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1. Inleiding: verleden, heden, toekomst 
De komst van enkele vluchtelingen in 1722 naar het landgoed Berthelsdorf in Oost Saksen 
van de jonge graaf Nicolaas Ludwig von Zinzendorf, wordt het begin van een wereldwijde 
kerk en zendingsbeweging. Onder de vluchtelingen bevinden zich aanhangers van de in 
Bohemen en Moravië verboden Unitas Fratrum. Deze Unitas Fratrum is in 1457 ontstaan uit 
de hervormingsbeweging waarvan de in 1415 veroordeelde Johannes Huss de belangrijkste 
vertegenwoordiger is. In de 17e eeuw wordt deze protestantse beweging in het katholieke 
Bohemen en Moravië het leven nagenoeg onmogelijk gemaakt. Jan Amos Comenius (1592–
1670) is de laatste Tsjechische bisschop die vanuit zijn ballingsschap zijn kerk dient. 
De gemeenschap die zich in 1722 op het landgoed vestigt, bouwt er een nederzetting en 
noemt die Herrnhut. De nederzetting groeit snel en krijgt bekendheid. De hernhutters zoeken 
contact met gelijkgezinden. Zij vormen een opwekkingsbeweging waarin zending een 
centrale rol speelt. De broeder en zusters reizen al snel naar de randen van de toen bekende 
wereld om daar te evangeliseren.  
 

 
Collectie EBG 
 
Nederland is voor de hernhutters interessant als uitvalsbasis. De hier bestaande Verenigde 
Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie bieden uitzicht op het wereld-
wijde werk. In 1734 komt August Spangenberg naar Amsterdam om de mogelijkheden te 
onderzoeken. 
Spangenberg komt in contact met een geïnteresseerde kring van vermogende doopsgezinde 
ondernemers die het mogelijk maakt dat in 1736 een begin gemaakt wordt met de neder-
zetting ’s-Heerendijk bij IJsselstein. In 1745 wordt echter de heerlijkheid Zeist aangekocht 
omdat de ’s-Heerendijk om een aantal redenen niet meer voldeed. In 1748 wordt een begin 
gemaakt met de bouw van de nederzetting in Zeist zoals die er nu nog staat. Vanuit dezelfde 
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geïnteresseerde kring doopgezinde Amsterdammers ontstaat ook de voorloper van wat in 
1793 het Zeister Zendings Genootschap wordt genoemd.  
 
De Broedergemeente in Zeist ontwikkelt de voor de hernhutters typerende leefstijl van een 
leven als liturgie: wonen, werken en geloven vormen een aaneengeschakeld eerbetoon aan God. 
Deze leefstijl wordt mogelijk gemaakt in de nederzetting waarbinnen de gemeenschap 
functioneert. Huizen bieden niet alleen onderdak, maar zijn ook werkplaats. De Grote Zaal en 
de kleinere ruimten in de gemeenschappelijke huizen bieden mogelijkheden om bijeen te 
komen om samen te zingen en te bidden.  
Hoewel een deel van het complex in Zeist nu wordt verhuurd aan bedrijven, wordt het grootste 
deel nog steeds bewoond door leden van de Broedergemeente. Ook het Zeister Zendings-
genootschap is nog steeds op de pleinen gevestigd. 
 
De museumstichting Het Hernhutter Huis heeft in opdracht van de Broedergemeente Zeist en 
het Zeister Zendingsgenootschap de zorg voor de collecties van beide organisaties. Deze 
collecties omvatten voorwerpen uit de leefgemeenschap van de Broedergemeente en 
ethnografica en andere voorwerpen die zijn verbonden met de zendingsgeschiedenis van het 
ZZg. EBG en ZZg hebben beide ook een bibliotheek en een oud-archief. De primaire zorg 
daarvoor is ondergebracht bij Het Utrechts Archief met wie Het Hernhutter Huis hierover 
contacten onderhoudt. Wat het Hernhutter Huis is en wil zijn wordt weergeven in de onder-
staande definitie.  
Het Hernhutter Huis is een permanente instelling ten dienste van de samenleving en haar 
ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de 
materiële getuigenissen van en over de Broedergemeente en haar zending vanuit Zeist 
verwerft, behoudt en wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor 
doeleinden van studie, educatie en genoegen. 
 

 
Collectie C Scheer
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2. Doelstelling, Missie en Ambitie 
 
Het Hernhutter Huis is een stichting met een Anbi-status. In haar statuten heeft zij de volgende 
doelstellingen opgenomen. 
‘De stichting heeft ten doel het materiële en immateriële erfgoed, verbonden met het gedachte-
goed, de geschiedenis en het werk van het Hernhutters te beheren, behouden en inzichtelijk te 
maken voor komende generaties. 
De stichting tracht dit doel te bereiken door; 

• het oprichten van een museum; 
• het (doen) behouden, beheren, registreren en documenteren van reeds aanwezige 

collecties in eigendom van de participanten, alsmede hetgeen het museum in 
eigendom en/of bruikleen verwerven zal; 

• het in eigendom en/of bruikleen verwerven van door het doel relevante voorwerpen; 
• het (doen) vastleggen van door het doel relevante verhalen en getuigenissen; 
• het bevorderen en (laten) doen van wetenschappelijk onderzoek;  
• het (doen) uitgeven van publicaties; 
• het (doen) realiseren van tentoonstellingen en andere vormen van presentatie zoals 

lezingen,voor doeleinden van studie, educatie en genoegen 
 

 
Collectie C. Scheer 
 
Missie: De missie van Het Hernhutter Huis is de religieuze inspiratie en het daarmee verbonden 
materiële en immateriële erfgoed van de Broedergemeente te ontsluiten, te documenteren en 
inzichtelijk te maken omdat zij verbindt en inspireert tot leven in vrijheid, vrede en 
vertrouwen. 
 
Ambitie: Het is de ambitie van de stichting om in de komende beleidsperiode de status van 
geregistreerd museum te bereiken en daarmee de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
museumjaarkaart en andere voorzieningen. 
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Collectie C. Scheer. 
 
