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  Niet
Neder-
lands
genoeg

Huis Doorn

reportage Van de Raad 
voor Cultuur mag het 
Utrechtse rijksmuseum 
Huis Doorn dicht. Het 
noodpaleis van ‘Kaiser 
Wilhelm’ zou ‘niet van 
nationaal, eerder van 
Duits belang’ zijn. De 
museumdirecteur ging 
voor een diplomatiek 
offensief naar Berlijn.
door Marc van Dijk

De studeerkamer, 1933.  
De keizer omringde zich met 
het decor van zijn verleden
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‘ Heeft uw Raad voor Cultuur ooit 
van Europa gehoord, of van 
Euro pe se cultuurgeschiedenis?’

Z
!jn Du!tse collega’s en d!ploma-
ten z!jn ‘verbaasd’ en ‘ontsteld’ 
over de boodschap u!t Neder-
land. S!nds wanneer heeft de 
Ne der landse overhe!d zo’n na-
t!onal!st!sche gesch!edsopvat-

t!ng, w!llen ze weten. ‘Schloss Oran!enburg, 
ten noorden van Berl!jn, was de res!dent!e van 
een Nederlandse pr!nses,’ zegt een d!plomaat, 
‘Du!t se pale!zen hangen sow!eso vol met Ne-
der landse sch!lder!jen. En wat te denken van 
het Holländ!sches V!ertel !n Potsdam? Wat zou-
den jull!e ervan v!nden als w!j zouden zeggen 
dat d!t soort zaken n!et Du!ts genoeg z!jn en 
dus geen wezenl!jk deel u!tmaken van de 
Du!tse gesch!eden!s?’
Nee, het valt n!et mee om het Nederlandse cul-
tuurbele!d aan de oosterburen u!t te leggen, 
merkt Eymert-Jan Goossens, d!recteur van 
r!jksmuseum Hu!s Doorn. Gelukk!g kan h!j er-
aan toevoegen dat h!j het n!et verzonnen heeft 
en dat h!j het zelf ook absurd v!ndt. 
Goossens !s !n Berl!jn voor cr!s!soverleg met 
een select gezelschap van Du!tse collega’s en 
d!plomaten. Ook al had h!j ze vooraf al over de 
s!tuat!e ber!cht, ze weten n!et wat ze horen. 
Hu!s Doorn, de Exil-residenz waar de roemruch-
te Du!tse ke!zer W!lhelm II de laatste tw!nt!g 
jaar van z!jn leven doorbracht, dre!gt voorgoed 
aan het z!cht onttrokken te worden. De Raad 
voor Cultuur, d!e staatssecretar!s van Cultuur 
Halbe Z!jlstra adv!seert over de !nvull!ng van 
z!jn bezu!n!g!ngsopdracht van 125 m!ljoen eu-
ro, v!ndt het pale!s van de laatste Du!tse ke!zer 
van geen enkele h!stor!sche relevant!e voor 
Nederland. ‘De collect!e maakt een per!ode u!t 
de Du!tse cultuurh!stor!e en gesch!eden!s !n-
z!chtel!jk,’ schr!jft de Raad. ‘De Raad v!ndt de 
collect!e van Hu!s Doorn n!et van nat!onaal be-
lang, maar eerder van Du!ts belang.’ 
Een van de d!sgenoten hoort de samenvatt!ng 
hoofdschuddend aan. ‘Heeft uw Raad voor 
Cultuur oo!t van Europa gehoord, of van Euro-
pe se cultuurgesch!eden!s? Van de Eerste 
Wereld oorlog? En de Tweede?’
Het !s een broe!er!ge zomerdag !n Berl!jn en de 
Nederlandse museumd!recteur wordt met w!t-
te w!jn en bronwater ontvangen op het ch!que 
terras van het L!teratur haus, vlak b!j Schloss 
Charlottenburg. Het gesprek !s !nhoudel!jk, er 

