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1. Vooraf 
Op maandag 10 februari 2020 waren we voor het laatst bij elkaar om onze derde jaardag te vieren. 
Vrijwilligers en bestuurders hieven samen het glas op de toekomst, niet wetende dat dit het jaar van 
zoveel leed en verlies zou worden.  

Onze curator en adviseur, Hans van der Linde overleed op 24 april en ons bestuurslid en beheerder 
van de museumwinkel Cees Scheer overleed op 5 december. Ook moesten we in de zomerperiode 
afscheid nemen van één van onze vrijwilligers, Isabella Schuurbeque-Boeye. Dit alles heeft ons zeer 
aangegrepen. 

Ook verloren we de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. 2020 zou ook in het teken van corona 
staan. Vanaf maart moesten we de deuren van het museum gedeeltelijk sluiten. Alle geplande 
tentoonstellingen en bijeenkomsten werden opgeschort.  

1. Organisatie 

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

19 januari, 20 februari, 26 maart, 29 april, 28 mei, 25 juni, 27 augustus, 17 september, 29 oktober en 
26 november 

Een deel van de vergaderingen werd on-line gehouden en een aantal werd gebruik gemaakt van de 
vergaderruimte van de oudstenraad van de Evangelische Broedergemeente. 

 1.2. Bestuur, medewerkers en vrijwilligers 
Het bestuur van het HHH bestaat per eind 2020 uit:   
Markus Gill, voorzitter (lid namens EVGZ) 
Christine van der Pol, secretaris  
Job van Melle (lid namens het ZZg)  
Nico van Wageningen, conservator  
 
De bestuursvergaderingen werden tot de zomervakantie bijgewoond door Kees Scheer. 
Door het wegvallen van Cees Scheer uit ons bestuur zijn we op zoek naar een nieuwe invulling van 
het bestuur.   

Vrijwilligers    
Er zijn 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. Dit jaar werden er extra vrijwilligers ingezet bij het 
verwerken van de orders via de webwinkel van Het Hernhutter Huis. 

1.3 Beleidsplan  
Met de opening van het museum in februari 2018 is het beleidsplan 2014-2018 afgerond. Dit jaar is 
gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de komende periode, maar deze is niet afgerond. Wel is 
besloten dat het bestuur de belangrijkste ambities uit het vorige plan handhaaft: 

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.  

Het registreren van voorwerpen is dankzij de komst van Nico van Wageningen voortgezet. Inmiddels 
zijn er ruim 4000 objecten en 1500 foto’s in de basisregistratie opgenomen. Dit betekent dat er meer 
zicht is op wat Het Hernhutter Huis bezit en waar de voorwerpen zijn terug te vinden.  

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.  

Particulieren mogen een gift aan een culturele ANBI organisatie in 
hun aangifte inkomstenbelasting met 1,25 mogen vermenigvuldigen 
en als gift aftrekken. 

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/Het Hernhutter Huis  
• 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 die als rechtspersoon dient voor de zakelijke en financiële transacties 
van de vereniging.   

Tot nu toe is Hans van der Linde, conservator van Het Hernhutter Huis, bestuurslid en afgevaardigde 
geweest namens Het Hernhutter Huis. Hij maakte ook deel uit van de werkgroep tentoonstellingen 
van de Vereniging Geheugen van Zeist. Er moet nog een nieuwe invulling worden gevonden voor 
onze bestuurlijke participatie in het Geheugen van Zeist, maar incidenteel worden enkele taken 
waargenomen door ons bestuurslid Nico van Wageningen.   

 

Samenwerking met Geheugen van Zeist: Tentoonstelling over zink in het Gemeentehuis 

1.6 Subsidies en sponsoren    
De Gemeente Zeist heeft in 2020 aan Het Hernhutter Huis een subsidie toegekend van € 10.000 om 
geplande investeringen in een digitaal register mede te bekostigen.  

1.7 Uitbreiding pand 
In 2020 heeft het bestuur van Het Hernhutter Huis het besluit genomen om van het buurpand 
Lageweg 29, dat binnenkort door de EBG verbouwd/gerenoveerd zal worden, de begane grond te 
huren, zodat we daarmee onze museale werkruimte kunnen uitbreiden. De zaal zal een 
multifunctionele bestemming krijgen. De verbouwingen hiervoor worden in de eerste helft van 2021 
verwacht.   