3. Strategische doelstellingen 
 
3.1. De zorg voor de instelling: het museum blijft een permanente instelling toegankelijk 
voor publiek  
 
Relevante relaties 
De museumstichting is in 2005 in het leven geroepen door de EBG en het ZZg en huurt een 
expositieruimte aan Zusterplein 20 die voor publiek toegankelijk is. Een vast adres voor 
tentoonstellingen komt de bekendheid en de bezoekersaantallen ten goede. 
In de afgelopen jaren heeft HHH met verschillende organisaties samengewerkt en zijn 
exposities over uiteenlopende onderwerpen getoond. Voor het Zeister culturele leven is het 
een aanwinst dat op locatie de geschiedenis van de Broedergemeente en de zending vanuit 
Zeist getoond kan worden. Daarbij is ook herhaaldelijk aandacht besteed aan het feit dat de 
geschiedenis van de Broedergemeente in Zeist nauw verweven is met de ontwikkeling van de 
plaats Zeist.  
In de komende periode wil HHH naast de relaties met EBG en ZZg ook de relaties met de 
gemeente Zeist en de Erfgoedpartners versterken zodat zij in gemeenschappelijkheid elkaars 
doelen beter kunnen dienen. Het gemeenschappelijke doel is om ‘het verhaal’ van Zeist te 
vertellen. De Broedergemeente met het ZZg maken daar een wezenlijk deel van uit. Dit deel 
van ‘het verhaal van Zeist’ kan men het beste beleven op locatie door middel van exposities, 
rondleidingen en andere publieksactiviteiten. 
In de komende periode zal HHH met de EBG en het ZZg in overleg treden over de vraag wat 
er verbeterd kan worden in de wijze waarop HHH de doelen van EBG en ZZg dient. Met de 
gemeente Zeist en de Erfgoedpartners zal de samenwerking worden voortgezet zodat HHH 
haar bijdrage aan het verhaal van Zeist kan blijven leveren. Ook hier zal HHH in onderling 
overleg streven naar verbetering van de samenwerking en gemeenschappelijke resultaten. 
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Collectie EBG 
 
Positionering 
De kracht van HHH schuilt in haar beperking. De kern van haar bestaan ligt in het presenteren 
van de Broedergemeente toen en nu en de zendingsactiviteiten toen en nu. Door de locatie van 
de nederzetting in Zeist, maakt zij deel uit van de Zeister context, maar is daartoe niet beperkt. 
Sterker nog, Broedergemeente en zending zijn wereldwijde bewegingen. Maar ook hierbinnen 
wordt de beperking gezocht in de relaties met ‘Zeist’. 
HHH wil in Nederland een herkenbaar historisch centrum zijn voor de geschiedenis van de 
Broedergemeente en haar zending. De locatie op het complex op de Pleinen vergroot de 
herkenbaarheid en biedt een directe toegang tot het materiële en immateriële erfgoed van deze 
opwekkingsbeweging. 
Een bijzondere kans tot profilering doet zich voor wanneer de ambitie voor de status van 
werelderfgoed weer actueel wordt. Dit is nu afhankelijk van Denemarken dat overweegt om 
de nederzetting Christiansfeld voor te dragen bij Unesco. Als dit gebeurt en de locatie wordt 
toegelaten, ontstaat de mogelijkheid om ‘Zeist’ aan te haken. De verwachting is dat in de 
komende planperiode hierover meer duidelijkheid komt. 
 
Museumregistratie 
De ambities voor een herkenbaar centrum worden gediend met het streven naar de status van 
geregistreerd museum. Om als museum geregistreerd te worden, moet worden voldaan aan 
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een reeks voorwaarden die betrekking hebben op de kwaliteit van bestuur en organisatie, zorg 
voor de collectie en dergelijke. Deze criteria worden door het Museumregister gesteld. De 
status van erkend museum biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan de museumjaarkaart 
maar is ook een kenmerk van vertrouwen in de museumbranche op grond waarvan bruikleen-
verkeer eenvoudiger wordt. 
In de komende beleidsperiode zullen de benodigde stappen gezet worden om tot de museum-
registratie te komen. 
 

  
Collectie N. en C. Peucker 
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3.2. De zorg voor de collectie: verwerven, behouden, ontsluiten, onderzoeken 
 
Verwerven 
De collectie waar HHH de zorgt voor draagt kent drie eigenaren. De stukken die vanouds 
eigendom zijn van de EBG en het ZZg zijn en blijven dat. De stukken die HHH zelf heeft 
verworven zijn eigendom van HHH tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  
De collecties van EBG en ZZg waar HHH de zorg voor draagt, lijken min of meer toevallig 
ontstaan. Men bewaarde (gebruiks)voorwerpen om te laten zien ‘hoe het vroeger was’. Het 
doel van de in de collectie aanwezige etnografica was indertijd om aan de Nederlanders te 
tonen hoe de mensen in de zendingsgebieden leefden. Veel van de vroeger nog aanwezige 
voorwerpen zijn verdwenen omdat men de cultuurhistorische waarde ervan niet inzag. HHH 
heeft zich ten doel gesteld om indien mogelijk relevante stukken voor de collectie te 
verwerven. Verwerving vindt plaats door legatering, schenkingen en aankoop. De afgelopen 
jaren zijn van particulieren interessante collecties verworven. 
In de komende periode zal een collectieplan worden opgesteld dat als basis zal dienen voor 
toekomstige verwerving en eventuele afstoot. 
 
