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Jaarverslag 2016   

1. Organisatie 

1.1. Vergaderingen  

De bestuursvergaderingen van HHH vonden in 2016plaats op 28 januari, 25 februari, 17 
maart, 3 mei, 26 mei, 11 juli, 25 augustus, 28 september, 27 oktober, 24 november en 15 
december.  

Jaartekst: Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat vroeger was raakt in  
vergetelheid. (Jesaja 65:17) 

 

1.2. Bestuur, medewerkers en vrijwilligers 

Ten opzichte van 2015 is het 
bestuur gewijzigd in 2016. Het 
bestuur bestond tot augustus 
uit Markus Gill, (voorzitter), 
Arnoud Kleinhans ( secretaris), 
Job van Melle (lid en 
vertegenwoordiger van ZZg), 
Cees Scheer (lid en beheerder 
sterrenwinkel), Godfried van 
Ommering ( lid en archivaris) 
en Christine van de Poll (lid). In 
augustus heeft Godfried van 
Ommering zijn functie als 
archivaris en bestuurslid 
beëindigd. Deze vacature is nog 
niet opnieuw ingevuld.Het 
dienstverband van Hans van 
der Linde met HHH bedraagt 1 
dag per week. Daarnaast zijn er ca 20 vrijwilligers actief voor HHH voor tentoonstellingen, 
collectiebeheer, en sterrenverkoop. Het werk van HHH is uitsluitend mogelijke met behulp 
van vrijwilligers. Jaarlijks wordt er dan ook iets leuks georganiseerd om hen te bedanken. De 
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financiële verslaglegging en administratie wordt verzorgd door Douwe van Barneveld (hoofd 
Financiën, IT en beheer van het ZZg) 

HHH beschikt over de status van Algemeen Nut beogende Instelling ( ANBI). 

 

1.3. Beleidsplan 2014 – 2018 

Voor de periode 2014 – 2018 is door de medewerker een beleidsplan geschreven en door 
het bestuur vastgesteld. De belangrijkste ambities zijn 
1. Zorg voor de instelling: Het Hernhutter Huis blijft 
2. Zorg voor de collectie: Wie wat (goed) bewaart, heeft wat (te laten zien) 
3. Zorg voor het publiek: Hernhutter erfgoed inspireert 
4. Zorg voor de organisatie: Weet wat je waarom doet. 
Als prioriteiten zijn gesteld: 
2013: Evaluatie 2009-2013 en bijstelling beleid 2014-2018 
2014: HHH als organisatie verstevigen ( bestuur en vrijwilligers) 
2015: Collecties in depot onderbrengen 
2016: HHH beter in beeld als voorportaal van EBG en ZZg 
2017: Aanvraag museumregistratie 

 
1.4. Vriendenstichting  

VRIENDEN VAN HET HERNHUTTER HUIS 

Het doel van de Vriendenkring is geïnteresseerden te trekken om HHH financieel te 
ondersteunen en om zo de activiteiten van HHH mede mogelijk te maken. 
Voorbeelden van activiteiten zijn: 

 Periodieke organisatie van thematische tentoonstellingen 
 Onderhoud en uitbreiding van de museumcollectie 
 Lezingen verzorgd door (inter)nationale sprekers 
 Rondleidingen over de pleinen 
 De museumwinkel van het Hernhutter Huis  
 Participatie in de Erfgoedpartners Zeist 
 Bijdragen aan activiteiten als: 

 De Open Monumentendag 
 De Dag van Het Religieus Erfgoed 
 De Maand van de Geschiedenis 

Voor wat betreft de financiële ondersteuning wordt een jaarlijkse bijdrage van minimaal 
€ 20,– p.p. gevraagd. De Vriendenkring telde in 2016 ruimt tien leden. Met de bijdrage van 
deze vrienden konden in 2016 enkele nieuwe stukken voor de museumcollectie verworven 
worden. 
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1.5. Geheugen van Zeist 
 
HHH maakt deel uit van het Geheugen van Zeist, een samenwerkingsverband van 
Erfgoedpartners in Zeist.  Onder die titel werken een aantal organisaties op het gebied van 
erfgoed in de gemeente Zeist samen: 
 
GAZ   = Gemeentearchief Zeist 
HHH  = Evangelische Broedergemeente/Hernhutterhuis 
ZHG   = Zeister Historisch Genootschap 
GE      = ‘t Gilde Zeist 
BZ  = Bibliotheek Zeist 
HVDD  = Historische Vereniging Den Dolder 
CVSZ  = Culturele vleugel Slot Zeist 
FSZ  = Hotel Theater Figi & Slot Zeist 
COMD  = Commissie Open Monumentendag 
ZK  =Stichting De Zilverkamer 
 
