  vroegere  hofpredikant  Hiè.ronymus  vari  .L4.lphen  om  nadere   i.nlich-
tín8en.
Verder  raakte  Spangenberg  in  Amsterdam  oc>k  bevriend  met  de  fami-
lies  Beuning  en  Schellinger,   die  later  de  Broedergemeente  Í`inan-
cieel   zouden  steunen.

In  februari  1736  kwa,m  Zinzendorf  zelf  met  een  klein  gevolg  na,a,r
Nederland.   Er  waren  verschillende  redenen  voor  dit  bezoëk.   Enkele
1^iooggepla,atste  personen  en  gereformeerde  predika,nten  uit   LAmsterdam
ha,dden  hem  voorstellen  gedaan  om  z7ijn  zendingswerk  te  bevorderen.
De   opgang  welke  het  boek  van  Le  ljong  had  gemaakt  en  de  uitgave  vari

22)   De  hei-tíge  bestrijding,   die  enige   jaren  later  de  beweging  hier
te  la,nde  evenals  het  zendingswerk  dreigde  te  vernietigen,
heeft  Zinzendorf  aanleiding  gegeven,   vooral  deze  uitgave  van
lje  ljong  als  de   oorzaak  van  díe   tegenstand  aan  te   zien  er],  Span-

83ËE==8,28;Ch°Uwde   Zíjn  toegeefLíjkheíd  ]a,ter  bíjna  aís   een
23)   J.   Deknatel,   geboren  in  1698   te  Norden  en  overleden  in  1759   te

#3ÉSËgzïid:aseä:%Ësel7?S  fláË"e??  Ëi?tgïáämp=?ËÍïän±:n,2i-j  de
24)   De  prinses,   zelf  van  Duitse  afkomst  uit  Hessen-Ka,ssel,   had  de

graaf  al  in  1719  ontmoet,   toeri  hij   als  student  in  Nederland
vertoefde.
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een  tweede   deel  waren  eveneens   reden  voor  zijn  bezoek.   Bovendien
had  de  prinses  de  wens   te  kennen  gegeven,   dat  ze  in  de  baronie
IJsselstein  een  kolonie  voor  Moravische  vluchtelingen  wilde  in-
ríchten.
Omdat  hij   een  tamelijk  groc`t  gevolg,   de   zg.   "Pilgergemeíne"   bij
zich  had  en  geruime  tijd,  namelíjk  van  4  maart  tot  s  april,   te
Amsterdm  bleef ,   huurde  hij   een  woning.   Hierin  hield  hij   ook  zijn
gebruikelijke  huiselijke  godsdienstoefeningen,  waarbij  rjij   echter
ook  zijn  Amsterdamse  vrienden  toeliet.   Deze   diensten  genoten  zo'n

grote  belangstelling,   dat  hij   gedwongen  werd  afzonderlijke  dien-
sten  voor  mannen  en  voor  vrouwen  te  houden.   Er  hadden  zich  al
kringen  van  vrienden  te  Amsterdam  gevormd,   die  nu  d.oor  zijri  bij-
eenkomsten  sterk  vermeerderden.   Behalve  Memonieten  en  Socianen
sloten  zich  ook  leden,   ze].fs  predikanten  der  geiLreformeerde  kerk
aan,   zoals  ds.   Van  Alphen,   Schiphout,   De  Bruyn  en  I'1mtinus.   /'28/
Deze   ga,ng  va.n  za.ken  beviel  hem  echter  niet  en  de  laatste   da,gen
vím  zijn  verblijf  in  Amsterdam  verkla,arde  hij   zich  bereid  op
verscfillende  plaatsen  te  spreken,   "echter  steeds  in  tegeriwoordig-
heid  van  officí.éle  ambtsdragers".   /26/  Hij  wilde   zich  hiermee  dek-
ken  voor  kwaadsprekerij .
In  verba,nd  hiermee  gaf  hij   op  2  april  een  "I)eclaration"  uit,  waar-
in  hij   zei,   dat  zijn  vergaderingen  geen  openbaar  karakter  droegen.
In  geen  geval  wilde  hij   ten  koste  van  de   officiè.le  kerk  sectari-
sche  kringen  in  de  hand  werken.
Zinzendorf  was   een  geboren  redenaar.   Zijn  redevoeringen,   die   soms
tien  iiur  per  dag  in  besiag  namen,   hadden  slechts  één  onderwerp:
Christus.
Alvorens  weer  naar  Duitsland  terug  te  keren  bracht  Zinzendorf  een
bezoek  aari  de  prinses-weduwe  van  Ora,nje-Nassa,u  op  het   slot   te
Leeuwarden   (12-16  april) .   Hier  spraken  zij   samen  over.  de  vesti-
ging  var.  een  Hernhutter  riederzetting:   "In  alle  emst  verklaa-rt
zij   zich  bereid  om  hem  een  terrein  te  verkopen  op  één  harer  be-
zittingen  aan  de  oude  IJsel  in  de  buurt  van  IJselstein''.   /29/
Zijn   Amsterdamse  vríerLden  wilden  hem  gaariie  het  hier.vool-benodig-
de  geld  ter  beschikking  stellen.
Door  vele  vrienden  uitgeleide  geda,an,   droeg  Zínzendorf  d.icht  bij
Akkrum  het  gehele  land  nog  eens  a,an  de  IJleíland  op.
Op  ls  apríl  verljet  hij   de  republiek  der  Verenigde  Nederlaiiden,
"in  de   overtuiging  dat  zijn  woorden  híer  een  grote  weerkla,.ïik

hadden  gevoriden".   /30/
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25)

Afbeelding 3

In  augustus  1736  kocht  J.   Schellinger,   een  met  de  Hernhutters
bevr.íende  Amsterdamse  ijzerkoopmari,   een  s-tuk  land  aaii  de  IJssel-
dijk  en  met  de   oprichting  der  kolonie   "Iileereridíjk"  werd  een  be-
gin  gemaakt  door  Christiaari  David.
In  novem`ber  1736  werd  Friedrich  Ba,rc>r].  vori  Watt;eville,   Zinzendorfs

jeugdvt.iend  en  medewerker,   tot  leider   ("voorstander")  der  rieder-
zettíng  aangewezeii.   De  inríchting  gíng  níet   zonder  moeilijkheden.
Er  was  veel  verdachtma,king  van  de   zíjde  der  tegensta,riders.
Ook  hadden  de  llernhutters  veel  te  weinig  bewegíngsvrijheid  en
werden  zelfs   stenen  naa,r  hen  geworperL  als  men  een  bezoek  bra,cht
a,an  IJsselsteín.
HeerendíjlK  was  voornamelijk  bedoeld  als:   zendíngshotel,   emigran-
tenasíel,   kostschool,   cc)nferentíetJord  en  riisthuis.   Christiaan
1)avid  kende   aan  deze   eer.ste  Broedergemeente   ín  Holland  eeri.   twee-
ledíg  doel  toe:   ''Hier  wol]en  wir  dem  lleilarid  ein  Post=ia,us  bauen,
da,  die  Boten  h]..n  und  wrieder  zu  den  I-Ieiden  sich  aufha,lten  und  her-
beifinden  k.ónnen.   Die  Gemeíne,   die  hier  wohnen  wírd,   soll  für  die
vernü;|ftigen  Holl.ánder  eín  Kind  sein.   Sie   sollen  a.n  diesem  Kinde

25)   David,   zelf  een  Mora,vi.ér,   ha,d  de   eerste  emígranten  naar  Zin-
zendorfs  landgoed  gebracht   en  bezocht   zelfs   dríemaal  C-roen-
LEmd.   /ïL/
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lernen,   den  Ht]i,land  der  Welt  lieb  `haben  und  einfältig  weT.den."
/32/

De   duitssprekende  bewoners  vari_  Heerendijk  waren  veeleer  ljut_rierse
bellijders   dan  Moravi.érs.   Ic)t  predikant  werd  hier  op  14-oktobe_r'
1738  Severin  Lintzup,   een  Deens   theolcog,   aangesteld.   Toen.  het
aantal  personen  in  1739  was  gestegen  van  ls  tot  sO,   raa,kte  het
grote  huís   zo  vol  dat  bezoekers   er  r]iet  meer  ko.ïiden  overna,cllten.

I-Ieerendijk  was  voor.  de  Hollanders  de  plaats  waar  zij   per.soonlijk
handel  en  wandel  der  Hernhutters  konden  aarischouwe`n  en  uit  eigen
ervariT.i.g  zich  een  oordeel  konden  vormen  over  hun  leer  en  leven,
terwíjl  men  voor.heen  slechts  aangewezen  was   op  hetgeen  men  uit
gescl).rifi;en  over  hen  vemam,   die  veelal  tot  ínli_oud  hadderi  ortho-
doxe   Christenen  te  wa,ar.schuwen  tegen  deze   "verderflíj.T_£e   secte''.
We  vinden   te  Heerend.ijk  reeds   symptomen  vari  de   crisis,     die  de
Broed.ergemeente   in   de   komende   jaren   (1743-1750)    zou_   doorHjaken,
de   zg.    "Sicht,urLgszeit".   0.p   bedenkelijke  wijze  TvvTerden   de   god.s-
dienstoeferiingen  tot   doc>rlopende  feestelijkheden  omgevormd.   F.et
blijde,   krachtige  geloof,  vol  leven  en  verlangen  zich  te  uiten,
ontaardde  in  "Spielerei",   in  een  esthetísch  genieten,  wa.arbíj
emst  en  soberheid  uit  he-t,   oog  werden  verloren,   to-t  men  inzag,   op
eeri.  dwaalweg  tc   zijn  geraakt  en  terugkeerde  tob  de  vroegere  een-
vo-ü.d.   /33/  De  gerechtvaardigde  kritiek  bleef  niet  i~iit,   tc)en  de
wijze  va,n  zich  uit   te  drukkeri  kwetsend  werd.