 
Behouden 

De museale collectie omvat voorwerpen uit de geschiedenis 
van de Broedergemeente Zeist. Hieronder bevinden zich 
meubelstukken, gebruiksvoorwerpen, op locatie gemaakte 
producten, liturgische voorwerpen, foto’s, boeken, prenten 
en affiches. 
Daarnaast bevat de museale collectie voorwerpen uit de 
geschiedenis van het Zeister Zendingsgenootschap 
waaronder ethnografica uit Suriname, Groenland, Australië 
en Afrika alsmede fauna, foto’s, boeken, prenten en 
affiches. 
Voor het behouden van de stukken is een goede conditie 
nodig. Vanwege hun kwetsbaarheid worden oude prenten en 
boeken ondergebracht in HUA. De conditie van de 
voorwerpen in de collectie is wisselend. Het merendeel 
bevindt zich in een matige tot redelijke conditie. Sommige 
voorwerpen moeten schoongemaakt en gerestaureerd 
worden.  
Veel voorwerpen staan nu nog verspreid op verschillende 
locaties op zolders en kelders. In de komende beleidsperiode 
zal de kerncollectie veilig gesteld worden in de voormalige 
archiefruimte aan Zusterplein 20 die daartoe gereedgemaakt 
zal worden zodat een gemiddelde temperatuur van 16-18 
graden bij een gemiddelde vochtigheid van 50% haalbaar is. 
De voorwerpen die beter bestand zijn tegen 
klimaatschommelingen zullen ondergebracht worden op de 
kerkzolder.  
 
 

Collectie N en C Peucker 
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Ontsluiten 
Voor ontsluiten van de collectie is het nodig om de diverse deelcollecties te onderscheiden. 
Naast de collecties van EBG en ZZg zijn er van een aantal particulieren collecties verworven. 
De traceerbaarheid van de voorwerpen verhoogt hun informatieve en daarmee ook hun museale 
waarde en bruikbaarheid voor exposities. 
De deelverzameling van de EBG omvat inclusief deelcollecties ca 1000 voorwerpen. De deel-
verzameling van het ZZg omvat eveneens ca 1000 voorwerpen. Het gaat hier om zeer ruwe 
schattingen. Oude boeken en prenten zijn hierin niet meegeteld omdat deze worden bewaard 
in HUA. Daar zijn zij via een eigen inventaris ontsloten en raadpleegbaar. 
Enkele voorwerpen uit de collectie dragen de sporen van eerdere registratie, maar de bijbe-
horende gegevens zijn verloren gegaan. De collectie moet in zijn geheel worden geregistreerd. 
Voor de museumregistratie zijn tenminste de onderstaande gegevens verplicht: 

• Instellingsnaam 
• Inventarisnummer ( objectnummer) 
• Object trefwoord ( objectnaam) 
• Verwervings trefwoord (verwervingsmethode) 
• Verworven van 
• Standplaats  

Hiermee zijn de voorwerpen te definiëren en terug te vinden en is de herkomst / eigendoms-
relatie duidelijk vastgelegd.  
Voor de registratie kan gebruik gemaakt worden van de (gratis) Adlib Lite versie. De 
tabbladen die met de bovenstaande overeen komen zijn de volgende: 

• Tabblad Identificatie 
• Tabblad Vervaardiging/Datering 
• Tabblad Object ID 
• Tabblad Verwerving 
• Tabblad Reproducties 
• Tabblad Gebruik/Objectgeschiedenis/Eigendom  
• Tabblad Standplaats/Toekomstige verplaatsingen 
• [Tabblad Bruiklenen] 
• [Tabblad Associaties] 

 
Onderzoeken 
Bij de registratie is het van belang om de informatie die (nog) over het voorwerp bekend is, 
wordt vastgelegd. In de praktijk zal onderzoek niet direct tot de mogelijkheden behoren 
vanwege het tijdrovende karakter ervan. Passender is om bij de voorbereiding van een 
tentoonstelling, wanneer er nader onderzoek gedaan wordt, de nieuwe informatie in het 
registratiesysteem vast te leggen. 
Andere mogelijkheden zijn om specialisten te betrekken die hun kennis met HHH willen 
delen om zo meer informatie voor de voorwerpen veilig te kunnen stellen. 
 
Bibliotheek 
Zowel EBG als ZZg hebben een eigen bibliotheek. Van de oude drukken en recentere uitgaven 
is een ‘moederbibliotheek’ samengesteld in HUA. De doubletten, met daarin ook de oude 
eigendomsverwijzingen, zijn retour gekomen en vormen nu de ‘huisbibliotheek’. 
De ‘huisbibliotheek’ zal in de komende periode op thema worden ontsloten waarbij tevens 
gecontroleerd zal worden of dit boek ook in de ‘moederbibliotheek’ aanwezig is.  
Over het bijhouden van de ‘moederbibliotheek’ is met HUA afgesproken dat ontbrekende 
boeken vanuit Zeist in HUA worden ondergebracht en dat HHH jaarlijks voor de aanschaf 
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van recent verschenen werken zorg draagt. Deze recent verschenen werken worden dan 
ondergebracht in de ‘huisbibliotheek’ maar zullen worden gekenmerkt als onderdeel van de 
‘moederbibliotheek’.  
HHH wil ervoor zorgen dat met de ‘huisbibliotheek’ een bibliotheek beschikbaar komt waar 
belangstellenden uit de eigen gemeente en daarbuiten op deze plek zichzelf kunnen informeren 
over de achtergrond van Broedergemeente en Zeister zending. 
 

 
Collectie C.Scheer 
 
Documentatie 
Documentatie bevindt zich in het grensgebied van bibliotheek, archief en museum. Voor waar 
het (oude) tijdschriften geldt, wordt het regiem van de bibliotheken aangehouden. Wanneer 
het materiaal betreft dat een evidente historische waarde heeft, wordt het opgenomen in de 
museumcollectie. Waar documentatie geen wezenlijk onderdeel vormt van het archief zal het 
in de context van de bibliotheek worden verzameld en ontsloten. 
 
 

 
Collectie C.Scheer 
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Archief 
EBG en ZZg zijn beiden archiefvormende instellingen die beide primair een eigen verant-
woordelijkheid hebben voor het eigen archief. 
Met HUA is afgesproken dat het oud-archief van beide instellingen daar uiteindelijk wordt 
ondergebracht.  
Het HHH ziet het als zijn verantwoordelijkheid om mede zorg te dragen voor het 
overdraagbaar maken van het oud archief naar HUA. Het lopende archief is en blijft de 
verantwoordelijkheid van de beide instellingen, waarbij inbegrepen de plicht om hun archief 
op orde te houden en voor overdracht geschikt aan te leveren zodat te zijner tijd overdracht 
aan HUA plaats kan vinden. 
In het geval uit legaten of op een andere wijze archiefstukken in bezit van HHH komen, zal 
HHH er zorg voor dragen dat deze worden ingevoegd in de betreffende collecties in HUA. 
 