Al deze organisaties hebben zich verenigd en zijn vertegenwoordigd in het Groot Overleg 
erfgoedpartners Zeist dat op 17 maart en 15 september 2016 vergaderde in het 
gemeentehuis. De conservator van HHH was daarbij de afgevaardigde namens HHH. 
De conservator van HHH maakt ook deel uit van de werkgroep tentoonstellingen van de 
Erfgoedpartners. In het project van 2016 heeft het HHH de medewerking beperkt tot enkele 
bruiklenen maar was er verder geen actieve participatie in de voorbereiding van de 
tentoonstelling over de winkels aan de Slotlaan welke op 9 januari 2017 opende. 
14 juni was HHH vertegenwoordigd bij het afscheid van de Gemeentearchivaris Pierre 
Rhoen, die toen tevens zijn boek over Schütz, de bouwheer van Lageweg 27, presenteerde. 
 

2. De activiteiten in 2016 

 
2.1. Vaste expositie uitgeruimd 
 
De museumruimte van Het Hernhutterhuis was van januari 2007 tot januari 2016 gevestigd 
op Zusterplein 20 in Zeist. Het Hernhutterhuis had hier de beschikking over een 
ontvangstruimte en twee tentoonstellingszalen. De opstelling in de rechter zaal van het 
museum is ingericht met het doel om de bezoekers een beeld te geven van de 
broedergemeente “nederzetting” in Zeist aan de hand van de maquette in het midden 
van de zaal en de twee grote vitrines aan weerzijden van de deur. In de linker vitrine werden 
voorwerpen uit de geschiedenis van de Zeister Broedergemeente getoond. In de rechter 
vitrine werden voorwerpen uit de geschiedenis van het Zeister Zendingsgenootschap 
getoond.  De voorwerpen in de beide vitrines worden toegelicht door middel van een 
looplijst.  
De linker zaal met aaneengeschakelde vitrines langs de lange zijden werd benut voor 
wisseltentoonstellingen. In de Adventstijd werd deze ruimte tevens gebruikt voor de 
verkoop van de Hernhutter sterren. 
In januari 2016 werden deze zalen na 9 jaar ontruimd. De collectie onderdelen werden 
opgeborgen, de vitrines en de maquette werden elders opgeslagen.  
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2.2. Excursie naar het Comenius Museum in Naarden, 30 januari 
 
Het Hernhutter Huis heeft op zaterdag 30 
januari voor belangstellende 
gemeenteleden uit Zeist een excursie 
naar Naarden georganiseerd. Ter plaatse 
in het Comenius Museum heeft de 
directeur van het Comenius Museum de 
gasten ontvangen en de geschiedenis van 
het mausoleum en de rol van Comenius 
in onderwijs en filosofie nader toegelicht. 
De bijeenkomst werd door ca 15 mensen 
bijgewoond.  
 
 
 
 
2.3. Perspectief op een nieuwe plaats : plan van eisen 
 
 

Met de renovatie van het Zinzendorfhuis aan de 
Lageweg 27 ontstond een nieuwe 
huisvestingsmogelijkheid voor onze 
museumstichting Het Hernhutter Huis. Het pand 
Lageweg 27 zal gerestaureerd worden als woning, 
maar door de benedenverdieping van de 
oudbouw en de achterzijde van Lageweg 29 
aaneen te schakelen ontstaat een nieuw 
onderkomen van museum, bibliotheek en 
archieffunctie. 
 
 
 
 

 
Voor de verbouwing van het pand heeft de 
conservator van HHH een plan van eisen 
opgesteld met een beoogde indeling van de 
ruimten en hun functies en eisen met betrekking 
tot klimaat, verwarming en veiligheid. Dit plan 
van eisen is als richtinggevend aan de architect 
voor de verbouwing ter hand gesteld. In april was 
de ruimte gestript en kon de renovatie beginnen.  
Daarmee was ook duidelijk dat Het Hernhutter 
Huis zijn nieuwe tentoonstelling nog niet zou 
kunnen inrichten in het nieuwe Het Hernhutter 
Huis.  
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2.4. Zomerschool Zeist; 19 juli 
 
Het Hernhutter Huis werkt al enkele jaren 
via de conservator of de archivaris mee aan 
de samenstelling van een programma 
rondom de Broedergemeente. Godfried 
van Ommering verzorgde een bijdrage over 
’s-Heerendijk. 
 