  



2. De activiteiten in 2020 
 

• Comeniusweek 9–15 maart 
Het Hernhutter Huis heeft in het museum en in de kerk een boeiend en uitgebreid educatief 
programma aangeboden aan de leerlingen van de Comeniusschool.  
 

 
Henri Schep vertelt over de geschiedenis van de pleinen 

 
• Inkorting van de maquette van het Zeister Slot en de Pleinen.  

De maquette van het Zeister Slot en de Pleinen, één van de kernobjecten uit onze collectie, is 
ingekort, en voorzien van een nieuwe overkapping. De reden hiervoor is dat de maquette in 
de oude vorm erg veel ruimte in beslag nam. Door het ‘sterrenbos’ ervan af te halen, 
behielden we de essentie van de maquette. Nu kan er omheen gelopen worden en komt de 
voorstelling beter tot zijn recht. Corona technisch was dit ook wenselijk met het oog op een 
goede looproute. 
 

• Registratie museumstukken en boeken 
Een digitaal register is in gebruik genomen; de basisregistratie van een aanzienlijk deel van 
de collectie is inmiddels een feit. Daarmee is een belangrijke aanzet gedaan.  
 

• Registratie voor museumbezoekers 
Er is een systeem ontwikkeld zodat museumbezoekers zich konden registreren voor een 
bezoek aan het museum. Dit was een verplichting in het kader van de coronamaatregelen. 
Tevens is het museum en de winkel ‘coronaproof’ gemaakt. 
 

• Nominatie van Museum het Hernhutter Huis voor de vrijwilligersprijs 
Op 7 december 2020, de Dag van de Vrijwilliger, vond in Zeist de uitreiking plaats van de 
Zeister Vrijwilligersprijzen 2020. Met deze prijzen toont de gemeente haar waardering aan 
alle vrijwilligers in de gemeente Zeist voor hun inzet. Er deden 26 organisaties mee en Het 
Hernhutter Huis werd met twee andere organisaties genomineerd voor de groepsprijs 



Cultuur. Hoewel harmoniegezelschap de eretitel wegsleepte, zijn we trots op dit resultaat. 
We zijn als derde geëindigd, mede dankzij een filmpje van onze ‘hoofdvrijwilliger’, zr. Anke 
Stam. 
 

 
 

• Hernhutterhuis digitaal in het Weeknieuws  
Omdat het Hernhutterhuis in verband met corona niet bezocht kan worden, komen er 
berichten over de collectie in het weeknieuws. Er zijn 36 voorwerpen besproken. 

 
• Museum TV 

In 2020 hebben er opnames plaatsgevonden voor de Museum TV, waarbij Markus Gill als 
rondleider optrad. Er zijn zelfs luchtopnames gemaakt van de kerk en de pleinen, met een 
drone! Het resultaat kunt u zien op internet onder Museum TV. De moeite waard!  De film is 
te bekijken op: https://museumtv.nl/tentoonstelling/de-collectie-van-het-hernhutter-huis/ 
 

• Reis naar Suriname 
De voor april replande reis van Nico en Markus naar Suriname om e.e.a. rond het archief der 
EBGS te bespreken ging helaas niet door. Voor deze reis waren verschillende opdrachtgevers  
waardoor het Hernhutter Huis niets hoefde te betalen. Het zou o.m. over registratie en 
opbergen van archief en artefacten gaan en om eventuele financiële steun van fondsen uit 
Nederland. De reis is uitgesteld en gaat hopelijk op een later tijdstip alsnog door.  

  

https://museumtv.nl/tentoonstelling/de-collectie-van-het-hernhutter-huis/


2.1 Bezoekersaantallen 
2020 vormde door de corona situatie een absoluut dieptepunt in het aantal bezoekers van Het 
Hernhutter Huis. In totaal is het museum door 315 mensen bezocht.  

 

 

Jaar Bezoekers 
2020 315 
2019 2660 
2018 2524 

 

De verdeling per maand was als volgt:  

jan feb mrt apr mei Juni juli aug Sept okt nov dec     
67 63 26 0 0 11 68 45 35 0 0 0 totaal:  315 

 

 



2.2 Lezingen en bijeenkomsten voor vrijwilligers 
In verband met Corona hebben er – met uitzondering van de eerder genoemde 10e  februari – geen 
bijeenkomsten plaatsgevonden. Aan het einde van het jaar heeft het bestuur alle vrijwilligers 
bedankt met een kerstattentie.  