3.3. De zorg voor het publiek: presenteren voor studie, educatie en genoegen 
 
Bij een museale instelling gaat het naast de zorg om de collectie ook om de zorg voor het 
publiek. Het is daarbij de uitdaging om de collectie zo te gebruiken dat het publiek belang-
stelling ontwikkelt voor de Broedergemeente en de zending. Deze belangstelling zou ertoe 
kunnen leiden dat mensen op een of andere wijze actief betrokken raken. 
 
Tentoonstellingsprogramma 
HHH wil tenminste een keer per jaar een tentoonstelling organiseren die een raakvlak heeft 
met de Broedergemeente en/of zending. 
Voor de komende periode staan de volgende onderwerpen op het programma 
 

2014 Hernhutter onderwijs’ (werktitel) 
over Comenius, Früauf en de Zeister broedergemeente onderwijs instellingen 

2015 Het posthuis des Heren ‘s- Heerendijk (werktitel) 
2016 Hernhutter bedrijvigheid ( werktitel) 
2017 Zending (werktitel) 
2018 De kerkzaal in Zeist (werktitel) 
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In de afgelopen beleidsperiode zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 
 

2004 ‘Hernhutters in Zeist, een verhaal apart’ 
25 januari – 22 februari 2004; ongeveer 1.400 bezoekers. 

2007 ‘Een weg door de wereld; 550 jaar Unitas Fratrum’ 
4 maart – 4 november 2007; bijna 3.000 bezoekers. 

2008 ‘Foto’s van vroeger uit de Hernhutter Zending’ 
29 juni – 24 augustus 2008; ruim 500 bezoekers. 

 ‘Comenius en de Unitas Fratrum’ 
12 juli – 3 oktober 2008; ruim 1.100 bezoekers; i.s.m. Comenius Museum. 

2009 ‘Van Hus tot heden’ 
19 april – 19 september; bijna 1.020 bezoekers. 

2010 ‘Ikonen’ ikonen van de hand van Eltjo Limborgh 
6 maart – 1 april 2010 

 ‘Kinderbijbels’ 
24 april – 14 juni 2010 

 ‘Kunst, kerk en zending’ 
19 juni – 3 oktober 2010; 770 bezoekers 

2011 ‘Zeist op de kaart’ 
28 mei – 26 oktober 2011; 3627 bezoeker; i.s.m. Zeister erfgoedpartners 

2012 ‘Bezieling werkt; 220 jaar hernhutter zendingsgeschiedenis’ 
18 december 2012 – 30 maart 2013; 250 bezoekers 

2013 ‘De Hongerdoeken van Zittau’ 
10 april – 23 juni 2013; 449 bezoekers 

 ‘Brieven uit de slaventijd in Suriname, Keti Koti’ 
30 juni – 22 september, 557 bezoekers 

 
Rondleidingen 
Al sinds het ontstaan van de pleinen hebben hier belangstellenden rondgelopen. Uit ervaring 
blijkt dat bezoekers dit een belevenis vinden. Vaak wordt gezegd: ‘Wat bijzonder..’ Nooit 
geweten dat … ‘ etc. Dergelijke ervaringen van bezoekers zijn niet te onderschatten in het 
creëren van een draagvlak voor instandhouding van datgene dat ‘Zeist’ bijzonder maakt. 
Tegenwoordig kunnen belangstellenden zich op twee manieren laten rondleiden. Het Gilde 
Zeist organiseert op vaste tijden een rondleiding en men kan zich via de Broedergemeente 
aanmelden. 
HHH wil de organisatie van de rondleidingen, de toerusting van de rondleiders en daarmee de 
kwaliteit van de rondleidingen verbeteren.  
Het bezoek aan de expositieruimte met de maquette, dient een vast onderdeel te zijn omdat men 
hier letterlijk een overzicht krijgt van het EBG complex. Het is van belang dat er meer aandacht 
komt voor de inhoud van de rondleiding zodat deze niet al te zeer per persoon verschilt. Dat 
kan door basisinformatie ter beschikking te stellen en tijdens bijeenkomsten te bespreken. 
Goedgeïnformeerde rondleiders wier belangstelling wordt gevoed, geven kwalitatief betere 
rondleidingen, staan eerder open voor vragen van bezoekers en zijn daarmee betere 
ambassadeurs voor het eigen erfgoed. Het is de taak van HHH om voor inhoudelijke op- en 
begeleiding van de rondleiders te zorgen. 
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Collectie HHH 
 
Daarnaast wil HHH de organisatie van de rondleidingen verbeteren door de afspraken en 
planning meer in een hand te brengen, tezamen met de organisatie van de vrijwilligers bij de 
tentoonstellingen. Op deze manier hoopt HHH om rondleiders en inhoudelijk belangstel-
lenden over en weer aan HHH te binden. 
De collegiale samenwerking met het Gilde en de mogelijkheid om elkaars groep desgewenst 
over te nemen, blijven. In principe is de afspraak geldig dat bij overname over en weer per 
persoon 2,50 Euro wordt gevraagd, met een minimum van 25 Euro voor een groep van 10 
personen of minder. 
De in het verleden gehouden gezamenlijke kerstwandeling was een succes en verdient 
herhaling. 
 