 
 
 
 
 

 
2.5.  Tentoonstelling: De Hernhutters in ’s-Heerendijk,  
Een wonderlijke nederzetting (1738-1752), 9 septem-
ber-23 oktober  

Voor de jaarlijkse tentoonstelling heeft HHH bij 
gebreke van de eigen, inmiddels ontruimde, 
expositieruimte, zijn toevlucht gezocht en gevonden op 
het balkon aan de zusterkant in de kerk. In deze 
tentoonstelling werd de eerste 
Broedergemeentenederzetting buiten Duitsland 
gepresenteerd in het perspectief van de omvattende 
plannen van Zinzendorf. De wederwaardigheden van 
de nederzetting werden getoond aan de hand van een 
selectie van archiefstukken en boeken, maar de kern 
vormde de ‘collectie Ooijevaar’  een bestand van ca 
250 archeologisch vondsten uit 1974 aangetroffen op 
de locatie van het verdwenen ‘s -Heerendijk. De 

tentoonstelling werd goed ontvangen en in tijdens de openingsuren voor ruim 500 
geregistreerde bezoekers bekeken. 
 
2.6. Bijeenkomst Unitas Fratrum 30 september t/m 3 oktober  
 
De historische vereniging van de Broedergemeente bezoekt 
Zeist. Naast een nadere kennismaking met Zeist door middel 
van een rondleiding van Markus Gill heeft het Hernhutter Huis 
een excursie georganiseerd naar de locatie van ‘s- Heerendijk 
en een bezoek aan het Comenius Museum in Naarden waar het 
gezelschap werd toegesproken door de directeur. Paul Peucker 
die destijds promoveerde op zijn onderzoek naar ‘s-Heerendijk, 
heeft deze resultaten in een lezing in de kerkzaal voor het 
internationale bezoek nader toegelicht.  De leden van de Unitas 
Fratrum waren enthousiast over de tentoonstelling van             
‘s- Heerendijk.  
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2.7. Zaterdag 10 september 2016: Open Monumentendag : Iconen en symbolen 
 
Opening in de kerk met muziek van de blazers 
om 10.30 uur. Daarna kerk open voor bezoek 
en tot 16.00 twee rondleidingen op het 
complex. Diverse musici uit de eigen 
gemeente hebben een bijdrage aan deze dag 
geleverd. Job van Melle, Cees Scheer en 

Christine van de Pol waren namens Het Hernhutter Huis aanwezig gedurende de dag. 
 
 
2.8. Zondag 18 september 2016: Historische Doe Dag 
 
In verband met de renovatie van de pleinen wordt er vanuit Het Hernhutter Huis een 
beperkte bijdrage geleverd aan deze dag. De belangrijkste activiteiten vinden plaats op het 
Slot en in De Witte Os (Lageweg) onder begeleiding van het echtpaar Bas en Helene de Jong 
is het e.e.a. voor kinderen georganiseerd. Verder waren er gedurende de dag en aantal 
presentaties verzorgd door Markus Gill. HHH deed voor de vierde maal mee aan deze door 
de Zeister Erfgoedpartners geïnitieerde dag. De Historische Doe Dag was ondanks de 
beperkte bijdrage onzerzijds wederom een groot succes. De opzet was zoals voorheen 
gericht op gezinnen met kinderen. 
 
 
2.9. Rondleidingen 
 
Ook in 2016 trokken de rondleidingen over de pleinen van de EBG Zeist weer veel 
belangstelling. Er werden zo’n 30 rondleidingen verzorgd. Het leuke hierbij is dat degenen 
die 
rondgeleid worden vaak een hele eigen achtergrond hebben op grond waarvan er 
belangstelling is. Door de brede kennis van de rondleiders kan hier op een goede manier op 
ingespeeld worden. Naast de ‘eigen’ rondleidingen door gemeenteleden en/of vrijwilligers 
worden ook rondleidingen op de Pleinen verzorgd door ’t Gilde. 
 
 
2.10. Sterrenverkoop 
 

In de tweede helft van 2016 zijn weer Hernhutter sterren 
verkocht, dit keer in een ruimte op de eerste verdieping 
van Zusterplein 20 die werd omgebouwd tot winkel en 
via het internet. Deze activiteit van de vrijwilligers staat 
onder leiding van Cees en Irene Scheer. De opbrengst uit 
de sterrenverkoop komt ten goede aan HHH en vormt 
naast de bijdragen van de Broedergemeente Zeist en het 
Zeister Zendingsgenootschap een belangrijke bijdrage 
om het werk van Het Hernhutter Huis mogelijk te maken. 
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3. Collectie en Beheer 

 
3.1 Bibliotheek 
 
In het Utrechts Archief (HUA) wordt de 
‘moederbibliotheek’ bewaard. Van de 
afzonderlijke boeken is het eigendom 
vastgelegd. De doubletten zijn naar Zeist 
teruggekomen. Ook daarvan is / wordt het 
eigendom ( EBG of ZZg) vastgesteld. 
Met het Utrechts Archief zijn afspraken 
gemaakt over het completeren van de 
collectie in Utrecht en de ontsluiting van de 
doubletten in Zeist. Godfried van 
Ommering heeft zich met succes 
ingespannen om de collectie te ordenen en te herplaatsten. Op zijn initiatief zijn enkele 
jaargang van zendingstijdschriften gebonden.  
Met zijn vertrek is het bibliotheekwerk grotendeels stil komen te liggen. 
 