Reeds   in  het  Tc!egin  van  1738  waren  moeilijkheden  met   de   ''Dros-
sa,a,r.d"   vari  luTsselstein   ontstaan.   Von  Tv'Ja,ttevílle   opperde   daarop
het  plan,   elders  naa,r  een  i.;rerblijf  om  te   zier„   als  men  jn  de
Broeders   toch  gee-_ri  vertrouweri.  stelde.   De  I)rossaard  bond  daarop
ín   en  men  ]q^ram  overeen,   "dat  Jacob   Sche].linger  met  persot>n  en
\rermogen  voor   25   personen  borg   zou   sta,an''.   /34./   G-erechi;elijk
werd   daa,rop  de   ''Indemniteitsacte"  voltrokken.
Iri  februari  1739   ontstonden  nieuwe  moeilijlúeden  met  Tvrultejus  de
I)rossaa.rd  van  IJsselstein,   over  het  rec.|t  om  een  jongensschool
met  internaat  te  stichten.   iiá  vaardigde  een.  verbod  uit  tegen  ci_e
inwone-í?s  va,n  l-Ieei.endijk,   zodat   zij   genoodzaakt  wa,ren,   de   school
weer  te   sluite-rl.
i-n  deze   tíád  werden   ook  grove  besciíiuidigingen  van   d_e   zijde  van  de

geestelijkheid  geuit.  Niet  alleen  in  preken,  maar  ook  in  strijd-
schriften  waarschuwde  men  tegen  de  Broeders   (zie  hoofdstu`.¢  3.3.) .
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Ook  werd  het  de  Broeders  riiet  toegestaan  een  eigen  begraafplaai;s
te  hebben:   men  liet   zich  immers   in  of  rorLdom  een  kerk  begraven.
Z]-.rizendorf  vertoefde  na  een  reis  uit  Amerika  in  1743   enkele   dagen
(12-15   april.)   op  lleerendijk,   voorda,t  hij  naar  Duitsland  doorreisde.
''In  díeser  Zeit  wiJ;.rde  füi.  gut  befunden,   der  Brü.dercolonie   in  I-Iee-

rendijk  einen  andern  Ort  Tjnd  ferneren  fmbau  zu  verschaffen,   in-
so-nderheit  weí..1   síe  keíne  Erlau.bnis  bekommen  konnten  ihr  eigeries
Begrälmis   zu  haben."  /35/   Tevens  werd  de   íririchtíng  d.er   gemeente
u,itvoerig  besproken  en  vastgesteld,   dat  lleerendijk  volgeris  het
oorspronkelijke  plan  eei..  huisgemeente   zou  blij.ven.   Slecl'its   47  men-
sen,   voornamelijk  de   ongehuwde  broeders,   mc,chteri  blijveri,   en  een
even  groot  aantal  gíng  met  De  Ti.Jatteville  naar  I)uitsla,nd  terug.
Het  -bleef  nu  nog  eeri  broederhuis,   totda,t  na  de   stíchting  van
Zeist26)   in  174.7   alle  broeders   daarheen  gíngen  en  te  Heereridijk
tot   1752   alleen  nog   een  kostschool  voor  meisjes  werd   gev-c`ri.den.
''De  kolifjn.ie  lïeeTendijk  werd  een  mislukking,   maar  de   sticriting  te

7íeist  bleek  spoedig  geheel   a,an   de  verwachtíngen  te  beanti.^7oor.den."

/36//

:rjííe=,:8Z::?l:  :Z43rï:Ë]:l:g:f:rl::::.  :;17l::::n::rd:f-2;7],:c;f  :;::::m
Adriaan  graa,f  v.an  Nassau,   om  de  P7roedergemeerlte   daar  de   gelegen-
heid  -te   geven  een  nieuwe  kolcinie   t-e   stichten.
Sche].linger   zelf  was   een  symp3.thisaïJ.t  van  de  Hernhutters   en  men
hoopte  `rien  zo  te  verlossen  van   de  vele  moeílíjkheden  die   de   on+-
wikkeling  vari  lleerendijk  in  Óe  weg  ha.dden  gestaari.
In  april  174-6  werd  op  het   slot   Zeist   onder  leiding  vam   Zinzeri.dor.f
een  simode   gehouden.   Ongev.eer  hr)nderd  medewerkers  waren  uit  Erige-
1and,   I)uitsland,   I)enemarken  en  Zwítserlajúïid  aanwezig.   Groot  was
de   ergernis   der  gere.foir.meerde  kerk,   toeri  deze  Hern}iut-l,er   g`emeen-
schap,   die  nauTvvel:._jks   g.etolereerd  werd.,   het   openlijk  wa,agde   eeri
s}mode   te  hoiideil.  iri  het  hart  van  de  Nederlanderi.
Een  der  hoogtepunten  van  deze   synode  wa,s   de  inzegeriing  van  het
huwelijk  op   20  mei  1|'46   tussen  de   oud.st€.   d(jchter  van   Zinzendorf ,

26)   Äls   stíchtíngsdcf3~g  geldt   20   oktober  1746.
27)   In  dit  Toedrag  wa,ren  beg`repen  de   tapíjten,   spiegels  en  schil-

derijen  alsook  liet  bilja,rt,   wat;erwerken  en  beelden  in  de  tui-

28)   -Ë2rlm?-il  fe2fpj±e|f  f?Ïá  ?2Ï:erz|ágfd-SfËïd;?¥Í,L,:   /37/
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Benigna,  Henr`i.e.tte  Justine  en  Johannes  Michael  ljangguth,   de  aan-
genomen  zoon  van  Frederik  de  Watteville.
Na  dit  feestelijk  bíjeenzijn  vertrokken  de  synodale  leden  weer
en  bleven  slechts  negen  personen  te  Zeist  achter.

Het  volgend   jaar  komt  een  stroom`van  vluchtelingen  naar  Zeist,
ambachtslieden  uit  Bohemen  en  Duitsland  en  de   ongetrouwde  broe-
ders  die  in  IJsselstein  hebben  gewoond.   Voorlopig  worden  zij   in-
gekwartierd  in  de  niet  meer  gebruíkte  brouwerij   en  in  het  leeg-
staande   "Bogaertslust".   /38/  Ook  ade|lijke  Duitsers  en  rijke  Am-
sterdammers  -  de  laa,tsten  zijn  in  het  algemeen  doopsgezinde
kooplieden  zoals  Van  lja,er,   Beuning,   Verbeek  -  besluiten  om  huizen
te  bouwen  in  de   stíjl  van  de  Amsterdamse  grachtenhuizen.   Ma,ar  er
moeten  ook  huizen  gebouwd  worden  voor  alle   ongetrouwde  mannen  en
vrouwen.   De  rijke  gemeenteleden  financieren  de  bouw  van  de   ''broe-
der-,   zuster-en  weduwenhuizen".     Toen  het  broederhuis   op  18  de-
cember  1749  gereed  was,   namen  hier  honderd  broeders  hun  intrek
en  toen   op  1  november  1751  het   zusterhuis  kla,ar  kwam,   vonden  4-4
zusters  daar  een  woning.
Men  legde   zich  toe   op  het  maken  van  handschoenen,   snijwerk,   laar-
zen  naar  maat,   mooie,   dure   en  solide  artíkelen.   De  broeders  heb-
ben  een  eigen  boerderij,   karpervijver  en  de  zusters  krijgen  al
gauw  een  goede  naain  door  hun  wassen  van  kant  en  andere  fijne  kle-
ren,   waar  de  mode  van  die   dagen  zo  ríjk  aan  was.
I)e  Broedergemeente  is  van  groot  belang  geweest  voor  de  uitbrei-
ding  van  Zeist.

Eigenlijk  besta,at  Zeist  na  1745  uit  twee  afzonderlijke  gemeen-
scha,ppen,   die  weinig  contact  met  elkaar  hebben.   De  hervormde
predika,nt,   ds.   Elsnerus,   ontpopt  zich  als  een  verwoed  tegenstan-
der  van  de  Hemhutters;  hij  brengt  ook  zijn  collega's  ín  het  ge-
weer  en  de  Staten  van  Utrecht  worden  bestormd  met  klachten  en
beschuldigingen.   Zeist  sta,at  opeens  zeer  ín  het  centrim  van  de
belangstellíng.  Vooral  de  eigen  begraafplaats  ís  de  tegenstanders
een  doorn  in  het   oog.   Met  koraalmuziek  worden  de  doden  naa,r  him
laatste  rustplaats  gebracht.   En  dan  die  broeder-  en  zusterhuizen.
De  geruchten  gonzen.   Er  wordt  zelfs  gesproken   over  onderaardse
gangen  en,   schrijft  de  classis,   ''dat  eigen  kerkhof  is  heel  ge-
schikt   om  mensen  ongemerkt  uit  de  weg  te  ruímen".   /39/
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Toch  ontwikkelde   de  Broedergemeente   zich  te   Zeist  gestaag.
Toen  i`n  1768  het  kerkgebouw  werd  ingewijd  bereikte  het  ledental
zijn  hoogtepunt,  namelijk  457.   Dit  a,antal  ís  later  nooit  meer
overschreden.

Van  1738  af  zijn  er  kringen  van  vrienden  in  Amsterdam  en  Haarlem.
Enkele  hervormden,   een  enkele  lutheraan,   vele  doopsgezinden  en
ook  leden  uít  de  kring  der  Collegianten.   Na  1750   ebt  dit  a,f .

Afbeelding  4
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3.2.    S ode   te   Zeist:   12  mei-2l uni  1746
Een   ''schitterend"   gezelscha,p  kwain  bijeen  op  de  12e  mei   in  het
Slot  van  Zeist,   in  totaal  97  broeders   en  64.  zusters,   waaronder
Zinzendorf  en  zijn  "Pilgergemeine".   I)eze  bestond  uit  voora,anstaan-
de  leden  der  gemeente,   vertegenwoordígers  van  de  theologische  a,u-
toriteiten,   die  in  kerkrechtelijke  en  apologetische  vragen  konden
adviseren  en  die  tegenover  de  besta,ande  kerken  hun  theologische
bevoegdheden  konden  verdedigen.
Op  deze  synode  waren  naast  adellijke  lieden  ook  zendelingen  aanwe-
zig,   ''zo  arm,   dat   zij   in  hun  brieven  a,an  de  moedergemeente  eer-
biedig  hadden  gevraa,gd,   of  er  in  Herrnhut  niet  nog  een  paar  oude
pa,kken  te  vinden  waren,   da,a,r  hun  bruine  jassen  ín  de  tropen  snel-
ler  dan  norma,al  versleten  waren''.   /40/
Het  standsverschil  aanvaardde  men  als  iets  vanzelfsprekends  en
volkomen  onbelangrijks.   Er  wa.s   immers   een  broederlijke   eenheid:
het  geloof  in  hun  Heer.