kl!nkt geen managers jargon. In Du!ts land z!jn 
museumd!recteuren !n eerste !nstant!e ex-
perts, kenners van het cultuurgoed dat ze behe-
ren. Ze worden rondgereden !n d!enstauto’s.
Het !s een gemengd gezelschap: een oud-am-
bassadeur, een vertegenwoord!ger van de Ne-
der landse ambassade !n Berl!jn, een medewer-
ker van het Deutsches H!stor!sches Museum en 
twee d!recteuren van de St!ftung Preus s! sche 
Schlös ser und Gärten (SPSG), d!e !n en rond Ber-
l!jn en Potsdam 33 pale!zen en parken beheert. 
Voor de veteraan Eberhard von Puttkamer, 
Du!ts ambassadeur !n Nederland van 1996 tot 
2001, !s d!t cr!s!sberaad een herhal!ng van de 
gesch!eden!s. In het voorjaar van 2000, onder 
staatssecretar!s R!ck van der Ploeg, werd Hu!s 
Doorn ook b!jna wegbezu!n!gd. Het le!dde des-
t!jds tot een storm van protest – !ets waar nu 

nog bepaald geen sprake van !s. De Le!dse 
hoogleraar gesch!eden!s Jan Bank schreef des-
t!jds !ets wat h!er aan tafel ook gezegd wordt: 
‘Het belangr!jkste argument voor een behoud 
van het museum !n Doorn !s n!et de dynast!e-
ke pracht of het Nederlandse aandeel !n de af-
loop van de Eerste Wereldoorlog. Het !s van 
een Euro pese re!kw!jdte. Hu!s Doorn staat n!et 
op z!chzelf maar !s deel van een netwerk, waar-
achter een Europese gesch!eden!s schu!lgaat.’ 

Duitse steun
In Hu!s Doorn hebben ze de foto’s nog: gla-
mouracht!ge k!ekjes waarachter het lot van 
een cont!nent schu!lgaat. Pr!nsen en kon!ngen 
van negen monarch!eën d!e tot de Eerste We-
reld  oorlog de d!enst u!tmaakten !n Europa, b!j-
een op een bru!loft, vlak voordat hun heer-

schapp!j voorgoed verleden t!jd zouden z!jn.
De vor!ge keer heeft het offens!ef Hu!s Doorn 
gered. Maar of het d!t keer ook zal lukken? Von 
Puttkamer: ‘Ik durf geen voorspell!ngen te 
doen. Ik had überhaupt noo!t gedacht dat we 
na twaalf jaar hetzelfde gesprek opn!euw zou-
den voeren. Alsof Hu!s Doorn de afgelopen ja-
ren n!et geweld!g gegroe!d !s.’
De Du!tsers pr!jzen de samenwerk!ng. Er wordt 
gesproken over Du!tse steun aan Doorn, waar-
van al lang sprake !s. Vele Du!tse pale!zen en 
musea tonen objecten u!t de collect!e d!e vol-
gens de Raad voor Cultuur ‘n!et van hoge kwa-
l!te!t’ zou z!jn. Deze zomer z!jn er b!jvoorbeeld 
stukken u!t Hu!s Doorn te z!en !n de blockbus-
ter-tentoonstell!ng over Freder!k de Gro te !n 
het Neues Pala!s !n Park Sanssouc! (Pots dam) 
en het Deutsches H!stor!sches Museum. 
Als je ronddwaalt !n de gebouwen !n Berl!jn, 
Potsdam en Doorn, ga je fasc!nerende verban-
den z!en. Freder!k de Grote (1712-1786), kunst-
z!nn!g f!losoof en onverzad!gbare veldheer, 
werd geadoreerd door ke!zer W!lhelm II, d!e !n 
elke kamer !n Hu!s Doorn wel een borstbeeld of 
plaatje van ‘der Alte Fr!tz’ h!ng. En Adolf H!tler 
bewonderde be!den, h!j gebru!kte Frede r!k !n 
propagandaf!lms en kop!eerde ke!zer W!l helms 
!nnovat!eve techn!eken voor zelfpromot!e. De 
fabr!ek d!e eerst aan de lopende band W!lhelm-
bustes produceerde, schakelde t!jdens het naz!-
reg!me over op H!tler-koppen. W!l helm moest 
zelf n!et veel van H!t ler hebben: d!e l!et geen 
ru!mte voor een monarch. Toen de ke!zer !n 
1941 st!erf, l!et de Führer een grote krans met 
hakenkru!sen bezorgen en werd z!jn u!tvaart !n 
Doorn alsnog een naz!verton!ng. 