 
3.2. Archief 
 
 

Het EBG-archief werd bijgehouden door Godfried van Ommering tot 
het voorjaar van 2016. Er zijn wederom vele verzoeken om nadere 
informatie geweest welke beantwoord konden worden. Job van Melle 
houdt het archief van het ZZg bij. 
Na het vertrek van Godfried heeft in september een overdracht plaats 
gevonden met Hans van der Linde. Jutta Hasewinkel en Magda 
Steigenga die al eerder in het archief met Godfried werkten hebben 
een aantal van zijn werkzaamheden overgenomen. 
 
 
 

 
 
3.3. Depot en huisvesting collecties 
 
Het Hernhutter Huis beschikt op verschillende locaties over depotruimte: de voormalige 
fietsenkelder Zusterplein 20 en de kerkzolder. Deze ruimten zijn ingericht met schappen en 
kasten. De ordening is vertraagd door renovatiewerkzaamheden en (tijdelijk) gedeeld 
gebruikt van de ruimten. 
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3.4. Registratie en documentatie 
 

In het kader van het afbreken van de voormalige 
vaste opstelling zijn de voorwerpen die hier 
opgesteld waren, nader geregistreerd en 
gedocumenteerd. Het gaat hier om enkele 
tientallen voorwerpen.  
In het kader van de voorbereidingen voor de 
tentoonstelling ’s-Heerendijk  is de collectie 
Ooyevaar ingevoerd in Adlib en op depot 
geplaatst. Het betreft hier een deelcollectie van 
ruim 250 geïnventariseerde voorwerpen. 

 
 
3.5. Aanwinsten 
 
De collectie is in 2016 verrijkt met  

- een boek geschonken door mw. J. Bokma  met daarin gedrukte liturgieën van 
diensten en handschriften van divers broedergemeente families, alles gedateerd eind 
18e eeuw tot en met halverwege 19e eeuw; 

- een gouache van Broeder Wensel geschonken door Rijk van der Linde. Het stelt een 
straatgezicht van Paramaribo voor; 

- de aanschaf van een penning van B.C. van Calker, medailleur van het Zusterplein. De 
penning is ooit aangeboden door de dames Schellingen (de naamgevers voor het 
Schellingerhuis) aan E. Rieborn, dochter van de bouwheer van Broederplein 33,  
Johann Jacob Rieborn, n.a.v. haar 50e verjaardag. Haar zus was getrouwd met 
Johannes van Calker die een grote rol gespeeld heeft in de geschiedenis van onze 
gemeente. Alle personen zijn begraven op onze begraafplaats. De aanschaf is 
mogelijk gemaakt uit de giften van de vriendenvereniging; 

- de gift van het Zeister Historisch Genootschap van enkele blikken die destijds in het 
Broederhuis zijn vervaardigd; 

- de gift van het Zeister Historisch Genootschap van een reeks fragmenten van 
Martinkachels.  

-  
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4.  Financiën 
 
De boekhouding van HHH is ook in 2016 verzorgd door Douwe van Barneveld (ZZg). De 
samenwerking is wederom zeer prettig verlopen.  
De inkomsten van het HHH zijn afkomstig van  
giften/donaties van particulieren, subsidies van 
instellingen en van de participanten (EBG en 
ZZg), en van de inkomsten uit de 
museumwinkel.  
De uitgavenposten worden gevormd door 
kosten voor huisvesting, personeel, 
collectie en administratie/beheer.  
De jaarrekening 2016 is in een afzonderlijk 
document beschikbaar. 
 
COLOFON 
Stichting Museum Het Hernhutter Huis 
Zusterplein 20 
3703 CB Zeist 
 
Bestuur in 2016: 
Voorzitter: Ds. M. Th. Gill 
Secretaris: Dhr. A. G. Kleinhans 
Leden: Mw. Chr. van de Pol 
Dhr. J.L.A. van Melle 
Dhr. C. Scheer 
Dhr. G. van Ommering (tot augustus) 
Conservator: Dhr. J.F. van der Linde 

 

 

  


