
 

 
 

Jaarverslag 2019  
Het Hernhutter Huis 

 

 

 

 

 
 
  



1. Organisatie 

1.1 Vergaderingen 
De bestuursvergaderingen van Het Hernhutter Huis vonden in 2019 plaats op: 

25 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april, 31 mei, 28 juni, 23 augustus, 27 september, 25 oktober, 29 
november en 20 december.  

Alle vergaderingen zijn gehouden in het museum aan de Lageweg.  

 1.2. Bestuur, medewerkers en vrijwilligers 
Het bestuur van het HHH bestaat per eind 2019 uit:   
Br. Markus Gill, voorzitter  
Zr. Christine van der Pol, secretaris  
Br. Job van Melle (lid namens het ZZg)  
Br. Cees Scheer (lid namens de Oudstenraad EBGZ en beheerder museumwinkel)  
 
De bestuursvergaderingen werden tot april 2019 bijgewoond door Br. Hans van der Linde vanuit zijn 
rol als conservator en adviseur.  

Ziekte Br. Van der Linde 
In april 2019 heeft Br. Van der Linde zijn werkzaamheden moeten onderbreken in verband met 
ziekte. De werkzaamheden zijn zoveel mogelijk opgevangen door het dagelijks bestuur en een aantal 
vrijwilligers.  

Dit betekent echter dat een aantal voorgenomen taken niet – of minder goed - zijn uitgevoerd.  

 
 

 

Vrijwilligers van het Hernhutter Huis  

  



Vrijwilligers 
Het aantal vrijwilligers is iets toegenomen. Er zijn nu circa 45 mensen betrokken bij Het Hernhutter 
Huis. De vrijwilligers zijn actief als gastvrouw/heer in het museum en museumwinkel, als rondleiders 
en  betrokken bij het archiveren en beschrijven van de museumcollectie.   

1.3 Beleidsplan  
Met de opening van het museum in februari 2018 is het beleidsplan 2014-2018 afgerond. Mede door 
de ziekte van Br. Van der Linde is er nog geen nieuw beleidsplan geschreven. 

Het bestuur handhaaft de belangrijkste ambities uit het vorige plan:                                                                                                                                                                        
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.  

In 2019 is een begin gemaakt met het registreren van voorwerpen uit Suriname. Ook hier is door de 
ziekte van Br. Van der Linde geen voortgang aan gegeven. Ook de aanvraag van de 
museumregistratie moet nog een aanvang nemen. Dit zijn dan ook belangrijke onderdelen van het 
beleidsplan voor de komende beleidsperiode.  In 2020 hoopt het bestuur op basis van de huidige 
ambities de nieuwe beleidsprioriteiten vaststellen. 

1.4 Vrienden van het Hernhutter Huis                                                                                
Het doel van de Vriendenkring van het Hernhutter Huis 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 2019 23 
leden.   

 
 



1.5 Samenwerkingspartners 
Het Hernhutter Huis 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 Het Hernhutter Huis is bestuurslid en afgevaardigde namens Het Hernhutter 
Huis. Hij maakt ook deel uit van de werkgroep tentoonstellingen van de Vereniging Geheugen van 
Zeist. Deze taken zijn gedeeltelijk en tijdelijk overgenomen door één van de bestuursleden.   

1.6 Subsidies en sponsoren    
Het Hernhutter Huis ontvangt ieder jaar subsidie van EBG Zeist. In 2018 is deze subsidie omgezet in 
een detachering van Br. Van der Linde voor 1 dag per week. Dit heeft kunnen functioneren tot aan  
april 2019, het begin van de ziekteperiode van Hans van der Linde.     
De EBG Zeist heeft de periode die Br. Van der Linde niet kunnen werken achteraf alsnog omgezet in 
een financiële bijdrage.  

Ook ontvangt Het Hernhutter Huis jaarlijks een participantenbijdrage van het ZZg. In 2019 is tevens 
een subsidie ontvangen van de Gemeente Zeist en de Corine Stichting.  

2. De activiteiten in 2019 

2.1 Bezoekersaantallen 
 

In 2019 heeft Het Hernhutter Huis circa 2660 bezoekers gehad.  

De bezoekers zijn als volgt onder te verdelen: 

• Reguliere bezoekers:  

jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec     
82 82 67 76 145 115 89 151 113 149 120 86 totaal:  1275 

 
• Totaal aantal bezoekers bij de openingsmomenten van de drie wisseltentoonstellingen in 

2019: 286 



• Bezoekers als onderdeel van een rondleiding: 500 volwassenen  
 

• Aantal kinderen (schoolgroepen) die EBG en HHH hebben bezocht: 600  

2.2 Lezingen en bijeenkomsten voor vrijwilligers 
Het bestuur van het Hernhutter Huis betrekt de vrijwilligers door middel van het geven van lezingen 
over de tentoonstellingen. Op 16 mei heeft Br. Gill een lezing gegeven ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Het Leven Vieren.  

Op 12 juli is een bijeenkomst geweest om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.  

2.3 Wisseltentoonstellingen 
In 2019 zijn drie wisseltentoonstellingen georganiseerd. 

14 april – 1 september: HET LEVEN VIEREN  

Deze tentoonstelling is een aanvulling op de vaste tentoonstelling van Het Hernhutter Huis. Het 
informeert de bezoeker over de wijze waarop de Broedergemeente haar kerkelijke feesten viert.  

 

14 september – 17 november: MET DE MUZIEK MEE 

Zeist kent een rijke muzikale traditie met vele fanfares, orkesten, koren en klassieke en 
popconcerten. In het verleden kwam je muziek dan ook overal tegen: op school, op straat, in de kerk 
en in concertzalen. De tentoonstelling laat zien hoe muziek een rol speelde in het dagelijks leven – 



om te verbinden en te vermaken. Deze tentoonstelling vond plaats op initiatief van Het Geheugen 
van Zeist. 