Publieksactiviteiten  
HHH organiseert naast tentoonstellingen ook andere activiteiten zoals lezingen, al dan niet in 
combinatie met een muziekuitvoering. In de komende periode is het streven om, in aansluiting 
op de tentoonstellingsonderwerpen, aanvullende publieksactiviteiten te organiseren. Daarmee 
hoopt HHH de betrokkenheid van gemeenteleden en belangstellenden buiten de eigen kring te 
versterkten en het bezoek aan de exposities e vergroten. 
9 maart 2010: Wie was de architect van de Zeister pleinen? Lezing door Paul Peucker over 
de opzet en vroegste geschiedenis van het complex van de Broedergemeente in Zeist in de 
kerkzaal. Voor deze bijeenkomst was grote belangstelling en werden ca 250 aanwezigen geteld. 
3 juni 2010: Zoo heerlijk eenvoudig….Geschiedenis van de Kinderbijbels in Nederland; 
lezing door Willem van der Meiden in de Kleine Zaal in het kader van de expositie 
Kinderbijbels. Een geanimeerde bijeenkomst met ca. 20 belangstellenden. 
28 december 2012: Valentin Haidt. Lezing door Paul Peucker; ca 100 bezoekers 
7 april 2013: De Hongerdoeken van Zittau; lezing door Volker Dudeck; ca 80 bezoekers 
20 november 2013: Zendingskinderen: lezing door Hans-Beat Motel; ca 80 bezoekers 
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Educatie en onderwijs  
Met nog een eigen school in de EBG-gelederen en de belangstelling van het ZZg voor 
onderwijs ligt voor HHH ook een taak weggelegd om de erfenis van EBG en ZZg te helpen 
ontsluiten voor de schoolgaande jeugd. Met EBG en ZZg zal in de komende periode 
afgesproken worden wie waarin het voortouw neemt om te komen tot onderwijsmateriaal dat 
aan de geldende kwaliteitscriteria voldoet. 
Streven is dat leerlingen van de Comeniusschool tenminste twee keer tijdens hun school-
carrière nader kennis hebben gemaakt met dit erfgoed. In overleg met de school kan hiertoe 
een programma ontwikkeld worden dat in het reguliere onderwijsprogramma een vaste plaats 
krijgt. 
HHH werkt mee aan het aanbod van Kunst Centraal waarbij scholieren o.a. de kerkzaal van 
de Broedergemeente bezoeken. Ook het bezoek van de groepen catechisanten moet hier 
vermeld worden. 
 
Manifestaties  
In de (meer)jaarlijkse cycli van EBG en ZZg komen een aantal manifestaties voor waarbij 
HHH van pas kan komen. Omgekeerd zijn de manifestaties van belang voor het 
bezoekersaantal van HHH. Als manifestaties zijn aan te merken: de jaarvergadering van het 
ZZg, het Zendingsfeest en bijzondere diensten, bijeenkomsten en jubilea. Ook dagen als de 
Kerkendag, Dag der Kunsten, Open Monumentendag, Dag van het religieus Erfgoed en de 
Maand van de Geschiedenis vormen aanknopingspunten. In overleg met de organistoren 
kunnen activiteiten of extra openstellingen worden georganiseerd. 
 

 
Collectie ZZg 
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Website  
In de huidige tijd is een website onontbeerlijk als mogelijkheid om (extra) informatie te bieden 
en belangstellenden te trekken. Op de website die eind 2013 in ontwikkeling is genomen, zal 
plaats zijn voor informatie over de organisatie HHH zoals wordt voorgeschreven door de 
ANBI- regeling, maar ook over de achtergronden van tentoonstellingen, activiteiten en eigen 
rubrieken over voorwerpen uit de collectie. Van belang is om deze informatiemogelijkheid 
goed te organiseren en up to date te houden. Daarnaast moet de website van HHH gelinked 
zijn aan de sites van EBG, ZZg, en de erfgoedpartners.  
 
Publicaties  
De Broedergemeente kende in het verleden de publicatiereeks Boeken der Broeders. Ook het 
ZZg geeft bij gelegenheid eigen publicaties uit.  
Al dan niet in combinatie met (een van deze) beide instellingen kan HHH in voorkomende 
gevallen een publicatie verzorgen of daaraan meewerken. De meest voor de handliggende 
mogelijkheid zijn publicaties bij tentoonstellingen al dan niet in combinatie met de tekst van de 
(bijbehorende) openingslezing en voordrachten in het kader van het tentoonstellingsonderwerp. 
Maar ook bij jubilea waar HHH ook aandacht aan besteedt, doen zich mogelijkheden voor. 
 

 
Collectie EBG 
 
Kenniscentrum en wetenschap 
In Nederland bestaat geen centraal punt waar men kennis kan opdoen over de Broedergemeente 
en het Zeister Zendingsgenootschap anders dan de ‘huisbibliotheek’ aan het Zusterplein en in 
Het Utrechts Archief waar de archieven van EBG en ZZg worden bewaard.  
In het verleden bestond aan de Rijksuniversiteit Utrecht een leerstoel voor de geschiedenis 
van de zending van de Unitas Fratrum in het Caribische gebied. Deze leerstoel is echter al 
lang opgeheven.  
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Als er al wetenschappelijk onderzoek naar de Broedergemeente en het Zeister Zendings-
genootschap wordt gedaan, dan is dat voornamelijk vanuit de culturele antropologie omdat de 
archieven van de Broedergemeente bijzonder rijk aan historische informatie zijn.  
Bij de afwezigheid van een kenniscentrum en wetenschappelijke belangstelling voor de EBG en 
het ZZg is HHH de enige voorziening die kan bemiddelen in verzoeken om nadere informatie. 
 
 
3.4. De zorg voor de organisatie: weten wat je waarom doet. 
 
Bestuur, directie en vrijwilligers 
HHH is een kleine organisatie. Het bestuur bestaat uit een door EBG aangewezen lid, een door 
ZZg aangewezen lid, een door beiden gekozen voorzitter en twee overige leden. Er is een 
personeelslid voor 0,2 fte. Daarnaast is er een groep van ca 25 vrijwilligers die betrokken 
worden bij de uitvoering van activiteiten. HHH heeft een stichting als rechtsvorm en volgt het 
bestuursmodel (Code Cultural Gouvernance), d.w.z. het bestuur is eindverantwoordelijk, maar 
kan taken delegeren aan de directie (www.gouverancecodecultuur.nl). De bestuursleden 
voeren ook zelf taken uit. 
Gelet op de uiteenlopende aandachtsgebieden, de ambities en de hoeveelheid werk wil HHH 
in de komende planperiode komen tot versterking van het bestuur met nieuwe leden en een 
duidelijk(er) portefeuilleverdeling. Op grond hiervan zullen de organisatie van de vrijwilligers 
en de werkzaamheden uitgebreid kunnen worden. 
 