De verhalen van Hu!s Doorn en de Du!tse pale!-
zen en musea z!jn onmogel!jk los van elkaar te 
z!en. De bru!klenen z!jn er de concret!ser!ng van. 
In ru!l voor bru!klenen kr!jgt Doorn de stukken 
vaak gerestaureerd terug – aanz!enl!jke g!ften !n 
arbe!dsuren en expert!se. Voor research en ten-
toonstell!ngen !s er regelmat!g Du!t se f!nanc!ë-
le steun aan Doorn. Maar alt!jd op projectbas!s, 
de vaste kosten en huur w!l Du!ts land n!et beta-
len. Aan deze tafel weet !edereen dat de Neder-
landse staat ‘Haus Doorn’ na de Tweede Wereld-
oorlog geconf!squeerd heeft en s!nds 1952 als 
r!jksmuseum heeft opengesteld. 

Hofprotocol op zakformaat
En wat als Nederland de zaak u!te!ndel!jk zou 
verkopen? Oud-ambassadeur Eberhard von 
Puttkamer: ‘Wahns!nn.’
Samuel W!ttwer, SPSG-d!recteur: ‘Een r!jksmu-
seum verkopen? N!et voorstelbaar. Zelfs als 
men zou zeggen: we geven de spullen van de 
ke!zer terug aan jull!e, we heffen Hu!s Doorn 
op, dan zouden w!j treur!g z!jn. Je gaat n!et on-
nod!g !ngr!jpen !n de gesch!eden!s. De Du!tse 
pale!zen z!jn noodgedwongen vr!jwel allemaal 
reconstruct!es. Hu!s Doorn daarentegen !s vol-
led!g authent!ek. H!er kun je z!en hoe de laatste 
ke!zer gewoond heeft, dat kan nergens anders. 
In de herdenk!ngsjaren van de Eerste We reld-
oorlog, 2014 en 2018, zal dat zeer belangr!jk z!jn 
en !nternat!onaal veel belangstell!ng trekken.’
Von Puttkamer: ‘W!j hebben door de bombar-
dementen zo veel vern!et!g!ng gez!en, dat we 
ons n!et kunnen voorstellen dat je zo’n onver-
vangbare schat vr!jw!ll!g opgeeft. W!j z!jn bl!j 
met alles wat de vern!et!g!ng overleefd heeft. 
De levende generat!es hebben nog geen zeven-
t!g jaar !n vrede geleefd. Twee generat!es daar-
voor heeft men elkaar nog afgeslacht. Daartoe 