::a::em::h::::t:e=: ::r:::::n::25;n:ís::=::=d:=::w:::o=::e::en::_
derende  storm,   in  ieder  geval  geen  rekening  houdend  met  de  uit-
werking  van  de  vergadering  -  immers  daarvoor  zetelde  men  in  het
vrije  Zeister  Slot,   op  eigen  terrein  -nam  de  synode  haar  aanvang.

Het  eerste   en  belangrijkste   onderwerp  van  de   agenda  wa,s  de   ''tro-
pen"  kwestie:   de  verschillende  richtingen  in  de  bestaande  kerk
zijn  als   d.oor  G-od  gegeven  en  gewild.   Er  werden  drie  richtingen
onderscheiden:   de   oude  Moravische   of  Hussietische,   de  Lutherse   en
de  Oalvinístísche.
Elke   "tropos"   zou  als  het  ware  een  van  de  bestaande  kerken  verte-
genwoordigen.   Men  hoopte  voor  elke   "tropos"   een  vooraanstaand  pre-
dikant  va]i  een  der  kerkgenootschappen  bereíd  te  vinden  als  hoofd
op  te   treden.
De   "tropos"  waa,rborgde  het  erfgoed  da,t  men  meebracht  uit  de  oude
kerk,   waartoe  men  bleef  behoren  en  waaruít  geen  Broedergemeente
iemand  mocht   ''ontwortelen''.   Door  deze   "tropos"   zou  men  zich   tegen-
over  de  bestaande  kerk  kunnen  rechtvaardigen  en  het  bewijs  ervoor
leveren,   dat  men  geen  afsplitsing  zocht.

29)   De   door   Zinzendorf   op  deze   Synode   te   Zeist  gehouden  redevoe-
ringen  zijn  als   ''Zeister  Reden"   in  druk  verschenen.   /4-1/
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Ook  wilde  men  hiermee  alle  geloofsbelíjdenissen  gelijkstellen.

In  een  grote  redevoering  gaf  Zinzendorf  een  overzicht  van  de  ge-
schiedenis  en  de  groei,   die  met  alle  menselíjke  berekening  spotte.
Er  bestonden  in  1739  al  de  volgende  gemeenten:  Herrnhut,   Herren-
haag,  Heerendijk,   Pilgerruh  in  Denema,rken  en  Ebersdorf  in  Thürin-
gen.   Verder  wa,ren  er  vriendenkringen  in  Jena,   Amsterdam  en  Rotter-
dam,   in  Londen,   Oxford  en  Berlijn.   Er  waren   zendelingen  op  G-roen-
land,   op  de  Bovenwindse  Eilanden,   in  Zuid-Amerika  en  in  Suriname.
Verder  waren  er  onder  meer  kolonies  van  Hernhutters  in  Noord-Ame-
rika,  bij  negers  en  lndianen.   Men  had  zelfs  plannen  om  een  eigen
schip   te  kopen.
"Waarlijk,  men  had  het  licht  van  het  Evangelie  niet  onder  de  koren-
maat  verborgen,   maa,r  men  was   zuurdesem  geweest."   /4-2/
Dat  was  in  1739,   en  nu  was  men  weer  7   jaar  verder  en  was  het  werk
verder  uitgegroeíd  en  geconsolideerd.   Nu  was  dit  weidse  Slot  er-
bij   gekomen,   waar  men  nu  verga,derde,   een  nieuwe  drempel,   een
spríngplank  naar  grotere  da,den  van  God.

Er  waren  nog  andere  moeilijke  kwesties  te  regelen.   Zo  werd  het
tijd  om  eens  te   spreken  over  de  fínanciering  der  Broedergemeente.
Door  de  grote   toevloed  van  nieuwe  leden  waren  er  a,an  de  gemeente

grote  financiè.1e  eisen  gesteld.   Veel  mensen  zochten  asiel  en  ver-
wachtten  dat  zij   in  de   eerste  moeilijke  dagen  door  de  gemeente
daa,dwerkelijk  geholpen  zouden  worden.
''Oommunisme  bestond  niet  in  de  Broedergemeente;   wie  van  het   zijne

wilde   aí.staa,n,   kon  dat  doen ....   Maar  gemeenschap  van  goederen
bestond  níet,   gelijkheid  van  bezit  a,l  evenmin."  /43/
Men  schoof  het  financi.éle  probleem  terzijde  en  bepaa,1de  dat  hier-
over  nooít  meer  op   een  synode   gesproken  mocht  worden.   Men  vertrouw-
de   erop   dat  God   Zijn  gemeente   zou   onderhouden.
Nuchterheid  moest  men  bij   deze  lieden  niet   zoeken,   noch  bij   de
graaf ,   die  groot  was  in  het  opzijschuiven  van  eigen  en  a,ndermans
problemen,   noch  bij   zijn  volgelingen.
"De   synode   eíndigde   in  een  grandioze   apotheose,   een  grootscheepse

ordening  van  nieuwe  dignitarissen. "  /44/
De  Broedergemeente  was  rijk  aan  kerkelijke  ambten.   Er  was   een  ver-
warrende  kerkelijke  hiè.rarchie,   ambten  en  bevoegdheden,   die  elkaar
dekten  en  wier  taak  vaag  omschreven  wa,s.   Dit  kwam  door  de  grote
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afstanden  en  de  gebrekkige  verbindingen.   Een  zo  sterk  verspreide
gemeenscha,p  eist  een  sterk  gedecentraliseerd  best;uur.
Er  kwam  nog  iets  anders  bíj.   De  gemeenschap  wilde   een  volledige
theocratie  ín  de  praktijk  verwezenlijken.   ''Alles  in  het  leven  was
ondergeschikt  aan  het  ene  grote  doel:   de  Heer  dienen."  /45/
De   synode  regelde  de   ordening  van  de  ambten  als  volgt:
De  bísschoppen  vertegenwoordigden  het  hoogste  kerkelijke  gezag  en
droegen  de  geestelijke   successie  door  de   tijden  heen.   Zij   moesten
de  diaconen  en  diaconessen  wijden  en  de  daa,rboven  staande  pres-
byters,   toen  "ordinarii"   genoemd.   Wie   tot  de  meer  besloten  kring
waaruit  de  zendboden  en  de  verschillende  a,rbeiders  in  de  gemeente
gerecruteerd  werden,   behoorde,   was   een   ''acoliet''.
Het  is   zeer  wel  mogelijk,   dat   zonder  deze  hiërarchie   de  gemeente
in  splitsingen  en  afscheidingen  uit  elkaa,r  zou  zijn  gevallen,   of
da,t  het  samentreffen  van  de  uiteenlopende  gezindten  een  liberaal,
verwaterd  gemeentebegríp  ha,d  doen  ontstaan,   waardoor  het  geheel
volkomen  uít  de  hand  gevallen  zou  zijn.

De  grote   synode  in  het  vorstelijk  Slot  van  Zeist  sloot  met  de  meest
grootse  wijding  die  de  geschiedenis  va,n  de  Broedergemeente   gekend
heeft.
Elf  broeders  en  negen  zusters  werden  tot  a,colieten  gewijd,   zeven
diaconi  en  zes   diaconessen  werden  ingezegend.   Twee   ''Gemeinältes-
tinnen"  werden  in  hun  ambt  bevestigd  en  vier  "coëpiscopi  werden
door  ha,ndoplegging  en  broederkus  door  Zinzendorf  en  Nitschmann
8ewijd.
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3.3.   Verwikkelíngen  met  de  Gereformeerden

In  Holland  had  men  door.  tachtig  jaren  oorlog  te  voeren  vr'ijheid
van  godsdienst  veroverd;   men  had  asielrecht   aan  Hugenoten  en  vr'ij-
denkers  verleend.   Juist   door  deze  vr'ijheid  tier.den  en  groeiden
sekten  en  afzonder`lijke   groepen  van  aller'lei  r.ichtingen.
Naast   de  meest   rechtzinnige   orthodoxie  kon  een  modern  rationalisme
opbloeien  en  zich  ontplooien.   Elke  richting  was   in   zichzelf  vast-
gevoegd  en  gegrond  op   zijn  eigen  fundament   en  van   zijn  eigen  waar'-
de   over'tuigd.

In  het   begin  der'   18e   eeuw  war'en  er  ver'scheidene   sekten  en  richtin-

gen,   die  het  kerkelijk  leven  der  Gereformeerden  verontrustten  door
de   aanhang  die   zij   verwierven.   De   geref`or'meerde   theologen  bespeLi.r-
den  bij   deze  richtingen3°)een  mysticisme,   dat   aan  de  orthodoxe  kerk-
leer  afbreuk  deed.   Dit  mysticisme,   dat   in  vele   conventikels,   die
toendertijd  zeer  in   zwang  waren,   welig  werd  a.angekweekt,   gold  als
de   "ondergrondse  kiem  van  het   enthousiasme"   dat   soms   hier'  en  daar
opschoot.   Maar.   omstreeks   het   midden   der   18e   eeuw  verlor.en  al   deze
afzonderlijke  gr'oepen  hun  betekenis.

Onder  de  piëtistische   conventikels,   die  de  Gerefor'meerden  bestr'e-
den  hebben,   behoorden  ook  de  bijeenkomsten  der  Hernhutters.
Weldr'a  werden   de  Hernhutters   als   een  gevaar  voor'  het   kerke].ijk  le-
ven   ontdekt   en   tot   de   opkomst   der  Nijkerkse   bew-eging   (1751)   nog
heftiger  dan  de  andere   groepen  bestreden.
De   oorzaak  hiervan  was   dat   de  Br'oedergemeente   als   philadelphische
beweging  binnen  het   ver'band  van  de   ger'efor'meer'de   ker'k  r'echt   van  be-
staan  wilde   hebben.   Maar  de   Gereformeerden  wensten   geen  gemeenschap
met   hen  te   hebben,   omdat   de  Broedergemeente  aan  belijdenissen
slechts   een  betrekkelijke  waar'de  hechtte.
Voor'  de  or'thodoxie  was  het   absoluut   onbegr'ijpelijk  en  niet   te  to-
1ereren,   dat   zich  in  de  boezem  van  de   kerk  een  andere  ker'k  wilde
vormen,   die  met   een  r'oyaal   gebaar  over  alle   grenslijnen  heen  wilde
stappen  en  die  haar'  gebrek  aan  historisch  inzicht   en  haar'  gebr.ek
aan  piëteit  tegenover  de  gegroeide  geschillen  hooghartig  met   de
ruime  blik  van  Christus   durfde  vergelijken.   "Dat  minachten  van  de

30)   Labadisten,   Gichtelianen,   Deurhovianen,   Hattemisten  e.a.
/46/
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grenslijnen  was   in  hun  oog  een  verwater'ing  van  de   chrístelijke
geloofsleer,   een  libertijnse  dwaling,   die  de   centr'ale  geloofswaar-
heden   in  gevaar  moest   br'engen".   /47/
Vooral   in  de   jaren  van   1740   tot   1750   heerste   in  de   Broedergemeeri.te
een  taalgebr'uik  en  een  theologie,   die   al  het   gewone   en  geoorloofde
te  buiten  gingen.   Het  was   een  op  hol   slaan  van  het   gevoel,   dat   de
volledige   supprematie  van  het  hart  boven  het  verstand  voorstond.
Maar'  dit  was  niet   de  belangrijkste  oor.zaak  van  de  gereformeerde
kritiek  op   de  Broeder's.

