Jaarverslag 2017 Het Hernhutter Huis

1. Organisatie
De jaartekst voor 2017 is:
Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid.
(Jes. 65:17)
Wees als knechten die hun Heer opwachten. (Luc. 12:36)

1.1. Vergaderingen
De bestuursvergaderingen van het HHH vonden plaats op:
26 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 11 mei, 29 juni, 24 augustus, 28 september, 26 oktober, 23
november en 14 december. Tevens zijn er 4 extra vergaderingen ingelast in verband met de
inrichting en de organisatie van het museum.

1.2. Bestuur, medewerkers en vrijwilligers
Ook in 2017 heeft het bestuur een wijziging ondergaan. In maart heeft het bestuur afscheid
genomen van Arnoud Kleinhans. Zijn taak als secretaris is overgenomen door Christine van der Pol.
Het bestuur van het HHH bestaat nu uit:
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Br. Markus Gill, voorzitter
Zr. Christine van der Pol, secretaris
Br. Job van Melle (lid en vertegenwoordiger
van het ZZg)
Br. Cees Scheer (lid en beheerder
sterrenwinkel)
De bestuursvergaderingen worden bijgewoond
door Hans van der Linde vanuit zijn rol als
conservator en adviseur.
Het dienstverband van Br. Hans van der Linde
(conservator/adviseur) bedraagt een dag per
week. Vanwege de extra werkzaamheden in
verband met de inrichting van het nieuwe pand
op de Lageweg 27 is deze aanstelling in 2017 tijdelijk uitgebreid met een detachering van een dag.
Er zijn circa 20 vrijwilligers actief betrokken bij Het Hernhutter Huis. Zij zijn actief bij het beheren van
de collectie, het begeleiden van de tentoonstellingen en de verkoop van de sterren. Jaarlijks wordt er
iets leuks georganiseerd om hen te bedanken.
De financiële verslaglegging en administratie wordt verzorgd door Douwe van Barneveld.
HHH beschikt over de status van Algemeen Nut beogende Instellingen (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
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1.4 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 Historische Doedag Zeist
De Maand van de Geschiedenis

Voor wat betreft de financiële ondersteuning wordt een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,– p.p.
gevraagd. De Vriendenkring telde in 2017 ruim tien leden. Met de bijdrage van deze vrienden konden
enkele nieuwe stukken voor de museumcollectie verworven worden.

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:
Gemeentearchief Zeist
Evangelische Broedergemeente/Hernhutterhuis
Zeister Historisch Genootschap
‘t Gilde Zeist
Bibliotheek Zeist / Idea
Historische Vereniging Den Dolder
Culturele vleugel Slot Zeist
Hotel Theater Figi & Slot Zeist
Commissie Open Monumentendag
Stichting De Zilverkamer
Al deze organisaties hebben zich verenigd in de
Vereniging Geheugen van Zeist. Daarnaast is er de
stichting Geheugen van Zeist dat als
rechtspersoon dient voor de zakelijke en
financiële transacties van de vereniging. De
conservator van HHH is bestuurslid en
afgevaardigde namens HHH. De conservator van
HHH maakt ook deel uit van de werkgroep
tentoonstellingen van de Vereniging Geheugen
van Zeist ( ook wel bekend als Erfgoedpartners
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2. De activiteiten in 2017
2.1 Voorbereiding van de verhuizing
In 2018 zal het museum verhuizen naar het ‘Zinzendorfhuis’ op de Lageweg 27. Het pand is in 2017
omgedoopt in ‘Het Hernhutter Huis’. De meeste activiteiten gedurende 2017 staan in het teken van
de inrichting van Het Hernhutter Huis , de subsidieaanvragen, de opzet voor de vaste tentoonstelling
en de voorbereidingen die nodig zijn ten behoeve van de organisatie. Al met al een hoop werk voor
een kleine organisatie.
Het is de bedoeling dat het pand in februari 2018 officieel in gebruik wordt genomen. Om dit te
realiseren is een plan gemaakt wat betreft de verbouwing, de inrichting en de organisatie van het
museum. Tevens is er gezocht naar sponsoren, die wilden bijdragen aan de inrichting van een
museum in Zeist.

2.2. Nieuw logo en nieuwe website
Er is een nieuw logo ontworpen door Markus Sapel en ook de website van Het
Hernhutter Huis (www.hethernhutterhuis.nl) is vernieuwd.

2.3 Tentoonstelling over de brand (27 oktober 2017)
Voor de jaarlijkse tentoonstelling heeft HHH bij
gebreke van een eigen expositieruimte, zijn
toevlucht gezocht en gevonden in
buitententoonstelling over de brand, die in 1967
het Broederhuis verwoestte. Op en rond het
broederplein zijn grote foto’s geplaatst, die ons
herinnerde aan deze gebeurtenis. Bij de opening
waren ruim 100 mensen aanwezig, ook
onverwachte gasten als brandweerlieden en de
kinderen van bakker Rijk van Dijk. Het filmpje van
de ooggetuigen, dat bij de opening werd gedraaid, werd erg gewaardeerd. In de loop van de maand
kwamen er veel belangstellenden de foto’s bekijken.

2.4 Kijk- en voorbereidingsdagen
In november 2017 is er een kijkdag georganiseerd om mensen te laten kennismaken met HHH in het
nieuwe pand. Men kreeg een kijkje achter de schermen, omdat de expositie nog niet gereed was. In
december zijn de vrijwilligers uitgenodigd om mee te denken over de organisatie en de
openingstijden van HHH.