behoort de gesch!eden!s van het Du!tse ke!zer-
r!jk. En het e!nde daarvan !s Hu!s Doorn.’ 
Toen W!lhelm II na de voor Du!tsland desas-
treus geë!nd!gde Eerste Wereldoorlog ont-
troond werd en hals over kop z!jn land moest 
ontvluchten, vroeg h!j !n 1918 as!el aan b!j z!jn 
fam!l!el!d kon!ng!n W!lhelm!na. Ner gens kon h!j 
terecht, h!j werd !nternat!onaal beschouwd als 
een van de belangr!jkste aanst!chters van de 
gruwel!jkste oorlog d!e de wereld tot op dat mo-
ment had gekend. De laatste regerende telg van 
een kon!nkl!jk geslacht waarvoor macht eeu-
wenlang een vanzelfsprekendhe!d was geweest, 
moest bedelen om een schu!lplaats !n een ko-
n!nkr!jkje dat te m!dden van al het geweld puur 
u!t l!jfsbehoud de neutral!te!t had bewaard.
Met l!chte tegenz!n l!et W!lhelm!na de ke!zer 
toe (ze vond naar verlu!dt dat h!j beter als een 
vorst te m!dden van z!jn e!gen volk ten onder 
had kunnen gaan). Na een t!jdel!jke opvang op 
slot Amerongen kocht de ke!zer !n 1920 een 
achtt!ende-eeuws lusthof voor z!chzelf !n 
Doorn (de kern stamt u!t de negende eeuw). H!j 
woonde er met z!jn vrouw als een bannel!ng op 
stand en l!et z!jn personeel dagel!jks een ke!zer-
l!jk hofprotocol op zakformaat u!tvoeren. 
De ke!zer omr!ngde z!ch met het decor van z!jn 
verleden, een decor dat s!ndsd!en onaangeraakt 
!s, een t!jdscapsule. De pantoffels van de ke!zer 
staan nog naast z!jn bed. D!recteur Eymert-Jan 
Goossens: ‘Hu!s Doorn !s m!nder doods dan de 
Du!tse pale!zen. Omdat je h!er de sporen z!et 
van de mensen d!e h!er leefden. Een bureau dat 
naar het l!cht gekeerd staat. De stoel van de ke!-
zer waar een extra kussen op l!gt, zodat h!j net 
!ets hoger kon z!tten dan z!jn gasten.’
Ke!zer W!lhelm r!chtte Hu!s Doorn !n met be-
hulp van 59 tre!nwagons vol meubels, d!erba-
re sch!lder!jen, !mmense tap!jten, kroonluch-
ters, vergulde kandelaars en t!entallen k!sten 
met het kostbaarste tafelz!lver en serv!esgoed, 
alles afkomst!g u!t z!jn e!gen pale!zen. Veel van 
d!e hu!sraad droeg – typerend voor de ke!zer – 
een propagand!st!sche boodschap u!t. V!a de 
sch!lder!jen !n de entree w!lde h!j z!jn gasten 
d!rect du!del!jk maken dat z!jn verbl!jf !n de la-
ge landen e!genl!jk heel log!sch was. 
In de hal h!ng de ke!zer een portret van Vader 
des Vaderlands W!llem van Oranje, d!e zoals be-
kend ‘van Du!tsen bloed’ was. Daarboven een 
portret van de keurvorst van Brandenburg en 
daartegenover een portret van d!ens vrouw. De 
Du!tse keurvorst Fr!edr!ch W!lhelm studeerde 
!n Le!den, werd verl!efd op het Neder land van de 
zevent!ende eeuw en trouwde met Lou!se Hen-
r!et te van Oranje, oudste dochter van stadhou-
der Freder!k Hendr!k. Voor haar werd ‘Schloss 
Oran!enburg’ gebouwd. Tegen de achterwand 
van de hal !n Doorn: levensgrote portretten van 
stadhouder W!llem V en z!jn Du!tse vrouw, W!l-

Wilhelm II in het park van Huis Doorn in september 1933

Huis Doorn op een brie!aart, circa 1920
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‘ Ik vraag me af wat men dan 
met het mausoleum van keizer 
Wilhelm II wil doen’

hel m! na van Pru!sen. Allemaal fam!l!e, wou de 
ke!zer maar zeggen. H!j was nota bene zelf ook 
pr!ns van Oranje. Hu!s Doorn n!et Ne der lands? 
Goos sens: ‘We kunnen de argumenten van de 
ke!zer zelf gebru!ken om dat te weerleggen.’