2.3 Wisseltentoonstellingen 
In 2020 zijn de geplande wisseltentoonstellingen opgeschort. Er is voor gekozen om de 
tentoonstelling  HET LEVEN VIEREN nog even te prolongeren. 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. De tentoonstelling is uiteindelijk eind 
2020  ontmanteld. 

Ondertussen is gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe wisseltentoonstelling, die in 2021 van 
start zal gaan, zodra de corona maatregelen daartoe de mogelijkheid bieden. Deze expositie zal 
worden gewijd aan de 18e eeuwse hernhutter tekenaar en schilder, Johannes de Bosch.  

Daarna wordt een wisselexpositie gepland over de artistieke en veelzijdige familie Schütz. 

 

 
De volgende tentoonstelling(voor 2021) is al gereed… 

  



2.4 Historisch weekend  
Door de corona situatie is het Historisch weekend anders verlopen dan doorgaans het geval is. De 
Open Monumentendag (zaterdag 14 september) kon doorgaan, de Historische doe-dag (gepland 
voor zondag 15 september) moest echter worden geannuleerd. De kerk op het Zusterplein was die 
zaterdag als vanouds geopend voor bezichtiging, en ook het museum uiteraard.  

2.5 Rondleidingen 
Voor de lockdown van maart is er 1 presentatie gegeven in Baarn en heeft er 1 rondleiding 
plaatsgevonden. In de zomerperiode zijn er 4 rondleidingen geweest. Alle overige rondleidingen zijn 
in verband met covid-19 geannuleerd.  

2.6 Lezing 
In verband met corona hebben er geen lezingen plaatsgevonden. We heeft de voorzitter van Het 
Hernhutter Huis iedere twee weken in het Weeknieuws van de EBG Zeist een voorwerp besproken 
dat in het bezit is van Het Hernhutter Huis, onder het kopje ‘HHH Digitaal’.  

2.7 Museumwinkel en sterrenverkoop 
Tweer ruimtes op de Lageweg 27 zijn ingericht als museumwinkel. 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.  

 

 

 

De museumwinkel is al vanaf het begin gecoördineerd door Kees en Irene Scheer. De ziekte en het 
overlijden van Kees Scheer vond plaats in de drukste periode van het jaar. Dankzij de inzet van Irene 
Scheer en een grote groep vrijwilligers is de sterrenverkoop via winkel en webshop onverminderd 
doorgegaan. Begin december moest de museumwinkel echter sluiten,  i.v.m de corona maatregelen. 
De verkoop via de webshop kon echter gelukkig wèl doorgaan.  



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. 

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 een deel van de Suriname collectie, met 
assistentie van dhr. Tomas Polimé. Zijn beschrijvingen werden geïntegreerd in het digitale register. 
Het beheer van de collectie is in handen van Nico van Wageningen. 

3.4. Aanwinsten 
In 2020 heeft Het Hernhutter Huis van acht verschillende kanten objecten geschonken gekregen. Het 
gaat daarbij om oude foto’s van de Meisjesschool, oude prentboeken over Suriname, houtsnijwerk, 
studies en boeken over het thema zending, gebruiksvoorwerpen gemaakt door de blikslagerij op het 
Broederplein, oude schoolboeken en gedenktegels.  

3.5. Uitleen 
In maart zijn 26 objecten terugontvangen die waren uitgeleend voor de “Suriname” tentoonstelling 
in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, en vijf objecten die waren uitgeleend aan de Stichting Zilverkamer 
in Zeist. In het najaar is met het Rijksmuseum de afspraak gemaakt een object uit te lenen voor de 
“Slavernijverleden” tentoonstelling die vanwege de coronapandemie is uitgesteld tot 2021. 

3.6. Financiën 
De financiële verslaglegging en administratie is ook in 2020 verzorgd door VBA / Facts & Figures. 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 2020 is in een afzonderlijk document beschikbaar.  



Met de gemeente Zeist is een afspraak in voorbereiding over een meerjarige bijdrage ter 
instandhouding van Het Hernhutter Huis. We hopen deze afspraak begin 2021 te kunnen 
bekrachtigen.  

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

COLOFON  
Stichting Museum Het Hernhutter Huis  
Lageweg 27, 3703 CA Zeist  
www.hethernhutterhuis.nl  
info@hethernhutterhuis.nl 
20-2-2020 

http://www.hethernhutterhuis.nl/
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