Op   de   Zuidhollandse   synode,   die   18  juli   1738   te   's-Gr.avenhage  bij-
eenkwam,   werden  de  Hernhutter's  voor  het   eerst   ter   spr.ake   gebracht.
Daar  stelde  de   classis   van   's-Gr.avenhage  de  vraa.g,   "of  men  ook  iets
doen  zou  ten  opzichte  van  de  Hernhutters,   van  welke   zoo   vele   ger'uch-
ten  inkomen".   Ds.   Manger,   die   toen  praeses   der   synode  was,   verhaal-
de   van  zijn  gesprek  met   Zinzendorf  in  januar'i   1737  te   's-Gr'avenhage.
Bij   die   gelegenheid  hadden   zij   een  gesprek  gehad,   dat  uitliep  op
een  onenigheid  over  het  leerstuk  der.  uitver'kiezing,   in  het  bijzon-
der'  der  "reprobatie":   Zinzendorf  hield  aan  de   leer'  der  algemene
genade  vast   en  geloofde,   dat   Christus  voor  alle  mensen  was   gestor-
ven,   zodat   het   van  de  vrije  wil  van  de  mens  afhing  de   zaligheid
aan  te  nemen  of  te  verwerpen.   Naar  aanleiding  van  Rom.   7   en   s   spra-
ken  Manger  en  Zinzendor'f  over  de  pr'edestinatie.   De   laatste  noemde
dit   toen  een   "ver'vloekte   leer",   waar.mede  hij   zich   ''in  der'  eeuwig-
heid  niet   kon   ver'zoenen''.   De   dag  daar.op  bood  Zinzendorf   zijn  veront-
schuldigingen  per  br'ief  aan  Manger'  aan  over  zijn  onbesuisde  uitla-
tingen,   maar'  hij   schreef   evenwel:   ''Ik  ben   zoo   ver're   van  de   Pr'a.e-
destinations  Leer'   (God  wil  niet,   dat   alle  menschen  zalig  worden),
als   de  Hemel   is   van  de   aarde.   Ik  weet   dat   Jesus  voor  de   zonden  der
gehele  Waereld  gestorven  is;   dat   de   gantsche   zonde  met   zyn  dood
is   verdoemd  geworden".   /48/

De   synode  wilde   de   zaak   dadelijk  laten   onderzoeken   en  een  commis-
sie   bestaande   uit   de   predikanten  W.   Schiphout   (Amsterdam),   A.   A1-
berthoma   (Groningen),   J.   Witteboll   ('s-Gravenhage),   Dr.   J.   Wilhel-
mius   (Rottei.dam)   en   P.   Manger'   werd   benoemd.

Deze   commissie   ging  dadelijk  aan  het   werk  en   lever'de   een  uitvoerig
verslag  in.   In  dat  rappor't  werden  alle  ketterijen,   die  het   een  of
ander  lid  der  Broedergemeente  had  verkondigd,   opgesomd   met   de  ge-
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tuigen  er'bij.   De   commissie  was   van  mening,   dat   van  de   Br'oederge-
meente  een  belijdenis  moest  worden  geëist   en  dat  men  daarna  verder
kon  handelen.   Aldus   wer'd   ook  door  de   synode   besloteii..

Omdat   IJsselsteirí  nog  tot   Zuid-Holland  behoorde,   was   het   de   taak
der  Zuidhollandse   synode   zich  met   het   onder.zoek  te  Heerendijk  te
belasten.
Op   17   september   1738   kwam  een  delegatie  als   afgevaardigden  naar
Heerendijk,   waar  zij   de  volgende   dag  met   De  Watteville   een  gespr'ek
hadden.   De   Broedergemeente   stelde,   ondanks   het   verzoek  van  de   Ge-
reformeerden,   geen  eigen  belijdenis   op,   om  de  naam  van  een  nieuwe
sekte   te  vermijden.   De  Watteville   bood   evenwel   de   commissie   de
12  artikelen  des  geloofs  aan  met   een  toelichting  er'bij,   waai.in  hij
stelde   dat   de  Broedergemeente  niets  nieuws   leerde.
Toen  de   synode   in  juli   1739   te   Woe`rden  bijeenkwam,   moesten  de   de-

putaten  melden,   dat   alle  pogingen  die   zij   aangewend  hadden  om  een
belijdenis   van  de  Broedergemeente  te  ontvangen,   vruchteloos  waren
gebleven.

De   synode  wa.s   tot   de   overtuiging  gekomen,   ''dat   de  Hernhutter.s  niet
r'egtzinnig  zijn,   en  dus  niet  tot  onze  Kerk  behooren,   maar   schade-
lijke   en  verderffelijke  drog-gronden  hebben",   en  de   classes  werden
ver.maand   "ernstig  tegen  hen  te  waken".   /49/
Volgens   een  ander.e   bron   /50/   kwam  de   synode   echter'   tot  wat  milde-
re  besluiten,   t.w.:
1.   De  Her'nhutters  te  tolereren,   indien  zij   stil  voor'  zich  leven  en

zich  niet   met   Hervormden  bemoeien.
2.   Daar   ze  niet   tot   de  Hervormde  kerk  behoorden,   verlangde  men

geen  nieuwe  belijdenis.
3.   De   predikanten  moeten  de   leden  hunner  kerk  behoeden  voor'  de

dwaalleer  der  Broeders.
4.   +M.ocht   dit   alles   niet.   baten,   zoo   zou  men   den  Dr'ossaard  verzoeken,

de   bijeenkomsten  te  ver'bieden  en
5.   In  het   uiter'ste  geval   zich  tot   de  Heeren  Staten  wenden.

Er  volgden  langademige  br'ochures  tegen  de  Hernhutters,   waarin  ge-
steld  wer'd  dat   deze   zich  als  bijzonder  vi.oom  voordeden,   maar  dat
ze   "onder  het   gewaad  van  bescheiden  zondaar,   het   hart   van  verscheu-
r.ende  wolven  droegen,   die   in  de   stilte   zich  terugtrokken  om  daar
hun  mystieke   geheimdiensten  te   houden   ...''.   /5i/
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Er  ontstond  een  pennestrijd,   waar  de  drukker's  jarenlang  aan  ver-
dienden  en  die   in  de  kerk  meer  scheur'ing  veroorzaakte  dan  heil-
zaam  voor  haar  was.

Intussen  was  Amster'dam  het  middelpunt   van  deze   strijd  geworden.
De  ker'keraad  der'  hoofdstad  was   uiter'st   bevreesd  voor   sektarische
bewegingen.   Er   lag   een   smet   op   haar'  gemeente  nu   zovelen  onder'  haar'
1idmaten  met   de  Hernhutters   sympathiseerden.
Er  werd  een  commissie   door  de  kerkeraad  ingesteld  op   22   augustus
om  een  onder'zoek  in  te   stellen  naar  de   leerstellingen  der.  Her'n-
hut t er' s .
Deze   commissie   gebr'uikte   voor.  haar  onderzoek  het   tweede   deel  van
Le   Long's   boek   ''Godts   Wonder'en  met   Syne   Kerke",17382,   de   "Verza-

meling  Van  eenige  Brieven",   1738,   en  de  acta  der  Zuidhollandse
synode .

De   conclusie   der   commissie  was,   dat   de   gemeente,   voornamelijk  met
het   oog  op   de   "eenvoudigen"   onder  haar  leden,   in  een  pastor.ale
br'ief  moest   worden  gewaarschuwd.
Aangespoord  door   ds.   Ger>ar.dus   Kulenkamp3í)   besloot   de   kerker.aad
in   1738  tot  het  uitgeven  van  een  "her'derlijke   en  vader`lijke  brief"
''om  zowel   de   gemeente   in  de   hoofdstad  als   de   her'vormde   Chr'istenen

in  vele   13nden  te  waarschuwen   tegen  deze   scheurmaker'ij".   /53/
In  deze  pastorale  brief  werden  de  Her'nhutters   ontmaskerd  als   een
mystiek  gezelschap,   dat   zich  door  een   zogenaamde   evangelische   een-
voudigheid  liet   leiden.   Juist   door'  deze   schijn  van  neder.ige   een-
voud  en   zelfver'loochening  waren   zij   zo  gevaarlijk  te  achten,   omdat
zij   licht   simpele   zielen  tot  hun  gemeenschap  over'haalden.
Derhalve  voelde   de  kerkeraad  het  als  haar  plicht,   ''als  waakzame
Wachters,   op   Zions   muren  gestelt"   te  waken   ''dat   geen  kleine  vossen
heimelijk   inkr'uipen,   om  des   Heren  Wyngaai.d  te   bederven,   en  dat

geen  valsche   Propheten,   bedekt  met   schaapskledei.en,   met   een   schyn-
reden  van  wysheit,   in  nedpigheit,   en  in  het   lighaam  niet  te   spar'en,
door   schoon   spreken,   met   zelí.s-verlocheninge   in  den  mond,   en  gees-

31)   Gerardus   Kulenkamp,   geboi.en   30   oktober   1700   te   Bremen,   studeer-
de   te   Utrecht   en  was   predikant   te  Nieuw-Loosdrecht   (1726),
Delft    (1729)   en   Amsterdam   (1733).   Een   beroep   naar.   Bremen   nam
hij   niet   meer  aan.   Hij   overleed  op   9   oktober   1775.   /52/
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Afbeeldíng  5

telyke  hovaardye   in  het   har'te,   met   veel  van  Jesus   voorbeeld,   maar
weinig  van  de  noodzakelijkheit   Zyner.  voldoeninge,   veel  van  heilig-
heit,   maar'  weinig  van  Jesus  aangebragte  en  toeger'ekende   geregtig-
heit,   en  het   aannemen  van  Hem,   tot   dagelyksche  r'echtveerdigmakinge,
zoo  wel  als  tot  heiligmakinge,   te   spreken,   eenvoudig  listig  af-
trekken  van  de   eenvoudigheit,   die   in  Christus  Jesus   is".   (blad  4)
Men  wil   de  Hernhutters  niet   tot   de   ger'efor'meerde   ker'k  rekenen.   Zij
houden  veeleer  vast   aan  gevoelens,   die  niet   over'eenkomen  met   de
leer  van  Christus   en   zijn  apostelen,   noch  met   de   "gezonde  woorden",
niettegenstaande  dat   zij   een  schijn  van  zonderlinge  Godzaligheid
vertonen .