 



24 november – 29 december : BRIEVEN VOOR JOU, VAN MARTINE PEUCKER-BRAUN 

Brieven van Jou was een tentoonstelling van getekende brieven die de kunstenaar Martine Braun-
Peucker maakte naar aanleiding van het overlijden van haar echtgenoot, Jan Peucker. Broeder 
Peucker was in de jaren tachtig de rentmeester van de Broedergemeente.  

 

2.4 Historisch weekend  
De Open Monumentendag (zaterdag 14 september) en de Historische doe-dag ( zondag 15 
september) maken deel uit van het Historisch Weekend in Zeist.  De kerk op het Zusterplein was als 
vanouds geopend voor bezichtiging. Ook het museum uiteraard. Er zijn op deze dag ook enkele 
rondleidingen over de pleinen en de begraafplaats verzorgd. Er werden diverse Oud-Hollandse 
kinderspelen georganiseerd.  

2.5 Rondleidingen 
In 2019 werden er 36 officiële rondleidingen verzorgd.  Meestal gaat het om een combinatie van een 
bezoek aan het museum, de kerk, de pleinen en de begraafplaats. Br. Udo Hasewinkel is de 
coördinator van de rondleidingen.  De rondleidingen worden verzorgd door hem en/of andere 
vrijwilligers van het Hernhutter Huis. Naast de officiële rondleidingen worden vrijwilligers soms 
gevraagd om zelf een rondleiding te organiseren. In de loop van het jaar zijn deze aanvragen steeds 
meer gecoördineerd door Het Hernhutter Huis. 

De meeste groepen zijn afkomstig uit de kring van PKN, de EBG zelf en ook andere kerken maar ook 
van service clubs als Rotary en Lions en specifieke individuele groepen.           

Nieuw is dat kerken of verenigingen ook lezingen op locatie kunnen aanvragen. Een of meer 
vrijwilligers worden dan uitgenodigd om in een kerk of bij een vereniging een lezing over de 
Broedergemeente te geven.                                         



2.6 Lezing 
Op 10 mei 2019 is er door Het Hernhutter Huis onder grote belangstelling een Lezing georganiseerd 
in de Grote Zaal aan het Zusterplein, over Joachim Hess, organist van de EBG in Zeist, begin 19e eeuw. 
De lezing is gehouden door prof. dr. Paul Abels, kerkhistoricus uit Gouda.   

 

2.7 Museumwinkel en sterrenverkoop 
Tweer ruimtes op de Lageweg 27 zijn ingericht als museumwinkel. Deze activiteit staat onder leiding 
van Cees en Irene Scheer. De opbrengst uit de museumwinkel komt ten goede aan HHH en vormt 
naast de bijdragen van EBG Zeist en ZZg een belangrijke inkomstenbron om de exploitatie van het 
werk van Het Hernhutter Huis mogelijk te maken. Ook in 2019 heeft de museumwinkel goede 
resultaten te zien gegeven, met name in de kerstperiode. Ook de museumwebshop, eveneens 
gerund door Cees Scheer, heeft goed gefunctioneerd.   

 

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. 



Overigens heeft de bibliotheek in 2019 niet die aandacht gekregen, die nodig is. Er is nog veel 
achterstallig werk te doen.  

3.2 Archief 
Het EBG-archief wordt bijgehouden door Jutta Hasewinkel. Zij wordt daarbij ondersteund door 
Magda Steigenga en Rob Bleijerveld. Deze groep is in de uitvoering van de werkzaamheden begeleid 
door Hans van der Linde, tot aan het begin van zijn afwezigheid wegens ziekte.  

Er zijn wederom veel 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 
2019 is een begin gemaakt met de beschrijving van de Surinaamse collectie, met assistentie van dhr. 
Tomas Polimé. De voorgenomen registratie en documentatie is uiteraard vertraagd door de ziekte 
van Broeder van der Linde. 

3.4. Aanwinsten 
Het Hernhutter Huis heeft van diverse personen interessante stukken ontvangen voor Het 
Hernhutter Huis. Het gaat om individuele voorwerpen, alsmede om partijen boeken over de EBG en 
over Suriname.   

3.5. Uitleen 

Het is leuk om te melden dat Het Hernhutter Huis een deel van haar Suriname collectie tijdelijk heeft 
kunnen uitlenen (beschikbaar stellen) voor de grote Suriname tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in 
Amsterdam. Deze tentoonstelling liep van augustus 2019 tot en met eind februari 2020. In totaal 
heeft deze expositie ruim 600.000 bezoekers getrokken.    



3.6. Financiën 
De financiële verslaglegging en administratie is ook in 2019 verzorgd door Douwe van Barneveld. 
De samenwerking is wederom zeer prettig verlopen.  

De inkomsten van het HHH worden gevormd door de entreegelden voor het museum, 
giften/donaties van vrienden en particulieren, subsidies van instellingen en van de participanten 
(EBG en ZZg), en van de inkomsten uit de museumwinkel en de webshop.   

De uitgavenposten worden gevormd door kosten voor huisvesting, personeel, collectie en 
administratie/beheer. De jaarrekening 2019 is in een afzonderlijk document beschikbaar.  

Met de gemeente Zeist is  een gesprek gestart over een  meerjarige bijdrage ter instandhouding van 
Het Hernhutter Huis. 

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

COLOFON  
Stichting Museum Het Hernhutter Huis 
Lageweg 27, 3703 CA Zeist  
www.hethernhutterhuis.nl  
30-3-2020
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