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Inleiding
Huis Doorn is bij het (grote) publiek bekend vanwege zijn laatste bewoner, de gevluchte
Duitse keizer Wilhelm II. Het museum staat echter niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel
van de Stichtse Lustwarande. De Stichtse Lustwarande is een lint van landgoederen en
vroegere buitenplaatsen, dat ‘als een kralensnoer slingert langs de provinciale weg van De
Bilt naar Rhenen’.1 De Stichtse Lustwarande – dat letterlijk vertaald Utrechts plezier
wandelgebied betekent – is rond 1850 ontstaan als vakantieoord voor zeer rijke bankiers en
kooplieden uit Amsterdam en Utrecht die hier hun grote landhuizen, oftewel buitens, lieten
bouwen. In 2002 bepaalden Provinciale Staten van Utrecht – in overleg met
gemeenschappelijke organisaties, gemeentebesturen en burgers – dat de Stichtse Lustwarande
een van de projecten zou zijn waarin duurzaam zou worden geïnvesteerd. Niet alleen de
landgoederen en buitenplaatsen, ook de variatie in het landschap maakt het gebied waardevol.
Er

bestaat

afwisseling

tussen

de

hooggelegen

Heuvelrug

en

de

laag

gelegen

Lanbroekerwetering, tussen bos en weiland, tussen zand en klei. In de Stichtse Lustwarande
komen dus verschillende elementen samen: natuur en landschap, cultuurhistorie, recreatie en
toerisme. De Provincie Utrecht streeft er met haar huidige beleid naar om deze elementen op
een goede manier samen te brengen, waardoor het karakter van het gebied behouden blijft en
waar mogelijk wordt versterkt.2
Zoals tegenwoordig de Provincie Utrecht haar redenen heeft voor het behoud van de
Stichtse Lustwarande – behoud van natuur en landschap, cultuurhistorie en recreatie en
toerisme – zo had een groep heren net na de Tweede Wereldoorlog ook zijn redenen om Huis
Doorn te behouden. In beide gevallen is het niet de eigenaar van het landgoed die het belang
inziet van instandhouding van zijn bezit, maar zijn het mensen van buitenaf die zich hiervoor
inzetten. Doordat de Provincie Utrecht zich verantwoordelijk heeft gesteld voor de buitens op
de Heuvelrug en museum Huis Doorn toebehoort aan het Rijk, hebben deze landgoederen
zich in de loop van de tijd ontwikkeld van gedeeld erfgoed – een object dat een groep van
belang acht om te behouden – naar gevestigd erfgoed – een object waaraan de overheid
(lokaal, provinciaal, nationaal of internationaal) het predikaat ‘erfgoed’ toekent en steunt met
financiële middelen.3