Veilen van de collectie
Het ‘nat!onal!st!sche’ argument !s n!et de en!-
ge reden waarom de Raad voor Cultuur adv!-
seert om het museum te slu!ten. De Raad v!ndt 
het act!v!te!tenplan van Hu!s Doorn ‘van on-
voldoende n!veau’. En het publ!eksbele!d acht 
de Raad ‘te we!n!g vanu!t een !nhoudel!jke b!n-
d!ng met het publ!ek vormgegeven’. Het r!cht 
z!ch ‘voornamel!jk op het b!nnenhalen van 
meer bezoekers’. Goossens: ‘S!nds wanneer !s 
dat laatste een probleem?’
Hoewel de Raad voor Cultuur het collect!ebe-
le!d van het museum ‘adequaat en helder’ 
v!ndt en pos!t!ef oordeelt over het educat!ebe-
le!d en !nnovat!es als een onl!ne e-museum, ad-
v!seert h!j van de gevraagde " 517.053,– slechts 
" 237.000,– te honoreren. Dat bedrag !s u!tslu!-
tend bedoeld voor ‘beheer en behoud van de 
collect!e’. D!rec teur Goossens: ‘Daar moeten we 
dan de huur nog van aftrekken, de 75.000 euro 
d!e we jaarl!jks aan dezelfde overhe!d betalen. 
We houden dan fe!tel!jk slechts 162.000 euro 
over. D!t betekent dat het museum per 1 janua-
r! 2013 z!jn deuren moet slu!ten, waarmee ook 
al onze e!gen !nkomsten wegvallen.’
Subs!d!e voor ‘behoud en beheer’ !s volgens 
Goossens het beg!n van het e!nde, want een 
museum dat n!et open !s, sterft op den duur. 
‘We veranderen !n een depot. U!te!ndel!jk !s het 
dan een kle!ne stap naar het afstoten van het 
landgoed en het ve!len van de collect!e van 
30.000 zeldzame en vaak zeer kostbare objec-
ten. Ik vraag me af wat men dan met het mau-
soleum van ke!zer W!lhelm II w!l doen, h!er !n 
het park. Testamenta!r heeft de ke!zer bepaald 
dat z!jn stoffel!jk overschot alleen naar z!jn va-
derland mag worden overgeplaatst op de dag 
dat de monarch!e !n Du!ts land wordt hersteld.’
De Raad maakt z!ch volgens het fel bekr!t!seer-
de adv!es Slagen in Cultuur (me! 2012) zorgen 
over de f!nanc!ële pos!t!e van Hu!s Doorn. 
Goos sens: ‘En om d!e reden w!l men dr!e van 
de v!jf ton subs!d!e schrappen? Alsof w!j nu zo 
r!ant !n de m!ddelen z!tten. Integendeel: we 
doen het voor een koopje. En nu wordt !neens 
de suggest!e gewekt dat w!j een stelletje subs!-
d!etrekkers z!jn met een dure hobby. In werke-
l!jkhe!d beheren w!j staatse!gendom, dat we 
tegen ger!nge kosten ook nog openstellen.’
W!e de documenten erop naslaat, moet erken-
nen dat het oordeel van de Raad voor Cultuur 

