
  

h e r n h u t t e r s
In 1745 koopt de doopsgezinde koopman Cornelis schellinger 
slot Zeist. het eigendom van de grond met de bijbehorende rech- 
ten en bevoegdheden maakt een permanente vestiging van de 
hernhutters mogelijk. De hernhutters vormen een protestantse  
beweging die mensen wil inspireren om naar de Bijbelse bood-
schap te leven. Zij ontlenen hun naam aan het saksische dorpje 
herrnhut (Onder de hoede van de heer) dat in 1722 door reli- 
gieuze vluchtelingen uit Bohemen en Moravië is gesticht op het land-
goed van graaf nikolaus Ludwig von Zinzendorf. De hernhutters  
ontwikkelden een leven waarin zij wonen, werken en geloven  
vervlechten tot één eerbetoon aan God. De hernhutters worden 
ook wel evangelische Broedergemeente, unitas Fratrum of Mora-
vians genoemd.

BrOeDer- en ZusterpLeIn
het Zeister complex in hollands classicistische stijl weerspiegelt 
de leefwijze van de gemeenschap. Groepen binnen de gemeen-
schap worden ‘koren’ genoemd en zijn in aparte koorhuizen gehuis-
vest. Zo wonen en werken tot in de 20ste eeuw de ongehuwde  
broeders in het Broederhuis en de ongehuwde zusters in het 
Zusterhuis. De andere huizen zijn gebouwd voor weduwen, ge-
huwden, hun gezinnen en hun werkplaatsen. Kerkelijke vieringen  
vinden plaats in de kerkzaal aan het Zusterplein (het gebouw 
met het torentje), maar ook in woonhuizen en werkplaatsen. De  
gemeenschap bestaat van ambachten, dienstverlening en onder-
wijs. het hernhutter onderwijs is geënt op het gedachtegoed van 
Comenius. het basisschoolonderwijs aan de Comeniusschool staat 
tot op heden goed bekend. het complex aan de pleinen wordt  
tot op heden bewoond door hernhutters.
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een broeder in de goud- en zilverwinkel in het Broederhuis 
prijst zijn waar aan bij een jonge vrouw in noord-hollandse 

dracht. De Broeders hadden een eigen zilvermerk en maakten 
ondermeer sieraden.

Dit is het ontwerp uit 1749 van het Broeder- en Zusterplein in de 
voormalige tuinen van slot Zeist. De verdiepte kom, rechts achter 

het Zusterplein werd later de hernhutter begraafplaats.

De vogelvlucht laat zien dat de pleinen er om- streeks 1820 al ongeveer 
uitzagen zoals vandaag. het geplande deel van het zusterplein rechts op 

de voorgrond is nooit gebouwd.

De hernhutter ondernemings-
zin zorgt ervoor dat veel Zeis-
ter bedrijven hier ontstaan. het 
Broederhuis staat bekend als het 
eerste warenhuis in nederland. 
Men betaalde een tevoren vast- 
gestelde prijs. Op de foto is de 
blikwarenwinkel afgebeeld.

Deze prent laat zien hoe deftige mensen in 
de 18de eeuw flaneren op de pleinen en langs 
de oprijlaan van Slot Zeist. In 1768 raakt de-
Deense koning Christiaan vII onder de indruk 
van het werk van de hernhutters en laat hen 
in Denemarken Christiansfeld bouwen.
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Zeist, Den Dolder, Bosch en Duin, huis ter heide en Austerlitz vor-
men een prachtige gemeente. De naam seijst werd al in het jaar 838 
voor het eerst genoemd. Inmiddels heeft de gemeente Zeist een 
rijke geschiedenis en prachtige monumenten opge bouwd. De erf-
goedpartners Zeist werken samen om het verhaal van Zeist onder 
de aandacht te brengen. Op www.geheugenvanzeist.nl, de website 
over de geschiedenis van Zeist vindt u foto’s, kranten, prenten, ver-
halen, interviews, fiets-en wandelroutes en alle informatie over de 
activiteiten van de erfgoedpartners. 
 
BOrDen Met CuLtuurhIstOrIsChe InFOrMAtIe

Dit informatiebord maakt deel uit van een serie borden bij cultuur 
historische interessante bezienswaardigheden in Zeist,  Austerlitz, 
Bosch en Duin, huis ter heide en Den Dolder. De informatie op 
deze borden is namens de erfgoedpartners Zeist samengesteld 
door het Zeister historisch Genootschap, stichting het Gilde en 
de gemeente Zeist.  Langs deze informatieborden zijn diverse fiets- 
en wandelroutes. Deze routes  kunt u downloaden via de website 
www.geheugenvanzeist.nl   