1

Provincie Utrecht, http://www.provincie-utrecht.nl/projecten/stichtselustwarande, bezocht op 1 februari 2007.
Ibidem.
3
Drs. H. Land is bezig met het schrijven van een artikel over de verschillende vormen van cultureel erfgoed. De
informatie is verkregen door middel van emailcontact. Mail van Hiske Land 10 januari 2007.
2
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Huis Doorn is in dit geval extra interessant omdat de bouwsteen voor het behoud is
gelegd op een moment dat het logischer was geweest dat het een andere toekomst tegemoet
zou gaan. Hoogstwaarschijnlijk zou het geheel uit elkaar zijn gevallen en versnipperd raken,
zoals met veel landgoederen is gebeurd. Het was namelijk de bedoeling dat Huis Doorn na de
Tweede Wereldoorlog, als vijandelijk vermogen, zou worden geliquideerd. In een sfeer van
anti-Duitse gevoelens en de behoefte aan rechtsherstel werden na de bevrijding door de
Nederlandse regering door middel van het Besluit Vijandelijk Vermogen alle Duitse
bezittingen in Nederland in beslag genomen. De onroerende goederen werden verkocht om de
wederopbouw van Nederland te kunnen financieren. In tegenstelling tot andere vijandelijke
vermogens werd Huis Doorn uiteindelijk – door de inspanning van een groep gegoede heren –
niet geliquideerd maar opengesteld voor publiek.
In dit onderzoek zullen de beweegredenen van de groep heren centraal staan. Hoe valt
in een periode van anti-Duits sentiment hun streven om de laatste woonplaats van de Duitse
keizer te willen behouden, te verklaren? Het onderzoek is opgedeeld in vier hoofdstukken.
Het inleidende gedeelte behandelt de oorzaak van het omstreden cultuurhistorische karakter
van Huis Doorn en onderstreept tegelijkertijd waarom juist dit stukje erfgoed zo belangrijk
was voor de betrokken heren. In hoofdstuk twee – waarin het confiscatieproces van na de
Tweede Wereldoorlog uit de doeken wordt gedaan – blijkt dat het omstreden karakter leidde
tot een wispelturige houding van de regering ten opzichte van dit vijandelijk vermogen,
waardoor de betrokken heren hun invloed konden laten gelden. Vervolgens wordt in
hoofdstuk drie ingegaan op de persoonlijke achtergronden van de heren, die op veel punten
met elkaar overeen blijken te komen. Hierdoor ontstaat een eenduidige groep waarvan het
gedachtegoed soms letterlijk beschreven staat, soms herleid kan worden. De kern van het
betoog (hoofdstuk vier) wordt gevormd door de behandeling van het cultuurhistorisch belang,
het landschappelijk belang van het landgoed en het toeristisch belang dat door de
verschillende betrokken heren werd toegekend. Ondanks dat de belangen voor het behoud van
de Stichtse Lustwarande en Huis Doorn overeen lijken te komen, worden de genoemde
belangen toch verschillend gemotiveerd. De gehanteerde handelwijze van de heren die tot slot
in dit hoofdstuk aan bod komt, werd mede beïnvloed door de precaire voorgeschiedenis zoals
beschreven in hoofdstuk één. De gebeurtenissen van 1914-1918 maakten Wilhelm tot een
omstreden historische figuur waardoor ‘voorzichtig’ en vrij ‘besloten’ werd gehandeld.
Om de motieven van de betrokken heren te kunnen achterhalen, is veel aandacht
besteed aan de achtergrond en het persoonlijke leven van de heren. Omdat de heren een
gegoede afkomst met elkaar deelden, heeft dit onderzoek raakvlakken met eliteonderzoek.
4

Met betrekking tot dit type onderzoek zijn er volgens N. Bos globaal twee manieren van
aanpak: prosopografie en netwerkanalyse.4 Prosopografie houdt een systematische
verzameling van gegevens over familiebanden, relaties, opleiding, beroep, functies en
financiële omstandigheden in, waarmee een collectieve biografie gevormd kan worden.
Hierdoor kunnen algemene conclusies getrokken worden over die groep. Omdat er
voornamelijk van elites veel bewaard is gebleven, wordt deze methode vaak toegepast bij
eliteonderzoek. Bij netwerkanalyse staan de relaties tussen de leden van een groep centraal.
Deze relaties kunnen inzichtelijk worden gemaakt door het opstellen van een soort
communicatieweb. Door deze methode valt vast te stellen waar macht en invloed zich
concentreren, namelijk op knooppunten van communicatielijnen.5 In dit onderzoek is de
prosopografische

benadering

gecombineerd

met

netwerkanalyse.