Belanghebbenden en belangstellenden (intern en extern) 
HHH is geen organisatie die op zichzelf staat, maar belangen dient van de stichters EBG en 
ZZg. Beide organisaties zijn gebaat bij een adequate beeldvorming. Het verleden van beide 
organisaties draagt niet weinig bij tot het (positieve) beeld dat de buitenwereld van beide 
organisaties heeft. En dat kan beide organisaties goed van pas komen. 
Aandacht voor het (eigen) verleden is in deze toekomstgerichte tijd niet vanzelfsprekend. Toch 
vormt dit verleden de basis van wat we over het algemeen ‘identiteit’ noemen. Identiteit 
wordt van belang geacht omdat het ‘richting’ geeft: je komt ergens vandaan en bent wat 
geworden , je weet wie je bent en wat je doet, en je gaat ergens naar toe. Vanuit deze 
identiteitsgedachte acht HHH het van belang om met EBG en ZZg contact te onderhouden 
over wensen en verwachtingen over en weer.  
EBG en ZZg zijn belanghebbenden. Niet alleen draagt HHH zorg voor de collecties van 
beiden, maar kan HHH met tentoonstellingen en publieksactiviteiten beeldvorming en 
bekendheid beïnvloeden. 
Belangstellenden zijn er intern en extern. Intern gaat het om de mogelijkheden om mensen uit 
eigen kring te informeren over hun eigen achtergrond of betrokkenheid bij het werk. Dit kan 
bijdragen aan hun eigen ontwikkeling. Zo mogelijk kunnen mensen betrokken worden bij 
EBG en ZZg activiteiten. 
Daarnaast is er een grote en diverse groep externe belangstellenden die om welke reden dan 
ook geïnteresseerd is in de geschiedenis van EBG en/of ZZg. Voor het publieksbereik is het 
van belang om met beide categorieën rekening te houden in een gevarieerd tentoonstelling- en 
activiteitenprogramma. 
 
Huisvesting en veiligheid (expo en opslag) 
HHH kan het gehele jaar door beschikken over een gehuurde expositieruimte van ca 60m2. 
Deze ruimte is goed controleerbaar voor warmte, vochtigheid en lichtintensiteit. Deze 
expositieruimte is ook aangesloten op het inbraakalarm. Eventuele vrijwilligers kunnen in 
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noodsituaties het gebouw eenvoudig verlaten omdat de expositieruimte pal naast de ingang 
van het gebouw ligt. 
In de periode oktober – januari is de expositieruimte voor de helft in gebruik als museumwinkel 
voor de verkoop van o.a. hernhutter sterren. 
HHH maakt gebruik van verschillende locaties voor opslag van de collecties. Zo is er een 
uitgebreide opslag op de kerkzolder van etnografica en gebruiksvoorwerpen, worden prenten 
en schilderijen bewaard in de Weduwenkoorzaal, is er nog een ruimte in de kelder van het 
Zusterhuis met voorwerpen van de EBG en worden er nog voorwerpen bewaard op de zolder 
van het weduwenhuis. 
In de komende planperiode zal dit aantal ruimten worden teruggebracht tot 2: de voormalige 
archiefruimte op de begane grond achter Zusterplein 20 en de kerkzolder. Daarbij zal de voor-
malige archiefruimte enigszins moeten worden aangepast zodat temperatuur en vochtigheid 
beter gereguleerd kunnen worden zodat hier de meer kwetsbare voorwerpen bewaard kunnen 
worden. Het gaat dan voor voorwerpen van natuurlijk materiaal ( hout, textiel, leer etc) zoals 
etnografica, schilderijen en afbeeldingen. Minder gevoelige voorwerpen van ander materiaal 
(steen, aardewerk, glas, metaal) en grote meubelen zullen op de kerkzolder worden bewaard. 
Zeer kwetsbare en unieke prenten, tekeningen en boeken worden zoveel mogelijk 
ondergebracht in de veilige depots van HUA.  
 
 

 
Collectie EBG 
 
Bedrijfsvoering (verzekeringen, automatisering, administratie) 
De collecties zijn niet verzekerd. Hierbij is de waarde van de voorwerpen en het risico dat er 
iets mee gebeurt afgewogen. In het geval stukken in bruikleen gegeven worden, is het 
gebruikelijk dat de bruiklener hiervoor een verzekering afsluit. In het geval dat HHH zelf 
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bruiklenen gebruikt, worden die uiteraard verzekerd. Ook tentoonstellingen van derden die 
HHH toont worden als bruikleen verzekerd. 
Met de collectieregistratie in de computer is nog niet begonnen. 
De museumwinkel met de (digitale) verkoop van de hernhutter sterren voert een eigen 
administratie. 
 
Financiën en begroting (basis en subsidies) 
Voor de start van het initiatief is in het verleden door EBG en ZZg ieder voor de eerste vier 
jaar een subsidie beschikbaar gesteld van 25.000 euro. In de tweede termijn van 4 jaar is deze 
subsidie teruggebracht tot 10.000 euro per jaar. In de tussentijd is HHH erin geslaagd om de 
eigen verdiencapaciteit op te voeren middels de museumwinkel en met name de verkoop van de 
hernhuttersterren. HHH wil in de komende periode komen tot de oprichting van een vrienden-
stichting waarmee de eigen inkomsten verder vergroot kunnen worden. 
 
De kostenposten voor huisvesting en personeel zijn sinds 2010 nagenoeg ongewijzigd. 
De onderstaande tabel geeft een globale meerjarenbegroting voor de komende beleidsperiode. 
 
