Jaarverslag 2021
Het Hernhutter Huis
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1. Vooraf
Ook 2021 heeft, evenals het voorgaande jaar, in het teken van corona gestaan. De pandemie had tot
gevolg dat tentoonstellingen moesten worden geannuleerd en dat het museum regelmatig gesloten
was. Het vergde daarom de nodige flexibiliteit van het bestuur en de vrijwilligers. We zijn enorm
dankbaar voor iedereen die met ons mee heeft gedacht en ons geholpen heeft om ook dit jaar weer
tot een goed einde te brengen.

1. Organisatie
1.1 Vergaderingen
De bestuursvergaderingen van Het Hernhutter Huis vonden in 2021 plaats op:
20 januari, 17 februari, 24 maart, 21 april, 26 mei, 23 juni, 14 juli, 22september, 27 oktober en 24
november.
Een deel van de vergaderingen werd on-line gehouden en een aantal keren werd er, in verband met
de mogelijkheid tot voldoende afstand houden, gebruik gemaakt van de vergaderruimte van de
Oudstenraad op het Zusterplein.

1.2. Bestuur, medewerkers en vrijwilligers
Het bestuur van het HHH bestaat per eind 2021 uit:
Stefan Bernhard, voorzitter
Christine van der Pol, secretaris
Job van Melle (lid namens het ZZg)
Nico van Wageningen, conservator
Henry Schep, lid
Vanaf mei 2021 is Br. Stefan Bernhard aanwezig geweest op de vergaderingen van Het Hernhutter
Huis. Hij heeft in september de rol van voorzitter overgenomen van Markus Gill. Ook hebben we Br.
Henry Schep mogen verwelkomen als nieuw bestuurslid van Het Hernhutter Huis.
Op 1 oktober hebben we op passende wijze afscheid genomen van Markus Gill. In een bijeenkomst
met de vrijwilligers is hem namens heb bestuur een mooie oude prent aangeboden.
We zijn blij dat we Stefan Bernard en Henry Schep als nieuwe leden mochten verwelkomen.
HHH heeft na het overlijden van Hans van der Linde geen betaalde medewerker meer in dienst.
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 werk in de bibliotheek en het beschrijven/beheren van de museumcollectie. Ook zijn vrijwilligers
actief in het verwerken van de orders via de webwinkel van Het Hernhutter Huis.

1.3 Beleidsplan
Dit jaar is het beleidsplan 2021-2025 geschreven.
Het hoofddoel van Stichting Museum Het Hernhutter Huis is de Ontsluiting van erfgoed van de
Evangelische Broedergemeente en het Zeister Zendingsgenootschap.
Hieronder zijn vier strategische doelen vastgesteld:
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1.
2.
3.
4.

Een toegankelijk museum
Een relevant aanbod
Resonantie bij het publiek
Een gemotiveerde organisatie

Bij iedere doelstelling zijn activiteiten geformuleerd die in de komende jaren plaats gaan 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 binnen- of buitenlandse 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
Voor wat betreft de financiële ondersteuning wordt een jaarlijkse
bijdrage van minimaal € 25,– p.p. gevraagd.
Omdat HHH een culturele ANBI status heeft, kunnen particulieren in
hun aangifte inkomstenbelasting een gift met 1,25 vermenigvuldigen
en als gift aftrekken.
In 2021 had Het Hernhutter Huis 16 vrienden.

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.
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In het afgelopen jaar hebben verschillende bestuursleden inhoud gegeven aan onze bestuurlijke
participatie in het Geheugen van Zeist. Onze actieve betrokkenheid is, evenals het voorgaande jaar,
minder geweest door het overlijden van Hans van der Linde, die deze contacten tot dan altijd
verzorgde. We hopen in 2022 hier weer meer aandacht aan te kunnen gaan besteden.

1.6 Subsidies en sponsoren
De Gemeente Zeist heeft in 2021 aan Het Hernhutter Huis een subsidie toegekend van € 10.000 om
geplande investeringen in een digitaal register mede te bekostigen. Voorts ontvingen we wederom
subsidie van de Corine Stichting (€ 4.500). Daarnaast zijn de EBG en het ZZg als participant in onze
museumstichting vaste jaarlijkse subsidiegevers (elk € 6.000).

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. Het idee was dat er in de loop van 2021 met de bouw
begonnen zou worden. Dit is echter uitgesteld naar begin 2022.