Met

behulp

van

prosopografisch onderzoek is een gezamenlijke achtergrond van de heren blootgelegd.
Hierdoor werd duidelijk dat de verschillende heren die betrokken waren bij het streven naar
behoud van Huis Doorn, elkaar al kenden van andere functies in een aantal verenigingen en
organisaties. De prosopografische methode was de eerste stap om een netwerk te kunnen
vaststellen. Vervolgens is de netwerkanalyse toegepast, niet zozeer om een groep te kunnen
vaststellen en afbakenen, want dat was is dit onderzoek een gegeven, maar om vooral de
communicatielijnen tussen leden van de groep enerzijds en invloedrijke mensen buiten de
groep anderzijds te kunnen blootleggen. Tegelijkertijd kon op deze manier achterhaald
worden wie binnen de groep de meeste invloed had. Wat uiteindelijk gebeurde met Huis
Doorn werd ten eerste bepaald door de ideeën van de heren en ten tweede door de invloed die
zij uitoefenden.
Het uitgangspunt dat met kennis van de sociaal-maatschappelijke achtergrond
maatschappelijk gedrag en de motivatie daarvoor voorspeld kan worden, wordt door J. van
den Berg als een puur marxistisch uitgangspunt beschouwd.6 Het is echter niet zo dat in het
onderhavig onderzoek wordt volstaan met slechts onderzoek naar de gemeenschappelijke
achtergrond van de heren en dat met die kennis al een conclusie wordt getrokken met
betrekking tot hun motivatie van hun handelwijze ten aanzien van Huis Doorn. Voor het
onderzoek naar de motivatie is voornamelijk gebruik gemaakt van correspondentie tussen de
betrokken heren, die bewaard is gebleven bij Huis Doorn, De Nederlandse Kastelenstichting
Nicolaas Bos, Notabele ingezetenen. Historische studies over Nederlandse elites in de negentiende eeuw
(Brunssum 1995) 12.
5
Bos, Notabele ingezetenen, 12.
6
J.Th.J. van den Berg, Toegang tot het binnenhof. De maatschappelijke herkomst van de Tweede Kamerleden
tussen 1849 en 1970 (Weesp 1983) 16.
4
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in Wijk bij Duurstede en het Utrechts Archief. Deze correspondentie vormt een heel directe
bron voor het achterhalen van beweegredenen van personen. Daarnaast voorzien de brieven
vaak in een tijdsbeeld, dat onontbeerlijk is bij de analyse van de motieven. Er kleven echter
ook nadelen aan het gebruik van correspondentie. Doordat het een heel ‘persoonlijke’
historische bron is, is de gebruikswaarde van deze bron inherent afhankelijk van de
‘loslippigheid’ van de persoon in kwestie of zijn behoefte zijn beweegredenen te ventileren.
Gesteld kan worden dat de een meer losliet dan de ander. In sommige gevallen werd slechts
geschreven over het belang van het in stand houden van Huis Doorn. Hun achterliggende
beweegreden, de vraag waarom dat belang aan Huis Doorn werd toegekend, kwam dan niet
aan bod. Doordat de heren, waaronder de beheerders, in de meeste gevallen – als directeur,
voorzitter of bestuurslid –verenigingen of instanties op het gebied van cultuur- en
natuurbehoud vertegenwoordigden, kon gekeken worden naar de achtergrond en visie van die
vertegenwoordigde organisaties. Zo is voor het landschappelijk belang, dat de
vertegenwoordigers van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten aan Huis Doorn
toekenden, voornamelijk gebruik gemaakt van secundaire literatuur over de ontwikkeling van
de gangbare visie op natuurbehoud die door Natuurmonumenten werd uitgedragen.
Ondanks dat de Gemeente Doorn een geheel andere positie dan de groep heren innam,
wordt de rol van de gemeente wel in dit onderzoek meegenomen. De reden hiervoor is dat de
burgemeester van Doorn wel behoorde tot de groep heren en zijn motivatie deels vervlochten
was met het gemeentelijk belang. Daarnaast werd door de Nederlandse regering
beslissingbevoegdheid toegekend aan de gemeenteraad omtrent de toekomst van Huis Doorn
en zijn rol hierin. De gemeente moest daarom wel betrokken worden in dit onderzoek. Ook
speelt het feit mee dat de gemeente op het eerste gezicht hetzelfde nastreefde als de betrokken
heren. Met betrekking tot de motieven van de gemeente is zowel gebruik gemaakt van brieven
van de burgemeester van Doorn, onderdeel vormend van bovengenoemde correspondentie, als
van raadsverslagen en redevoeringen aanwezig in de Oudheidskamer van Doorn.
In de Nederlandstalige historiografie bestaat tot nu toe nog maar heel weinig aandacht
voor onderzoek naar verschillende visies ten aanzien van het behoud van landgoederen, en
dan vooral voor de achterliggende beweegredenen die aan een visie ten grondslag liggen.
Waarom willen mensen landgoederen – die in principe niet van hen zijn – behouden? De
visies die bestaan zijn voornamelijk beleidsmatig, zoals de Visie voor de Stichtse
Lustwarande7 of de Nota Belvedère8. Onderzoek naar het behoud van landgoederen heeft zich