 

Meerjarenbegroting HHH 2014-2015-2016-2017 
Uitgaven 2014 2015 2016 2017 
Huisvesting 17.000 17.500 18.000 18.500 
Medewerkers 17.000 17.500 18.000 18.500 
Tentoonstellingskosten 1.500 1.500 1.500 1.500 
Publiciteit 500 500 500 500 
Collectiebeheer 1.000 1.000 1.000 1.000 
Aankoop 1.000 1.000 1.000 1.000 
Bestuurskosten / 
administratie 

4.000 4.000 4.000 4.000 

Investeringen 
museumruimte / depot 

pm pm pm pm 

 42.000 43.000 44.000 45.000 
     
Inkomsten     
sterrenwinkel 15.000 15.500 16.000 16.500 
Bijdrage HHH fonds 10.500 11.000 11.500 12.000 
Subsidie participanten  
(EBG en ZZg) 

10.000 10.000 10.000 10.000 

Externe fondsen 5.000 5.000 5.000 5.000 
Giften / donaties 1.500 1.500 1.500 1.500 
Vriendenstichting pm pm pm pm 
     
 42.000 43.000 44.000 45.000 
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4. De prioriteiten 
 
HHH organisatie verstevigen (2014) 
Voor de realisatie van ambities is de inzet van mensen nodig. In 2014 hoopt HHH de 
(financiële) afspraken met EBG en ZZg voort te kunnen zetten en hernieuwen. HHH hoopt 
ook op een vruchtbare gedachtewisseling met de respectievelijke besturen over de vraag hoe 
HHH bij kan dragen aan de realisatie van doelen zodat de onderlinge samenwerking en de 
zorg voor behoud en beeldvorming over van het erfgoed een gedeelde verantwoordelijkheid 
blijft. Een belangrijke impuls hiervoor zou uit kunnen gaan van een mogelijk nieuwe poging 
om de status van werelderfgoed te verwerven. 
Voor het verstevigen van de organisatie is het op bestuurlijk niveau gewenst om uit te breiden 
en relevante personen en netwerken aan de museumstichting te binden. Voor de continuïteit 
van het werk in de verschillende aandachtsgebieden is het gewenst om tot een nadere 
portefeuille-invulling en verdeling te komen. 
 
HHH collecties in depot onderbrengen (2015) 
Eind 2013 worden voorbereidingen getroffen voor inrichting van een depotruimte in de voor-
malige archiefruimte in de kelder van Zusterplein 20. Naast het tentoonstellingsprogramma en 
onderwijsactiviteiten die in 2014 om de aandacht zullen vragen, zal in 2014 gewerkt worden 
aan de registratie van voorwerpen die met voorrang in het nieuwe depot ondergebracht moeten 
worden. Eind 2015 is de verwachting dat wat ondergebracht moet worden in het nieuwe depot 
daar ook volgens de basisregistratie terug te vinden is. 
 
HHH beter in beeld bij publiek als voorportaal EBG en ZZg (2016) 
In overleg met EBG en ZZg zal in de komende tijd overlegd worden op welke wijze HHH een 
bijdrage kan leveren aan de bekendheid van EBG en ZZg bij het ‘grote(re) publiek. Instru-
menten hiervoor zijn naast het tentoonstellings- en activiteitenprogramma de uitgave van 
folders, brochures en de website van HHH. 
 
HHH museumregistratie (2017) 
De grootste ambitie is de eerste en laatste prioriteit. De status van geregistreerd museum 
‘dwingt’ de organisatie tot een goed bestuur, een goede zorg voor de collectie en een adequate 
uitvoering van museale taken. De beloning hiervoor is gelegen in de erkenning van kwaliteit, de 
betere toegang tot publiek en collegiale museale contacten en een professionelere benadering 
van het publiek. En daar moeten zowel EBG, ZZg als HHH het van hebben…… 
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5. Beleidsplan: doelen, vereisten voor registratie en globale invulling 2014 -2017 
doelstelling 2014 2015 2016 2017 
Zorg voor de instelling: Het 
Hernhutter Huis blijft 

A. 1.1.Museum heeft rechtspositie en statuut 
B. 1.3a, b,c Meerjarenbeleidsplan (missie, visie, strategie, 
doelstellingen) 

  

- relatie EBG Hernieuwing cont(r)act  
Wat wenst EBG? 

   

- relatie ZZg Hernieuwing cont(r)act 
Want wenst ZZg? 

   

- relatie gem. Zeist Optie Werelderfgoed verkennen    
- relatie erfgoedpartners     
- museumregistratie voorbereiding voorbereiding aanmelding registratie? 
- positionering In beeld op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau door middel van exposities, activiteiten, rondleidingen en 

(inter)nationale) samenwerkingsverbanden . 
(- draagkracht) Sponsoring EBG-ZZg 

sterrenverkoop 
Sponsoring EBG-ZZG 
 sterrenverkoop 

Sponsoring EBG -ZZg 
sterrenverkoop  

Sponsoring EBG-ZZg 
sterrenverkoop 

(- bestuurswisselingen) Gewenste bestuurlijke en 
zakelijke netwerken en relaties 

   

Zorg voor de collectie:  
wie wat (goed) bewaart, heeft 
wat (te laten zien) 

B 5.3 abcd ontsluiting collectie en informatie 
A 7.1 Geschreven collectiebeleid / collectieplan 
B 7.2 abcd geschreven verwervingsprocedure 
B 7.3.ab en 7.4 abc geschreven afstotingsprocedure 
B 8.1. ab en 8.2 ab geschreven registratieprocedure in/uit 
C 8.3 abc geschreven procedure voor conservering en 
restauratie 
A 8.4 ab klimaatbeheersing 
A 8.5 ab lichtmeting 
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- collectieplan Collectieplan: wat wel/niet 

bewaren / afstoten? 
   

- depot  Depotnotitie: Wat waar en hoe 
bewaren? Plaats en functie 
depot voorwerpen, bibliotheek 
en archief, 

Aanpassen bestaande 
opslagruimten en 
kerkzolder 

  

- voorwerpen Registratie in Adlib (light)    
- bibliotheek Huiscollectie ontdubbelen; 

Controle met 
moederbibliotheek; keuze 
opstelling: thematisch of 
formaat; samenwerking 
relevante bibliotheken 
onderzoeken voor 
afstoting/completering 

Ontdubbelen en 
registreren, verwerven 

Ontdubbelen en registreren, 
verwerven 

Ontdubbelen en registreren, 
verwerven 

- documentatie Documentatieplan: wat en hoe 
bewaren en ontsluiten? 
Thematische ordening? 