2. De Activiteiten in 2021
2.1

Museumopenstelling
De museum openstelling heeft in 2021, evenals dat in 2020 het geval was, geleden onder de
maatregelen in verband met de coronapandemie. Het museum is in de eerste helft van het
jaar daardoor verplicht gesloten geweest. Vanaf juni kon het museum eerst alleen met
mondkapje en slechts op afspraak bezocht worden, al snel daarna was ook een
coronatoegangsbewijs verplicht. Er was slechts een beperkt aantal bezoekers per ruimte
toegestaan. Vanaf medio december waren museum en winkel wederom gesloten door de
lockdown maatregelen.
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2.2

Tentoonstellingen
Tentoonstelling Johannes de Bosch
Van 19 juni tot eind augustus vond de tentoonstelling over Johannes de Bosch, een
Hernhutter tekenaar uit de 18e eeuw.
De opening van deze tentoonstelling had al in januari plaats zullen vinden, maar moest in
verband met de coronamaatregelen telkens uitgesteld worden. Uiteindelijk vond die dus
plaats op 19 juni. De tentoonstelling is voorbereid door de brs. Leo Baauw en Henry Schep.
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Tentoonstelling Selfie Portretprijs
Van 1 tot 26 september was er een korte tentoonstelling voor Jongeren Selfie Portretten. Dit
in samenhang met de Nationale Portretprijs expositie die gelijktijdig in Slot Zeist plaatsvond.
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2.3 Bezoekersaantallen
Jaar
2021
2020
2019
2018

Bezoekers
817
315
2660
2524

Per maand is dit als volgt:
Jan
0

feb
0

mrt
0

apr
0

mei
0

Juni
0

juli
98

aug
118

Sept
427

okt
126

nov
65

dec
37 totaal: 871

Het is duidelijk dat de sluiting van het museum wegens de corona maatregelen het aantal bezoekers
in 2021 (en ook in het jaar ervoor) zwaar heeft beïnvloed.

2.4 Bijeenkomsten voor vrijwilligers
Dit jaar kon er slechts één bijeenkomst met de vrijwilligers plaatsvinden. Dit was op 1 oktober 2021.
Op deze dag is er ook een lezing voor de vrijwilligers geweest, gehouden door br. Markus Gill.

2.5 Historisch weekend
Dit jaar heeft het historisch (Open Monumenten) weekend, dat in 2020 niet door kon gaan, gelukkig
wél weer plaats kunnen vinden. Traditiegetrouw waren kerk en museum geopend en vonden er
weer rondleidingen plaats. Het museum werd in dit weekend door ongeveer 200 mensen bezocht.

2.6 Rondleidingen
Door de museumsluiting vanwege de coronapandemie zijn er uiteraard ook minder rondleidingen
geweest dan gebruikelijk is. Toch konden er 12 rondleidingen worden verzorgd voor in totaal 111
personen. 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.

2.7 Lezingen
Er vonden dit jaar in HHH verband geen publiekslezingen plaats, als gevolg van de corona
beperkingen.
Wel vond er op 24 september, onder auspiciën van het Geheugen van Zeist, een lezing plaats van
Leo Baauw over de opvang in onze kerk van oorlogsevacuees uit Arnhem in 1944. Ter aandenken
daarvan is door Jan Kits en Wethouder Marcel Fluitman een herdenkingstegel geplaatst vóór de
zusteringang van de kerk.

2.8 Museumwinkel en sterrenverkoop
Twee ruimtes op de Lageweg 27 zijn ingericht als museumwinkel. De opbrengst uit de museumwinkel
komt ten goede aan HHH en vormt een belangrijke inkomstenbron ten behoeve van de exploitatie
van het werk van Het Hernhutter Huis.
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De museumwinkel met de hernhutter sterren

De museumwinkel was i.v.m. de corona maatregelen tot juni dicht, en vanaf medio december was er
opnieuw een lockdown. De museumwinkel wordt gecoördineerd door Irene Scheer. Met haar inzet
en die van een grote groep vrijwilligers heeft de sterrenverkoop gelukkig toch onverminderd kunnen
plaats vinden. De verkoop via de on-line winkel (webshop), die wordt gecoördineerd door Joke van
Wageningen, heeft gedurende het gehele jaar wel kunnen plaatsvinden.

2.8 HHH Digitaal
Omdat Het Hernhutter Huis in verband met corona een groot deel van het jaar niet bezocht kon
worden, hebben we met enige regelmaat berichten over de collectie opgenomen in het EBG
Weeknieuws, onder het motto ‘HHH Digitaal’.