7

Provincie Utrecht, Visie voor de Stichtse Lustwarande (Utrecht 2005).
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voornamelijk gericht op het behoud van het landschappelijke element van een landgoed.9
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan veranderende functies van landgoederen.
Eigenaars ontwikkelen nieuwe inkomstenbronnen, zoals door de aanleg van een golfbaan of
camping, om op die manier het landgoed in stand te houden.10 In het verlengde van
landgoederen

schreven

Dorsman,

Jonker

en

Ribbens

over

het

ontstaan

van

monumentenbehoud vanaf de Tweede Wereldoorlog in Nederland. In hun onderzoek wordt
kort stilgestaan bij de motivatie en initiatiefnemers van monumentenbehoud.11 Vervolgens
gaat Ribbens in zijn onderzoek verder in op het populariserings- en democratiseringsproces
van erfgoed in het algemeen, dat zich na de Tweede Wereldoorlog heeft ingezet.12 In
tegenstelling tot Nederland, is in Groot-Brittannië wel enige aandacht voor dit
onderzoeksgebied. Peter Mandler heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het imago
van landhuizen en de daaruit voortvloeiende behoefte landhuizen in stand te houden.13
Mandler concludeert dat de bereidheid te investeren in behoud van de Victoriaanse ‘stately
homes’ afhankelijk was van het imago dat de aristocratie op dat moment had. Onderhavig
onderzoek wil bijdragen aan een specifiekere studie in Nederland naar de ontwikkeling van
visies ten aanzien van behoud van landgoederen in zijn samenhang en totaliteit, waarbij
speciale aandacht wordt besteed aan de actoren die bepalen wat uiteindelijk bewaard wordt,
degenen die uiteindelijk bepalen wat onder cultureel erfgoed wordt verstaan.

Ministeries van OC&W, VROM en LNV, Nota Belvedère. Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en
ruimtelijke inrichting (Den Haag 1999).
9
Een voorbeeld hiervan is J.Th.J. van Wijck, De Nederlandse buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling,
bescherming en herstel (Alphen aan den Rijn 1982).
10
Denk hierbij aan P.J. van Cruyningen, Landgoederen en landschap in de Graafschap (Utrecht 2005).
11
Leen Dorsman, Ed Jonker en Kees Ribbens, Het zoet en het zuur. Geschiedenis in Nederland (Amsterdam
2000).
12
Kees Ribbens, Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cultuur in Nederland 1945-2000 (Hilversum
2002).
13
Peter Mandler, The fall and rise of the stately home (Londen 1997).
8
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Hoofdstuk 1: Een bijzonder vijandelijk vermogen
De confiscatiegeschiedenis van Huis Doorn is een andere dan de geschiedenis van de meeste
andere landgoederen en kastelen die na de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse Staat
werden geconfisqueerd. Zo zijn bijvoorbeeld de Gelderse kastelen Cannenburch bij Vaassen
en Slangenburg bij Doetinchem na hun confiscatie wel leeggehaald en verkocht door de Staat.
Wat maakte van Huis Doorn dan een bijzonder vijandelijk vermogen? Ten eerste was dat het
feit dat Huis Doorn een bijzondere laatste eigenaar had gehad, die in 1918 met zijn
geschiedenis sterk verwikkeld was geraakt met de Nederlandse geschiedenis van na de Eerste
Wereldoorlog. Ter Sluis concludeert dat ‘november 1918 wat de Nederlandse buitenlandse
politiek betreft een breuk met het verleden is geworden. De angstvallige neutraliteit maakte
plaats voor een meer zelfbewuste politiek’.14 Daarnaast ‘herbergt’ Huis Doorn ook nog een
andere vorm van geschiedenis, namelijk de kunstverzameling van de familie Hohenzollern en
hofcultuur van een aantal eeuwen terug. Dit hoofdstuk verhaalt over de voorgeschiedenis van
het tegenwoordige Huis Doorn: over keizer Wilhelm in de aanloop naar de eerste
Wereldoorlog, de problemen rond zijn komst en zijn intrede in Huis Doorn.