Omdat   de  Her'nhutters   geen  belijdenis   hebben   ziet  men  hen  ook  niet
als   een  vooi.tzetting  van   de   oude  Boheemse  Broeder'kerk.
Wel   constateert  men  verwantschap  met   de  Luther'se   kerk,   maar  in  de

pastorale  brief  vragen  de   schrijvers32)   zich  af  waar.om  de  Hernhut-

32)   Zeker  is   Kulenkamp  de  hoofdredacteur  van  de  pastorale  brief,  al
maakte  hij   zich  steeds  boos,   wanneer  iemand  de  pastor'ale  brief
op   zijn  naam  wilde   zetten.    /5L[/
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ters   "ene   afgezonderde  Gemeente   op  haar   zelve"   willen  blijven?
Waarom  laten   zij   zich  niet,   als   echte  kinderen,   door'  de  Luther'se
gemeenten   opnemen?
Het   is  waar,   de  Hernhuttei's   schijnen  in  de  meeste   leerstukken  over-
een  te   stemmen  met   de  Lutherse:í   maar  het   is   nog  maar'  de   vraag  of
de  Hernhutters  wel   zo   "zuiver"   zijn.

De  belangrijkste  verschillen  met   de  Lutheranen  zouden  dan  moeten
blijken  uit  hun  opvatting  over  de  algemene  genade,   doop   en  avond-
maal ,
"Of  het   gevoelen  van  de   Älgemene   genade,   op   deze  wyze   uitgedr'ukt:

Dat   God  de  Liefde   zynde,   niet   konne  toe  laten,   dat   het   gevallen
Menschdom  elendig  blyve,   dat   Christus   den  vloek  van  de   gehele  we-
reld  hebbe  weggenomeri„   dat   de   twede  Adam  alles   weder'om  te   regt
brenge,   wat   de   eerste  bedorven  heeft.
Of  die  bevattinge  van  den  Doop,   waar  men  stelt:   Dat  niet   alleen
de   kinderen   in   den  Doop  waar'lyk   de  genade   der'  wedergeboorte   ont-
fangen,   maar'   ook   dat   zy   die   Doop-Genade   Weder.om  Moeten  Verliezen,
wanneer'  Jesus   r'egt   in  het   harte   komen   zal?
...   Als  mede   of  die   stellinge  van  het   Heilig  Avondmaal:   Dat  men
te   gelyk  met   het   brood   en  de  wyn  het   war'e,   wezentlyke  Lighaa.m  en
Bloed  van  Jesus   in   zyn  Lichaam,   Ziel   en  Geest   ontfange,   en  dat
daarom  de   Communie   voor'   ene   hemelsche   en  Goddelyke   Maaltyd   te   hou-
den   zy,   die  men  in  den  Voleindingszaal  nauwelyks  Volkomener  ver.-
moede:   Of   zulke   en  diergelyke  Uitdr'ukkingen,   zuiver  het   gevoelen
der  Luther'se   Kerke  voorstellen?''.  (blad   11   en   12)
Een  oordeel   geven  de   schrijvers  van  de  pastorale  bi.ief  niet.   Zij
laten  dat  gaar'ne   over'  aan  de  Luther'se  broeder's.
Het  belangrijkste  punt  van  onzuiverheid  bij   de  Her.nhutters   is  wel,
dat   zij   geen   ''echte   en  regte  Belydenisse"   hebben.
Zo   werd   da.n   de   Br'oedergemeente   aangeduid   als   "een   open  Hof ,   zon-
dei'  omheininge   en  muuren,   en  een  huis,   zonder  deur'  of  gr'endel,
waar'  toe   aan   elk  de   vrye   toegang  vergunt   wort ,... ''.  (blad   14).
Sepai.atisten,   die   zich  van  de  Ker'k  hebben  afgescheiden  zijn  bij   de
Broedergemeente  welkom  en  worden  toegelaten.

Deze  br'ief  was   echter   ''niet   zonder  teder€i   aandoeninge   des   harten"

geschr'even.   Aanvankelijk  is   hij   zeer  bezadigd  van  toon,   maar  de
stijl  wordt   steeds  heftiger',   naar'mat,e   de  dwalingen  of   "harzen-
schimmen"   er'nstiger  wor'den.
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De  ondertekening  luidt  als  volgt:
''Aldus   Gedaan   in  onze   Ker'kelijke  Vergaderinge,

op   den   30.   October   dezes   jaars   1738.
'T   welk  wy   ondergeschrevene   getuigen.

Cornelius   van   den  Bogaer'de,   Pr'aeses
Joannes  Esgers,   Scriba."

In  het  laatste  gedeelte  van  de  pastor'ale  brief  worden  ketterijen
aangehaald  uit   het   "Hoogduitse  Gezangboek  der  Gemeente  te  Hernhut",
dat   door'  Deknatel   in   1738   uit  het   Hoogduits  was  vertaald.
Het   zou  in  het   kader  van  dit  wei.kstuk  te  ver  voeren  om  hierop   in
te  gaan.

Er.  verliep  nog  een  maand  voor'dat   de  pastorale  brieí`  wer'kelijk  ver'-
scheen.   De  burgemeesters     van  Amsterdam,   die   evenals   andere   aan-
zienlijken  de  Hernhutter.s  gunstig  gezind  waren,   vreesden  dat  de
uitgave  hier'van  onrust   in  de   stad   zou  ver'wekken.   Zij   lieten  der-
halve  de  exemplaren     die   r'eeds   gedrukt  waren,   op  het   stadhuis
brengen  en  gaven  pas   een  paar  weken  later  de  uitgave  vrij   met   de
mededeling,   dat   zij   liever'  hadden  gezien  dat   het   r'uchtbaar'  maken
van  deze   zaak  achterwege  was   gebleven.

Tevergeefs  protesteerden  enkele  kerkeraadsleden,   waar.onder  de  pre-
dikanten  De  Bruin,   Schiphout   en  Plantinus,   tegen  de  uitgave  van
deze  brief .

Zinzendorf ,   op  doorreis  naar  West-Indië,   vroeg  op   4   december  te
Amsterdam  in  een  officiëie  br'ief   (in  het  Latijn)   aan  de  kerkeraad,
om  hem  de   gevonden  dwalingen  mee   te   delen,   opdat   hij   die   gr'ondig
kon  onderzoeken.   Aam  de  magistraat   deed  hij   vam  zijn  handelingen
ver'slag.   Hij   hoopte   op   deze  manier  de  uitgave  van  de  pastora.1e
brief  te  voorkomen.   Echter,   reeds   de  volgende  dag  verscheen  tot
gr'ote   erger'nis  van  de  graaf,   de  brief  in  de  boekhandels.

Op  de  pastorale  brief  antwoordde  De  Watteville,   dat   zij   niemand
uit   zijn   ker.k  wilden  weglokken   en  nog  minder  mensen   zouden  vei'-
leiden,   maar'  veeleer  separatisten  tot  de  volkskerk  hoopten  terug
te   br'engen.   Zij   vormden  nu  wel   een  gezindheid  op   zichzelf ,   maar'
zij   wilden  desniettegenstaande  met  alien  één  zijn.   Een  belijdenis,
die   va.n  hoger'hand werd opgelegd,   had  voor  hen  geen  waarde.   Ook  de
Nederlandse  geloofsbelijdenis  was   immers  niet   in  staat  geweest   de
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Voetianen  met   de   Coccejanen  te  verenigen.   Daarom  zou  het   bij   hen

juist   tot   een  scheiding  komen,   wanneer   zij   een  belijdenis   opstel-
den.   Hij   kon  niet   geloven,   dat   zij   al  te   evangelisch  war'en  en  de
weg  des   geloofs   te   br'eed  maakten.   En  of   zij   zonder  muren   en  omhei-
ningen  waren,   wist  hij   niet,   want   zij   kenden  alleen  de  deur,   de
weg,   de   waar'heid   en   het   leven.   /   55/

GESCHRIFT
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Afbeelding  6

Ook  ds.   F.   de  Bruin  pr'otesteerde   in  een  geschrift   tegen  de  pasto-
r'ale   brief :   "Behelsende  de  Reedenen  tegen  het   uytgeven  van  den
Pastor'a.len-Brief,   en   syn  Protest  uyt   hoofde  van  deselve''.
Hij   verklaar't   in  dit   geschrif't  niet  alleen  bezwaren  te  maken  over
het  uitgeven  van  deze  brief ,   maar'  ook  tegen  de   inhoud   er'van  en  wel
om   de   volgende   r.edenen:
1.   Omdat   in  deze  brief   zeer  veel  beschuldigingen  bijeengebr.acht

worden,   die   alleen  maar'  gehaald   zijn   ''ex  Actis   Synodi   Zuydt-
Hollandia.'':   zaken   die   de   synode   enkel   ad  notam  genomen  had  en
die   juist   onderzocht  moesten  worden.
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2.   Omdat   de   commissie   die   de   bezwaren  tegen  de   Hernhutters   bij-
eengebr.acht   heeft   geen  behoorlijk  onderzoek  daarover  verricht
heeft .
Omdat   aan   de   bezwar'en  van   één  van   de   leden  van   die   commissie

(De  Bruin   zelí`)   in  het  vei'slag  en  in  de  pastor'ale  br'ieí.   zelf
geen  plaats   gegeven  is.
Omdat  het   horen  van  de  beschuldigde  partij   geheel  verwaarloosd
is   en  dat   zelfs  het  verzoek  van  de  Her'nhutter's   om  zieh  nader
te  verklaren  voor  de  kerkeraad  is  afgewezen.