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. Met het Utrechts Archief zijn
afspraken gemaakt over het completeren van de collectie in Utrecht en de ontsluiting van de
doubletten in Zeist.
In oktober heeft het bestuur een bezoek gebracht aan het Utrechts Archief. Er werden afspraken
gemaakt over het beheer en het toezenden van archiefstukken. Tevens kreeg het bestuur een korte
rondleiding, waarbij een aantal bijzondere stukken over de Evangelische Broedergemeente en het
Zeister Zendingsgenootschap bekeken konden worden.
Er zijn in 2021 van diverse kanten collecties van boeken aan het HHH aangeboden. Voor zover niet
reeds aanwezig, zijn deze boeken meteen geregistreerd. Ook een aantal reeds aanwezige boeken, die
elders waren opgeslagen en nog niet eerder geregistreerd, zijn van een registratie voorzien.
Nico van Wageningen coördineert deze zaken, daarbij geassisteerd door een viertal vrijwilligers.
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3.2 Archief
Het EBG-archief wordt bijgehouden door Jutta Hasewinkel. Zij wordt daarbij ondersteund door
Magda Steigenga en Rob Bleijerveld. Br. Job van Melle houdt het ZZg-archief bij.
Er zijn zoals altijd weer veel verzoeken om nadere informatie geweest, welke meestal naar
tevredenheid konden worden.

3.3. Museum collectie en depotruimte
Het registreren van museumstukken en boeken is in het afgelopen jaar voortgezet. Inmiddels zijn er
ruim 4000 objecten en 1500 foto’s in de basisregistratie opgenomen. Het betekent dat we zo
langzamerhand meer zicht hebben op wat Het Hernhutter Huis bezit en waar de voorwerpen zijn
terug te vinden. Het Hernhutter Huis beschikt op verschillende locaties over depotruimte. De
belangrijkste zijn: de voormalige fietsenkelder Zusterplein 20 en de kerkzolder. Deze ruimten zijn
ingericht met schappen en kasten. De Suriname collectie bevindt zich op de kerkzolder. Op de zolder
van Zusterplein 20 is ook nog een depot voor boeken, te weten de voorraad van eigen (EBG en ZZg)
publicaties, alsmede alle doublettes uit de eigen bibliotheek.
In 2021 is vervolg gegeven aan de beschrijving van de Suriname collectie, met assistentie van Br.
Thomas Polimé. Zijn beschrijvingen worden geïntegreerd in het digitale register.
Het beheer van de collectie is in handen van Nico van Wageningen.

3.4. Aanwinsten
Ook in 2021 heeft Het Hernhutter Huis van verschillende kanten objecten geschonken gekregen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een Surinaams pennenbakje en schrijfset, uit de nalatenschap van br. P.M. Legêne.
Een doosje met zilveren theelepeltjes met voorstellingen van de zending en de EBG.
Een aantal historische prenten en tinnen objecten uit de collectie van Kees Scheer
Heel wat boeken uit diverse collecties
5 tentoonstellings vitrines van Slot Zeist (geschenk van het Geheugen van Zeist)
Een 17e eeuwse Lutherse bijbel
Diverse oude foto’s van de Zeister EBG en de zending (Suriname, w.o. fotoalbum Internaat
Siswa Tama).
Een aantal Surinamica objecten (prenten en boeken) uit collectie Temminck Groll
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Vitrines van Slot Zeist, met de EBG tractor opgehaald door Nico van Wageningen

3.5. Uitleen
In 2021 is er vanuit onze collectie geen uitleen geweest naar andere musea.
Wel kwamen enkele eerder uitgeleende zaken weer retour. Van het Rijksmuseum in Amsterdam
kwam de prent van Stedman terug, die uitgeleend was voor de Slavernij expositie. En van Slot Zeist
kwamen, wegens herinrichting van de zaal van het Zeister Historisch Genootschap in het Slot, enkele
uitgeleende historische prenten en wat Hernhutter blikwerk weer terug.

3.6. Financiën
De financiële verslaglegging en administratie is ook in 2021 verzorgd door Douwe van Barneveld
(ZZg). De samenwerking, die ook de financiële afhandeling van de verkoop van dagtekstenboekjes
omvat, 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 door de inkomsten uit de museumwinkel en de webshop. De uitgavenposten
worden gevormd door kosten voor huisvesting, personeel, collectie en administratie/beheer.
De jaarrekening 2021 is in een afzonderlijk document beschikbaar.
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
23-4-2022
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