n!et !n l!jn !s met de ontw!kkel!ngen van de 
laatste jaren. In 2010 repte een onafhankel!jke 
v!s!tat!ecomm!ss!e !n opdracht van het m!n!s-
ter!e van Onderw!js, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) van ‘zeer pos!t!ef stemmende ontw!kke-
l!ngen’ op Hu!s Doorn. ‘Doorn kan een voor-
beeld z!jn voor veel !nst!tut!es, b!nnen en bu!-
ten Nederland, d!e over veel ru!mere m!ddelen 
besch!kken, maar d!e m!nder prestat!es leve-
ren’, schreef voorz!tter dr. M. K!rby Talley Jr. 
Organ!sator!sch !s de s!tuat!e van Hu!s Doorn 
vr!j overz!chtel!jk. Het wordt gerund en aange-
stuurd door twaalf betaalde partt!mers (acht 
fte). Daar tegenover staan honderddert!g vr!jw!l-
l!gers – van g!dsen en suppoosten tot tu!n!ers, 
z!lverpoetsers en text!elherstellers, b!j elkaar 
zo’n v!jft!en fte onbezold!gde medewerkers. V!a 
kaartverkoop en donat!es (het bezoekersaantal 
l!gt vr!j stab!el op 25.000 per jaar) voorz!et het 
museum de afgelopen twee jaar voor 52 procent 
!n e!gen !nkomsten (vere!st voor subs!d!e: 17,5 
procent). D!t c!jfer !s berekend door het m!n!ste-
r!e van OCW, maar speelt !n het adv!es van de 
Raad voor Cultuur geen rol. 
Ook de vr!jw!ll!gers worden !n het adv!es n!et ge-
noemd. Terw!jl we door Hu!s Doorn lopen, 
kl!nkt er p!anomuz!ek. P!et van Asselt (82), ge-
pens!oneerd ambtenaar, heeft net een muz!ek-
rol !n de p!anola gelegd. Als bezoekers hem aan-
spreken, vertelt h!j ze verhalen over de muz!kale 

voorkeuren van de ke!zer en de gesch!eden!s 
van de p!anola. In de keuken staan v!er dames 
bloemen te sch!kken. Goos sens: ‘Ver se bloemen 
en p!anomuz!ek brengen leven !n zo’n onbe-
woond pale!s. Ik w!l bezoekers het gevoel geven 
dat de ke!zer en z!jn vrouw alleen even een wan-
del!ng aan het maken z!jn. Fan tas t!sch dat w!j 
vr!jw!ll!gers hebben d!e d!t kunnen doen, maar 
d!e kun je alleen aan je b!nden als je een organ!-
sat!e hebt. Met u!tslu!tend vr!jw!ll!gers kun je 
geen r!jksmuseum runnen.’

Het vervolg van d!t verhaal !s u!terst ongew!s, 
tot de derde d!nsdag van september. Enkele he-
ren u!t het gezelschap van het cr!s!soverleg !n 
Berl!jn schr!jven een br!ef aan staatssecretar!s 
Z!jlstra, d!e de Du!tse m!n!ster van Cultuur 
Bernd Neumann zal ondertekenen en verstu-
ren. Neumann heeft vor!g jaar nog een k!jkje ge-
nomen !n Hu!s Doorn. H!j heeft t!jdens dat be-
zoek aan Nederland ook met Z!jlstra gepraat. 
Opvallen zal van levensbelang z!jn. Van de 118 
culturele !nstell!ngen d!e r!jkssubs!d!e hadden 
aangevraagd, heeft ru!m de helft bezwaar aan-
getekend tegen negat!eve adv!ezen. Wat betreft 
de musea stelt de Raad !n een react!e slechts 
twee van de 24 bezwaar makende !nstell!ngen 
deels !n het gel!jk: het Scheep vaart museum en 
het Teylers Museum. R!jks mu se um Twenthe, 
Slot Loeveste!n, het Geld mu seum en Hu!s 
Doorn bl!jven op de l!jst staan voor slu!t!ng. 
Eén d!ng !s zeker: als Hu!s Doorn echt voor-
goed gesloten wordt vanwege bezu!n!g!ngen, 
koud twaalf jaar nadat het sch!jnbaar gered 
werd, dan zal het e!nde van d!t ke!zerl!jke pa-
le!s !n elk geval de boeken !ngaan als een zu!-
ver Nederlandse gesch!eden!s. 

Wilhelm II, rechts, begeleidt prinses Juliana naar haar plaats voor een diner, 2 mei 1938
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