5.   Omdat   door  de  uitgave  van  deze  brief  verschillende   leden  va.n
deze  gemeente   als  begunstiger.s  van  verfoeilijke  dwalingen  en
ketterijen   zijn  aangewezen.

6.   Omdat   deze  br.ief   zal   kunnen   dienen  om  ook   in  Duitsland  de   Hern-
hutters,   die  daar  getoler'eerd  worden,   als  openbar.e  ketter's  te
vervolgen  en  verjagen.

7.   Omdat   deze   manier'  van   handelen,   door'   ''sulk   een  Openbaar   Ge-
schrift,   op  naam  des   Ker.ken-Raadts,   in  dese   Gemeente   noch  nooyt

gebruykt   is ,... "   (blad   3).

De  Bruin  is  dan  ook  van  oordeel,   dat   de  pastorale  brief  ter'zijde
gelegd  moet   worden  en  dat   de   zaken  van  de  Hernhutter.s  voor.af  goed
moeten  worden  onder'zocht,   voordat  men  het   onderneemt   iets   tegen
hen  te   schrijven;   opdat  ook  niet,   tot  nadeel  van  de  achting  der'
kerkeraad,   "by   de  uytkomste  blyke,   de  ongegrondtheit  van  de  Waar-
schouwinge   daar'  tegens   uytgegaan".    (blad   3)
Tenslotte   eist  De  Bruin:
1.     Dat   de  pastorale  brief  niet   op  naam  van  de  gehele  ker.keraad

uitgaat,   en  dat  daar'om  de  titel  veranderd  wor'dt.
11.   Dat   zijn  pr'otest  mede   erbij   gedr'ukt  wordt.
"Van  desen  Eysch,   is  het   eerste   toegestaan,   maar  het   tweede  afge-

wezen;   en  alleen  het   Protest   aangetekent."   (blad  4)

Het   antwoord  van  de   kerker'aad  op   de   Zeven  Redenen  van  De   Bruin
luidde :
"Ongewoone   ziekten  eisschen   ongewoone   geneesmiddelen".    (blad   7)

Haar  oogmer.k   is,   de   afgedwaalde  weder  te  br'engen,   het   verlorene
te   zoeken,   het   zieke   te   helen,   het   gebrokene   te  ver.binden.   Maar  de
Zaligmaker'  heeft   ons   ernstig  gewaarschuwd  tegen  de  valse  profeten,
die   in  schaa,pskleren  komen33)   en  Paulus   stelt   het   tot   een  teken

35)    Matth.    7:15.
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van  het   ver'derf  der  laatste  tijden,   dat   "de  Menschen  zouden  heb-
ben  den   schyn  en  gedaante   der  Godzaligheid,   van  welke   zy   de  kracht
zouden  verloochenen,   met   byvoeging  van  dat   nadr'ukkelijk  woord;
Hebt   ook   een   aí`keer   van   deeze."34)    (blad   8)

De  betekenis  van  de  pastorale  brief  is  niet   gering  te   schatten.
Immers,   het   was   geen  gewoonte  van  de   kerkeraad  om  door  openbar'e

geschriften  de   gemeente   te  waarschuwen.   Deze  brief  maakte   onge-
twijfeld  grote  indr'uk.   Vooi'al  in  de   zendingsgebieden,   waar  de  ker-
keraad   zijn  pennevrucht  heenzond  en  waar  men  de  beweging  der  Hern-
hutter's  wilde  terugdr'ingen,heeft  de  brief  veel  schade  aangericht.
Men  kan   echter  niet   aan  de   indruk  ontkomen,   da,t   de  bewijsvoering
in  de  pastor'ale  brief   zeer  opper.vlakkig  is.   Maar  daarvoor  is   deze
brief  dan  ook  een  strijdschrift   en  geen  vr.ucht  van  weloverwogen
studie ,

Na  een  verwoede  pennestr'ijd  -   zeer'  waarschijnlijk  kunnen  wij   deze

gehele   contr'over'se  als   een  pennestrijd  tussen  De  Bruin  en  Kulen-
kamp  beschouwen35)/56/   -verbood  de  magistraat,   die   deze   strijd
had   zien  aankomen  en  de   gemoederen  weer  tot   kalmte  wilde  brengen,
elke  verdere  uitgave  aangaande  ker'kelijke   zaken  in  een  plakkaat
van   11   december   1738.   Daarmee  was   voor   de   buitenwereld  voorlopig
deze   twist   gesmoor.d.

In  het   begin  van   1739   ver'scheen   er'  toch  weer'  een  naamloos   geschrift
tegen  de  pastorale  brief ,   onder  de  titel   "Ver'taaling  van  eenige
Hoogduitsche  Ver'zen  uit   het   Hernhuts   Gezangboek,   met   eenige   aan-
mer'kingen".   Daar'in  viel  de   anonieme   schrijver  de  pastor'ale  uitleg-
ging  der  ver.zen   scher'p  aan.   Hiertegen  wendde   zich  allereer'st   prof .
Voget36),   die  juist   een  studie   over  de  mystieke   inhoud  van  het
Hernhutter  gezangboek  had  geschr'even.

34)    2   Tim.    3:5.
35)   -De   Bruin  gaf  de   "Verzameling  van   eenige   Br'ieven"   uit.-Kulenkamp   schr'eef  daartegen  de   "pastoralen  Brief''.

-De   Br'uin   schreef'  daarop  weer  het   ''Protest".
-Kulenkamp   schreef   een   "antwoord  op  het   protest".
-De   Bruin  de   "Vertaling  van  enige   ver'zen  met   aanmer.kingen".
-en  Kulenkamp  tenslotte  de   "Naaktontdekte  Enthusiasterij".

36)   Albertus  Voget   (1695-1771).   Hij   studeer'de   te   Bremen   en  Utrecht
in  de   godgeleer'dheid.   Predikant   te  Heemstede,   Middelburg,   Gro-
ningen   ("academiepredikei")   en  Utr'echt.   Sedert   1766   onder'wees
hij   ook  in  de  geschiedenis   der  Chr.istelijke  kerk.   Als   leidraad
voor  zijn  onderwijs  ga,Í`  hij   uit:   Institutiones  theologiae
christianae.   /57/
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Afbeelding  7

Voget   schr'ijft  op  blad  2  dat  hij   geenszins  te   "schielijk  en  voor't-
varende"   over  deze  nieuwe   gezindheid  der  Hernhutters  heeft   geoor-
deeld.   Hij   heeft   lang  nagedacht   en  er  met   anderen  over.  gesproken.
Maar  toen  hij   van  iemand,   die  bij   de  Hernhutter's   zeer  geacht  was,
zulke  onr'echtzinnige  en  ongerijmde   leerstellingen  vernam,   werd  hij
zeer  ontsteld   en  bedr'oefd;   Voget   voelde   zich  gedrongen   ''het   be-
staan  der  Herr'nhutsche  Leiders,   en  hunne  gevoelens"   uit   hun  lie-
deren,   met   oplettendheid,   na  te   gaan.   Zo   vond  hij   dan   ''enen   't
samenloop   van  ongerymtheden,   onbillykheden  en  onregtzinnigheden"
(blad   3).
Ook  in  dit   geschr.ift   gaat   het   er'om,   dat   de  Hernhutter's   door  hun
zending  de  ker'k  willen  hervor'men,   "in  dit   land,   daar'  het   ligt   der'
waar'heit   zo  helder  op  den  kandelaar  staat.   0   stoutheit   en  onbe-
schaamdheit   zonder'  weder'ga!"    (blad   3).
Heimelijk  pi'oberen  de  Her'nhutter's  hier  te  lande   in  de  huizen  te
sluipen  om  aanhang  te  maken.   Zelfs   in  de  koloniën  trekken   zij   men-
sen  van   "de"   kerk  af .
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Alle   onger'ijmdheden  en  onbillijkheden  die  Voget   heeft   gevonden
in  het   Gezangboek  der  Hernhut,ters,   strijden  zeer  met   het   echte
Chr'istendom  en  met   het   waarachtig  evangelie.   "De  Ongeregtzinnig-
heden   der'  Hernhuttei's   . ..   lopen  uit   op   de   grove  Mystikery.   Dewijl
helaas!   de  Mystike   boeken  van   sommige   der  onze   zeer  geschat   en

gelezen  wor'den,   en   deze   wel   de   voor'naamste   Rede  mag   zijn,   dat   de
Herrnhuttsche   ondei'nemingen  bij   zulke   ingang  vonden".    (blad  4   e.v.)

De  reeds   eerder  genoemde   ds.   Kulenkamp   schrijft  vervolgens   in  ju-
li   1739   het   eerste  deel  van   ''De  naakt   ontdekte  Enthusiaster'y,  \
Geest-dryvery   en  bedorvene  Mystikery   der   zo   genaamde  Her'rnhutther's''.
"Zij   willen  zig  voor'  geen  gezintheit  ver'klar'en,   en  ook,   naar  hun

zeggen,   geen  byzondere  Gezintheit   of  Secte  op  hun   zelve   zijn"   en
''hun  voorgewendde   toeleg   om  Sion   (zynde   hunne   Her'rnhutsche   Gemeen-

te)   te  willen  bouwen   in  het  midden  van  ons   (zynde  niets   ander's
dan  Babel,   en   Sodoma  in  hunne  ogen,   gelyk  ons   in  dit  wer'k  duidelijk

genoeg   zal  blyken)   en  een  Evangelisch  Christendom ,...   in  te  voe-
ren,   en  daar  door  de   Chr'istenen,   die   in  veel  verwer'r'inge   zyn  ge-
r'aakt,   wederom  tot   de   eenvoudigheit   te   brengen   ...   ''.    (blad   2   e.v.)

Een  gereformeerde   synode,   die   in  juli   1740  te   IJsselstein  wer.d  ge-
houden,   eiste,   dat   de  Broeders  uit   het   land   zouden  worden  gezet,
waarin  de  regering  echter  niet  toestemde.