2.5 Open Monumentendag (9 september)
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.
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2.6 Historische Doedag (10 september)
De Historische Doedag speelt zich af in
en rond het Slot en op de Pleinen. Er zijn
historische presentaties,
kinderactiviteiten en rondleidingen. Ook
dit jaar was het voor gezinnen met
kinderen weer mogelijk om op de
pleinen deel te nemen aan allerlei
activiteiten die te maken hebben met de
historie van Zeist. Er zijn op deze dag
twee rondleidingen over de pleinen en
de begraafplaats verzorgd.

2.7 Rondleidingen
Ook in 2017 trokken de rondleidingen over de pleinen van de EBG Zeist weer veel belangstelling. Er
werden naar schatting 20 rondleidingen verzorgd. Naast de ‘eigen’ rondleidingen door
gemeenteleden en/of vrijwilligers worden ook rondleidingen op de Pleinen verzorgd door ’t Gilde.
Enkele bijzondere rondleidingen: ca. 30 deelnemer stichting Trekpaert, die erkende goede doelen
organisaties ondersteunt (ANBI) en rondleiding van een gemeentegroep uit de Broedergemeente
Neugnadenfeld in november
In de jaarlijkse Comeniusweek (13–19 maart 2017) zijn er verschillende activiteiten voor de kinderen
van onze basisschool georganiseerd.

2.8. Lezingen
Vanuit Het Hernhutter Huis worden op aanvraag ook lezingen gegeven. Zo was er in Doorn eenlezing
over de Hernhutters in Zeist met ca. 35 deelnemers. Tijdens de Zeister Muziekdagen werd voor de
bezoekers een lezing verzorgd.

het bezoek van dhr. Inoue, hoogleraar uit Tokio aan de geboorteplaats van Guido Verbeek,
Zeistenaar en medeoprichter van de universiteit Tokio. Wij hebben hem archiefstukken en foto’s
laten zien en rondgeleid.

2.9 Sterrenverkoop
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De sterrenverkoop vond voor het eerst plaats op de Lageweg 27. Hiervoor werden door Cees en
Irene Scheer twee ruimtes ingericht. Vanwege de verhuizing naar de Lageweg moest een nieuwe
overeenkomst worden opgesteld met het de Herrnutter Sterne. Dit is gelukt zodat de echte
Herrnhutter sterren in het museumwinkeltje kunnen worden verkocht.
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 inkomstenbron om het werk van Het Hernhutter
Huis mogelijk te maken.

2.10 Uit de school geklapt
Het Hernhutter Huis heeft met de inzet van Jutta
Hasewinkel, Hans van der Linde en een reeks bruiklenen
meegewerkt aan de tentoonstelling van het Geheugen
van Zeist in de Culturele Vleugel van het Slot. Deze
tentoonstelling gaf een inkijkje in het veelzijdige verleden
van het Zeister lager onderwijs. Met grotensdeels de
bruiklenen van HHH werd een ouderwets klaslokaal
ingericht.
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2.11 Onderzoek
Prof. Inoue, hoogleraar uit Tokio bezocht de geboorteplaats van Guido Verbeek, Zeistenaar en
medeoprichter van de universiteit Tokio. Voor zijn onderzoek naar de familie en achtergrond van
Guido Verbeek hebben wij hem de nodige archiefstukken en foto’s ter inzage kunnen geven en op
het complex rondgeleid.

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.

3.2 Archief
Het EBG-archief wordt bijgehouden door Jutta Hasewinkel. Zij wordt daarbij ondersteund door
Magda Steigenga en Rob Bleijerveld. Deze groep wordt in de uitvoering van de werkzaamheden
begeleid door Hans van der Linde Er zijn wederom vele verzoeken om nadere informatie geweest
welke beantwoord konden worden. Job van Melle houdt het archief van het ZZg bij.

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. In
2017 zijn enkele tientallen voorwerpen beschreven, maar de voorgenomen registratie en
documentatie is vertraagd omdat de inrichting van het museum prioriteit had.

3.5. Aanwinsten
In 2017 heeft HHH enkele aanwinsten verworven. Er is een bijzondere penning, ontworpen en
gemaakt door de zilversmid Van Calcker, is door HHH met middelen van de ‘Vrienden van HHH’
aangeschaft. Daarnaast heeft de bibliotheek enkele boeken van JM van der Linde jr. ontvangen.
Het HHH is ook verblijd met een omvangrijke collectie
zwartwit glasnegatieven uit Suriname uit de periode ca
1900 – 1940. Deze zijn tevens door gedigitaliseerd.
Johan Stam heeft twee oudere smalfilms met opnamen
in Suriname in de zeventiger jaren van de vorige eeuw
digitaal overgezet en van commentaar voorzien zodat
dit beeldmateriaal en de bijbehorende informatie is
veiliggesteld.

3.6 Financiën
De boekhouding van HHH is ook in 2017 verzorgd door Douwe van Barneveld (ZZg). De
samenwerking is wederom zeer prettig verlopen. De inkomsten van het HHH zijn afkomstig van
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giften/donaties van particulieren, subsidies van instellingen en van de participanten (EBG en ZZg), en
van de inkomsten uit de museumwinkel. Daarnaast heeft HHH ten behoeve van de inrichting van het
museum geld ontvangen van de volgende instanties:
EBG, ZZg, provincie Utrecht, gemeente Zeist, Prins Bernhard Cultuurfonds, Elise Mathilde fonds,
KFHeinfonds, Stichting IENA, van Tellingen-Pul fonds, Van Veenendaalstichting, Corine Stichting en
Fentener van Vlissingenfonds.
De uitgavenposten worden gevormd door kosten voor huisvesting, personeel, collectie en
administratie/beheer. De jaarrekening 2017 is in een afzonderlijk document beschikbaar.

COLOFON
Stichting Museum Het Hernhutter Huis
Lageweg 27
3703 CA Zeist
www.hethernhutterhuis.nl
01.10.2018
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