Ordenen en toegankelijk 
opbergen 

Ordenen en toegankelijk 
opbergen 

Ordenen en toegankelijk 
opbergen 

- archief Archiefplan: wat en hoe 
bewaren en ontsluiten? 
Chronologische ordening; 

Ordenen en toegankelijk 
opbergen 

Ordenen en toegankelijk 
opbergen 

Ordenen en toegankelijk 
opbergen 

- beeldbank Zeist Oplevering beeldbank met EBG 
materiaal 

Aanvulling beeldbank Aanvulling beeldbank Aanvulling beeldbank 

- verwerving Bepalen van lacunes en 
mogelijkheden tot verwerving ( 
zie coll.plan) 

Verwerven indien 
gelegenheid 

Verwerven indien 
gelegenheid 

Verwerven indien 
gelegenheid 

- onderzoek A 9.1 ab onderzoek doen en bekend maken 
Presentatierubriek: ‘Bijzondere voorwerpen’ op HHH site en 
digitale nieuwsbrief HHH; publiceren elders 

 Onderzoek en presentatie Onderzoek en presentatie 

Zorg voor het publiek: 
Hernhutter erfgoed 
inspireert 

C 4.1.ab passende omgeving ICOM definitie 
C 4.2.ab bezoekvoorwaarden 
C 10.1 abc geschreven tentoonstellingsbeleid  
C 11.1 abc geschreven communicatie en marketingbeleid  
C 12.1 abc geschreven educatiebeleid 
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- marketing - ‘merk’HHH 
- publiciteitsplan 

   

- tentoonst. programma Bepaald: Onderwijs in Zeist Optie: Nijverheid  Optie: ? Optie: ? 
- de pleinen Rondleiders programma; 

Bijscholing; informatie 
beschikbaar stellen; 
coördinator aanzoeken 

   

- publieksactiviteiten bij 
tentoonstellingen 

Rondleidingen, lezingen, 
schoolbezoek, arrangementen 
met 3-den 

Rondleidingen, lezingen, 
schoolbezoek, 
arrangementen met 3-den 

Rondleidingen, lezingen, 
schoolbezoek, 
arrangementen met 3-den 

Rondleidingen, lezingen, 
schoolbezoek, 
arrangementen met 3-den 

- educatie en onderwijs VO Afhankelijk van onderwerp Afhankelijk van onderwerp  Afhankelijk van onderwerp Afhankelijk van onderwerp 
- educatie en onderwijs BO Vast project Comeniusschool Vast project 

Comeniusschool 
Vast project Comeniusschool Vast project 

Comeniusschool 
manifestaties ZZg jaarvergadering 

EBG-synode 
Zendingsfeest 

ZZg jaarvergadering 
Zendingsfeest 

ZZg jaarvergadering 
Zendingsfeest 

ZZg jaarvergadering 
Zendingsfeest 

website Plan van eisen opstellen en 
aanpassen 

Website bijhouden Website bijhouden Website bijhouden 

publicaties Herdruk School met traditie?  ?  ?  ? 
(kenniscentrum) Notitie: Wat, hoe en met wie 

kennis over EBG delen? 
Verdere ontsluiting 
bibliotheek, documentatie 
en archief 
Digitale nieuwsbrief 

Verdere ontsluiting 
bibliotheek, documentatie en 
archief 
Digitale nieuwsbrief 

Verdere ontsluiting 
bibliotheek, documentatie en 
archief 
Digitale nieuwsbrief 

(wetenschap) Notitie: Hoe EBG –ZZg in 
Nederlandse universiteiten op 
de kaart te krijgen? 

Scriptieprijs (?) Scriptieprijs (?) Scriptieprijs (?) 

 
Zorg voor de organisatie: 
Weet wat je waarom doet. 

C. 2.1.a,b,cd kwaliteitssysteem: plan-do-check-act invoeren, 
risicoanalyses 

  

Bestuur, directie en 
vrijwilligers 

C.1.2 bestuur volgens Code cultural gouvernance  
C 2.3 zelfevaluatie 
C 6.1 abc geschreven personeelsbeleid 
C 6.2 abc geschreven vrijwilligersbeleid 
B 6.3 ab ethische code bekend 
C 6.4 vertrouwelijkheid                  Evaluatie 2014 

Evaluatie 2015 Evaluatie 2016 
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Interne organisatie Bepalen taken en invullen 
(nieuwe) werkgroepen 

   

Belanghebbenden en 
belangstellenden 

C.2.2 abc Stakeholders analyse 
intern en extern; betrekken in 
beleid en evaluatie 

Wie zijn waarvoor 
relevante partners?  

Wie zijn waarvoor relevante 
partners? 

Wie zijn waarvoor relevante 
partners? 

Huisvesting en veiligheid C 4.3 ab Geschreven beveiligings en veiligheidsbeleid 
C 5.1 ab toegankelijk voor publiek 
C 5.2 ab toegankelijk op vaste tijden  
Calamiteitenplan, Brandinstallatie vervangen, 
Plan depot, BHV, Oefenen  

BHV, Oefenen BHV, Oefenen 

Bedrijfsvoering Kantoor programmatuur / 
computer aanpassen; digitaler 
werken 

   

Financiën en begroting A.3.1 abc begroting, jaarrekening,verantwoording en 
toelichting 
B 3.2. financiële basis 

  

 Relatie met EBG en ZZg 
Verdienmodellen ?  

Additionele fondsen 
werven 

Additionele fondsen werven Additionele fondsen werven 

Prioriteiten 2013 2014 2015 2016 2017 
Evaluatie 2009-2013 en 
beleidsplan 2014-2018 

HHH organisatie verstevigen   HHH collecties in depot 
onderbrengen (2015) 

HHH beter in beeld bij 
publiek als voorportaal EBG 
en ZZg 

HHH museumregistratie 
(2017 

 
Vastgesteld door het bestuur van Het Hernhutter Huis, 28 november 2013  
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