Enkele   gematigde  pi.edikanten,   die  Heerendijk  bezochten,   waren  goed-

gunstig  gestemd,   en  vooral   Beyen37),   de   schepen  van   IJsselstein,
deed  wat   hij   kon  om  de  Broeder's   te  helpen.   Dertig  pr.edikanten  be-
zochten  Heerendijk.      Op   de   vraag  vam  hen  waar'om  de   Br'oeder's   ge-
schriften  niet   tegenspraken  antwoor'dde  De  Watteville,   dat  hij   zich
met  oneerlijkheid,   die  niet  uit   eigen  er'varing,   doch  slechts  van
horen  zeggen  allerlei  beschuldigingen  uitsprak,   niet   inliet,   en
eer'st   wenste,   dat   zulke   beschuldigingen  werden  herroepen.   /59/

37)   Beyen  werd   in   augustus   1741   opgenomen   als   nieuw   lid  van   de
Broedergemeente.   Hij   werd  daa,rop   door'   de   Hollandse   synode
uit   de   Hervor'mde   kerk  gestoten.   /58/
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In   1741   zond  Zinzendorf ,   nog  voor  hij   zijn  reis  naar  Amer'ika
aanvaar'dde,   een  manifest   aan  alle   "Overheden  der  Evangelische
Kerke,   die  men   sedert   300  Jaaren  de  Broeders   noemt",   dat   ook   aan
de  Hoogmogende   Staten  was   gericht.   Daarin  beval  hij   zijn  Br'oeder-

gemeente   in  de   genadige  bescherming  der  over'heden  aan.   Tevens
zette  hij   in  eenentwintig  punten  de  kerkelijke  grondsla.g  van  zijn
gemeente   uiteen.
De  Mor'avische   kerk  was   geen  nieuwe   sekte,   maar   een   gemeenschap,
bestaande  uit  Lutheranen  en  Gerefor'meerden,   beide  groepen  betrek-
kelijk  zelfstandig  georganiseer'd   (tropoi).   De  bisschoppelijke   suc-
cessie  wei.d  voortgezet   ''als   de   continuatie  van  een  goede  gewoonte".
In  dit   korte  opstel    liet    Zinzendorf  nog  eens   goed  uitkomen,   dat
hij   een  vijand  van  elke  vor'm  van  sektarisme  was 38)

Er  werden  r'equesten  naar  de   Staten-Generaal   gezonden.   Maar'   zolang
de   gerefor'meer'de   kerk   zo   ster'k  tegen  de  Hernhutter's   gekant   bleef
en  daar'bij   zoveel   invloed  op  de  regering  uitoefende,   kon  de  over-
heid  geen  gemeenschap  openlijk  dulden,   die   kr'achtens   ha.ar  wezen

geen  op   zichzelf  staande  kerk  wilde   zijn.
In  de   jaren  1742-1744   namen  de  meeste   synoden   de   Her'nhutters   in
het   algemene  artikel  aangaande  de  ketters  op,   om  niet   alleen  voor'-
taan  tegen  hen  te  waken,   maar'  ook   "allen  aanwas   te  benemen  en  het
verspreiden  hunner  besmettelijke  boeken  te   stremmen".   /61/

Zinzendorf  had  tot   nog  toe   gehoopt   zijn  Broedergemeente  als   een
Mor'avische  afdeling  met   de  gerefor'meerde  ker.k  te  kunnen  verbinden..
Hij   zag  wel   in  dat  dit   ideaal  onbereikbaar  zou  blijven,   zolang  de
Broedergemeente  geen  gereformeerde  belijdenis  had.
Zijn   zogenaamde   "tropenidee"39)   gaf   hem  een  nieuwe  mogelijkheid,
omdat  hij   nu  bereid  was   de   zelfstandigheid  van  zijn  gemeenten
gr'otendeels  prijs  te  geven,   als   er  maar'  met   haar'  eigen  kar'akter
r'ekening  wer'd   gehouden.

38)   "De  Broedergemeente   kan  noch  in  haa.r   leer,   noch  in  haar
kerkvorm  als   een   secte   beschouwd  worden"   (Stelling   1   /60/).

39)   Zie   paginal9.
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Zinzendorf  raakte  er  tenslotte  van  overtuigd,   dat  hij   bij   de  ge-
reformeerde   ker'k  niets  meer'  kon  bereiken.   Ti'ouwens,   ook   zijn
Broeders  waren  hem  bij   deze  pogingen  niet   al   te  behulpzaam  geweest,
omdat   de   overgrote  meerderheid  niets   voelde  voor  de  ger'eformeerde
kerk.
Op   de   synode   van   Zeist   in   1746   probeerde   Zinzendorf   nog  om  van   de
Nederlandse  gemeenten  de  officiële   instemming  met   de  Lutherse
Augsburgse   confessie   te  verkrijgen.   Doch  ook  daar.  wilden  zij   toen
niets  van  weten.
Vooral   de   Amster'damse   Br'oeder'gemeente   voelde   er'  weinig  voor   om
iets  van  haar  onafhankelijkheid  prijs  te  geven.   Hier  voerden  de
Collegianten   en  Doopsgezinden  de  boventoon.   Zij   namen  uit   eigen
beweging  nieuwe   leden  aan   en  vierden  het   avondmaal.

Samenvattend  kunnen  we   zeggen,   dat   de   verwikkelingen  tussen  de
Geref`ormeerden   en  Hernhutter's   voor.namelijk  gingen  over  de  belij-
dende   gr'ondslag  der  Broedergemeente.   De  Hernhutters   pi'obeei.den
aan  te  tonen,   dat   zij   in  hoofdzaak  met   de  ger'efor'meerde  belijde-
nissen  over'eenstemden,   maar  de  gereformeerde   ker'k  wees  hen  af ,
omdat   zij   hun  houding  onger'eformeerd  achtte.
Het;   is   de  Broedergemeente  niet   gelukt   om  in  de  volkskerk  burger-
recht   te  verkr'ijgen,   want   zij   wer'd  in  ons   land  in  haar  afzonder-
1ijke  kolonies  teruggedrongen.
Tegen  haar  zelfstandig  bestaan  hadden  de  Gereformeerden  nauwelijks
bezwaar.   Zij   zagen   echter'  in  de   Br'oeder'gemeente   een  gevaar'  voor'
hun  kerk,   omdat   deze  als  philadelphische  beweging  aan  de  belijde-
nissen  slechts   een  betï'ekkelijke  waar'de  toekende   en  leden  van  hun
kerk  aftr>okken.
In  de   tweede   helft   der'   18e   eeuw  werd  de   Br'oedergemeente   echtei.
vr.ijwel  ner'gens  meer  bestreden  en  wer'den  zij   uit   het   algemene
artikel  tegen  de  ketters  geschrapt.
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CONCLUSIES

Samenvattend  kimnen  wij   zeggen,   da,t  de  Hernhutters  in  de  eerste   jaren
met  vertegenwoordigers  van  ongeveer  alle  gezindten  en  richtingen  in
a,anraking  ]aMamen.   Ma,a,r  het  was  nergens   de   grote  massa,   díe   door  de
Hemhutter  Broedergemeente  werd  gepakt.   De  aanra,king  droeg  in  het  alge-
meen  meer  het  karakter  van  een  gereserveerde  belangstelling  voor  deze
nieuwe  en  veelbesproken  richting.   Het  is  daa,rbij   opmerkelijk,   da,t  d.e
vrienden  uít  de  offici.e.1e  kerkelijke  kringen  zich  spoedig  terugtrokken
en  de  Hemhutters  biä   de  sekten  meer  íngang  vonden.

Wij   kumen  ons  afvragen  waarom  ae  aJ.gemene  houdíng  der  Nederlanders
ten  opzichte  van  de  Hernhutters  zo  afwijzend  was.
Het  is  voomamelíjk  de  grote  tegenstelling  tussen  het  NederJ_andse  en
l)uitse  volkskarakter  geweest,   dat  deze  scheíding  veroorzaaJct;e.
De  Nederlanders  konden  zich  moeilíjk  schíkJ£en  in  het  herrnhut;ter  be-
stuur,   dat  geheel  inging  tegen  huri  democrat;ische  vrijheidszin.   De  ge-
schiedenis  heeí.t  dít  zeer  duidelijk  geleerd,  want  honderden  personen
zijn  langere  of  kortere  tijd  met  de  Hernhutters  in  aanraking  geweest,
maar  het  autocratisch  beleid  vari  Zinzendorf  en  de  zijnen  stootte  hen  a,f .

Een  tweede   oorzaa,k  was  ín  het  religieuze  leven  der  Broedergemeente  ge-
legen.   Zowel  de  G-ereformeerden  als  de  Doopsgezinden  hechtten  buítenge-
woon  veel  waarde  aan  een  mín  of  meer  wettísch  leven.   In  de  Broederge-
meente  leefde  een  echt  lutherse  vroomheid  zonder  wettische  heilíging.
I)aardoor  bleef  er  altíjd  een  deur  geopend  voor  antinomiaans  enthousias-
me,   wat  de  nuchtere  Hollander  een  bedenkelijk  gevaar  toescheen.   Dit  ge-
voel  werd  nog  versterkt  door  het  feít,   dat  de  Hernhutters  een  betrekke-
lijke  waarde  aa,n  belijdenísgeschriften  hechtten,   reden  waa,rom  de  G-ere-
formeerden  geen  gemeenschap  met  hen  wensten  te  hebben.   Men  was  bang,
dat  enerzijds  de  Hernhutters  de   "Kerk"  wilden  "hervormen",   anderzijds
dat  zij   leden  va,n  de  kerk  zouden  a,ftrekken  en  in  hun  Broederschap  opne-
men®

Bij   dít  alles  kwaiii  nog  het  verschil  in  taal,   daar  de  Broedergemeente
een  I)uitse  gemeenschap  bleef.   Eerst  Dr.   W.   Lütjehaims,   die  van  1947-
1958  predikant  te  Zeist  was,   voerde  het  Nederlands  in.

Eenslotte  moet  echter  wel  gesteld  worden,   dat  níet  aan  de  índruk  te
ontkomen  is,   dat  de  strijdschríften  tegen  de  Hernhutters  va,ak  emotio-
neel  geladen  waren  en  de  kritiek  weínig  geí.imdeerd  was.
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Pamfletten

Heï`derlyke   e_ri  Tvraderlyke   TBrief ,   I-Ioudende   aari<   de  B].oeyende
Hervormde  C-emeer.te,   Binnen  deze  Stad  vergadert,   tot  Ontdek-
kinge  van,   en  l,`A,Jaa.rschoiiwinge   tegen   de   Gevaarlyke  Dwalingen
Va_ïi  die  L.i.ed.eri,   dewelke   onder   deri  Naam  va,n  Herrihuther.s
Belcend   zijii.   Geschi.even  i.ran  De  Predikanten  en  Ouderlíngen
des  Kerken-F`aads  van   Amsteldam..   Te  Amsteldam,   By  Adriaaii
Wor,    eri.   de   Erve.   G.    oïider.   de   Linden,   MDCCXXXVIII.

Gesch.rift  van  den   eerw.   Heere   lhT`.   de   Bruin,   Een  der  Vier
Predikanten,   die  in  den  Kerken-Raa.dt  den  30   0ctoTo.   1738.   te
Amsterdam  tege-~ris   den  I'astoralen-B-rief  geprotesteert  hebben:

:|áaTär:1Ïi¥:flk3ÏäeEË=¥èntg:Ë32gHïy¥?fe:L3,_|Sä3ÏÍ?g:niseínK£äïá:i
gegeven,   erL  door  desen   op  .v-ersoek  in  den  Kerken-Ra,adt  voor-
gelese¥i;   Behelsen.de  de  Reedenen  tegens  het  uytgeven  van  den
Pastoralen-Bríef ,   en  s,yri  Protest  uyt  hoofde  van  deselve.
Antwoord  op  de   zeven  Redenen  verva.t  in  het  I'rotest  van  der+
Eerw.   Heere  F.   de  Bruin,   tegen  den  I'astoraalen  Brief  van
den  Eerw.   Kerkenraad   te  Amsteldam.   Te  Amsteldam,   By  Adriaan
Wor,   en   de   Erve   Onder   de   ljinden,   M1)CCXXXVIII.
Oorsprorig  en  Vooi.tgang  van  de  valsche  Mystike   Godtgeleerd-
heit,   zeer  onderscheiden  van  de  wa,a,re,   By  gelegentheid  der
grov.e  dwaalingen  vaii  de   secte  der  llerrnhutthers  Ont,dekt  en
aangeweseïi  ]\Ïe-v-ens  derzelver  Statuten  aangaande   den  Doorlug-
tigen  Orden  vari   't  Mostaa.rd-Zaad;   Met  nog  een  Aanha,ngsel,
ter  wede-rlegging  va,n  de  onla.rigs  uitgekomene  vertaling  van
eenige  IÍoogduitsche  Verseri  uyt  het  Herrrihuttsch  G-esangboek,
met  Aanmerki-Íigen:   door  Albertus  Voget,   Doctor  en  Professor
der  lïeílige  Godtgelee.rtheit  te  Utrecht.   'i'e  Utrecht,   By
Johannes  E-v-elt,   Boekverkoper,   1739.
I)e  naakt  ontdekte  Enthusiastery,   G-eest-Dryvery,   er.  bedorvene
Mystíkery  der  zo  genaamde  Herrnhu.thers,   uit  hun  Hoogduitsch
Gezangboek,   en  a,ndere  ván  hume  schriften  ten  kia,arste  ten
toon  gestelt,   en  hunne  Overeenstemminge  Met  de  bedorvene
Mystiken  en  Geestdryvers,   in  I)uitschlaïi.d,   eïi  de  Bev.ers  in
Engeland,   op   't  duidelykste  aa`i'igewezen.   Strekkeïide   tot  her-
haalde  Getrouwe  Waai.schouwinge   tegen  die  ljieden,   erl   ter  vol-
komene  verdedígirige  van  derï  Herderlyken  en  Vaderlyken  Bi.ief ,
des  Eerw:   Amsteld.amschen  Kerken-Raads,   Tegeïi   de   trouweloze
beschuldigingerj_  va,ri  zeker  Naamloos   Geschriftg   hier  achterby
gevoegt.   Op  emstelyk  verzoek  en  uit  last  des  Eerw.   Kerkeri-
raa,ts,   en  uit  liefde  tot  cl.e  waarheit,   die  naar  de  Godtzalig-
heit  is,   in   't  licht  gegeven  door  Gera,rdus  Kulenkamp.   Precli-
kant   te  Amsteldam.   rl`e  Amsteldam,   By  Adriaan  Wor,   en  de  Erve
G.    onder   de   ljinden,   MI)CCXXXHX.
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BIJLAGE   1

DE    PHILADELPHISCH-OECUMENISCHE   BEWEGING

"Het  grootste   gebod  van  onze   Schepper   (het  welke   is,   de   liefde

teegens  alle  menschen)   heeft  mij   geleer't,   na  de  onzichtbaare   al-
gemeene   Ker'ke   om  te   zien,   naamelijk  hoe   zy,   volgens   de   stellinge
der  Godgeleer'de,   niet   aan  eene   gewisse   zichtbar`e   Societeit   gebon-
den,   maar  door.  de   gantsche  wereld,   onder'  alle   volkeren   en  Gemeen-
tens,   verbor'gen  en  ver'strooit   is",   schr.eef  Arnoldí)   in   1697   in  de
voorr'ede  van   zijn   "Umparteiische   Kirchen-und  Ketzer'historie.
Hiermee  had  hij   de  universele,   philadelphische  gedachte  duidelijk
omschreven .
De  philadelphische  beweging,   die   in  Londen  was   ontstaan  uit de zich
"Philadelphians"   noemende  kring  van  Jane  Leade   en  John  Pordage,

beleef`de  een  bloeitijd  van  dertig  jaar,   waarna  de  Hernhutterse  be-
weging  haar  over'vleugelde.   ''Deze  kleine   sociëteit   beschouwde   zich
als   de  openbaring  van  het  koninkrijk  Gods  op   aarde   en  stelde   zich
boven  de  bestaande  kerken,   die  naar  haar'  oor.deel   zonder  uitzonde-
ring  aan  de  wei.eld  gelijkvormig  waren  geworden.   Haa.r  bestaan  was
kort  van  duur,   want  na  het  overlijden  van  Leade  in  1704  viel   zij
uiteen,

Sinds   1695   stond  zij   door  briefwisseling  met  vele  geestverwanten
uit  het  buitenland  in  verbinding.   In  Nederland  vond  zij   te  Amster-
dam  in  de   kr.ingen  der'  Collegianten,   der  mystieken   en  bij   andere
sektariërs,   die  voor  chiliastische  denkbeelden  zeer.  gevoelig  waren,
spoedig  ingang.
Over  ons   land  plantte  deze  beweging  zich  voort  naar  Duitsland,
waar   zij   weldra  overal   aanhangers  ver'kreeg.   Onder'  hen  waren  voor-
aanstaande   piëtisten,   zoals   G.   Ai'nold,   J.C.   Lange,   J.H.   Michaelis,
P.J.    Spener'   en   J.W.    Peter'sen.

Het  philadelphisch  idaal  is   door  het  piëtisme   in  brede  kr'ingen  van
het   ker'kelijk  leven  overgebracht.   Zij   verzamelden  het   kleine  aan-
tal   "war'e"   bekeerden,   dat  binnen  de   ker'ken  vrijwel   onopgemerkt
leefde,   in  conventikels,   en  deze  kringen  beschouwden   zich  als  het

1)   Gottfried  Amold   (1666-1714)   behoort  in  hoofdzaak  thuis  in  het
piè.tístisch  centrum,   dat  zich  in  Quedlin.ourg  had  gevormd.   Zijn"Unparteiische  Kirchen-und  Ketzenhistorie  vom  Anfang  des  N.T.  '
bis  1688"   (1699),   waarin  Tiij   zo   dogmatisch  -onafha,nkelíjk
werkte,   da.t  de  ketters  veelal  als  de  ware  Christerien  voor  de
dag  komen,   "is  het  gr.c)otste  voorbeeld  van  een  kerkgeschiedenis,
die  geschiedenis  van  het  geloveri  ís."  /1/
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ware   Philadelphia,   waarvan  in  Openbaring   3:7-13   zo'n  voorbeeldig

getuigenis  wordt  gegeven.   "Zij   is  het  uitverkoren  deel,   dat  Hij
(Christus)   liefheeft   en  in  het   lijden  en  de  verzoeking  zal  bewa-
r'en."   Haar  geldt   de  belofte,   dat  Christus   spoedig  zal  wederkomen
om  haar  leden  in  het   nieuwe  Jeruzalem  op  te  nemen.

De  philadelphische  gedachte  is   eschatologisch  gericht   en  staat
indifferent  tegenover  de  bestaande  kerken.   Men  wil  volstrekt  geen
nieuwe  kerk   stichten,   maar'  alleen  in  geest   en  waarheid  de  Vader'
aanbidden.

Rondtrekkende  pr'ediker's   ver'kondigden  in  gespr'ekken  en  geestelijke
oefeningen  deze  philadelphische  gedachte.   "Philadelphia"  was   geen

gewone,   gevestigde   ker'k,   maar  vanwege   de  geopende   deur,   die   het
overal  vond,   een  beweeglijke  pelgrimsgemeente   (ecclesia  ambulato-
r'ia)   in  alle  landen  en  onder  alle  kerkelijke  gezindten.

De  band,   die  allen  in  de  philadelphische  gemeente  verbond,   was
uitsluitend  de  br'oederliefde  als  het  volstr'ekte  kenmer'k  der  weder-
geboorte    (¢T^-c»6e^¢").
Philadelphia  is  meer'  dan   "bi.oederlijke  liefde";   "broederliefde"
geeft  beter  weer,   dat   daar'mede  niet   slechts  wordt  bedoeld  de   lief-
de,   die  een  broederlijk  kar'akter  dr'aagt,   maar  een  bepaald  soort
liefde,   die  voortspruit  uit  de  geestelijke  verwantschap  der  weder-
gebor'enen  ais   ieden  van  één   iichaam.

Het   was   voor'  de  philadelphische   gemeenschap  volkomen   onbelangr'ijk
tot  welke   kerk  men  behoorde,   of  welke  belijdenis  men  aanhing.
In  het   liefdemaal   (GÏcxTrn),   een  oud-christelijk  gebruik,   dat   door
de  kerk  reeds  vroeg  was   afgeschaft,   vond  men   een  passende  vorm
voor  de  philadelphische   er]edienst.

L,,      _     Ï€=ááÈ%èkBä,f±u±=ËËg¥gäï+£=äeËfÈTkd=~èL] dï;   Ëè=.][=gË_fbËgäá,5 ,

p.57