§ 1.1. Wilhelm en de Eerste Wereldoorlog

In 1888 werd Friedrich Wilhelm Albert Viktor, zoals de volledige naam van Wilhelm luidde,
op negenentwintigjarige leeftijd koning van Pruisen en zodoende ook keizer van Duitsland.
Het Duitse Rijk was na de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 ontstaan en vormde een unie
van vijfentwintig Duitse staten die elk een eigen binnenlandse politiek, maar een
gezamenlijke buitenlandse en militaire politiek voerden. Als grootste en machtigste deelstaat
domineerde Pruisen het buitenlandsbeleid van het Duitse Rijk. Volgens Boterman markeert de
troonsbestijging van Wilhelm een radicale verandering in de buitenlandse politiek van
Duitsland.15 Het streven naar machtsevenwicht in Europa door middel van alliantiepolitiek
zoals dat door Bismarck werd gehanteerd, werd vervangen door Weltpolitik. Onder Wilhelm
was Duitsland economisch geëxpandeerd en was het niet langer tevreden met het idee alleen
een grote mogendheid in Europa te zijn. Het wilde een ‘Platz an der Sonne’. Het Duitse
keizerrijk moest zich kunnen meten met het Britse rijk. Vlootbouw moest Duitsland meer
Rolf ter Sluis, ‘De keizer-quaestie’. Nederland en de vlucht van Wilhelm II, november 1918-maart 1920
(Doorn 1996) 242.
15
Frits Boterman, Moderne geschiedenis van Duitsland 1800-1990 (Amsterdam 1996) 193-198.
14
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macht en aanzien verschaffen en de maritiem-economische expansie moest voor veroveringen
van koloniën zorgen. Tegelijkertijd werd deze maritieme en koloniale politiek echter ook
gebruikt om de aandacht van de binnenlandse spanningen af te leiden. De Weltpolitik was niet
alleen het initiatief van de keizer en de Duitse regering. Ook maatschappelijke elitegroepen
zoals de conservatieven en de nationaal-liberalen voerden druk uit op de regering om dit
beleid door te voeren.16
Door de Weltpolitik raakte Duitsland steeds meer in een politiek isolement. Rond 1914
was het voor Duitsland duidelijk geworden dat de twee doelstellingen van de buitenlandse
politiek, het doorbreken van de Brits-Frans-Russische samenwerking en de vestiging van een
Duitse ‘Weltmacht’, niet op vreedzame wijze verwezenlijkt konden worden. De structuur van
machtsblokken en mogendheden die aan elkaar gelieerd waren, maakte het uiteindelijk
mogelijk dat een lokaal conflict in de Balkan, waar verschillende belangen speelden, kon
uitgroeien tot een Europese oorlog die ten slotte door het ingrijpen van de Verenigde Staten
een wereldoorlog werd.
Het karakter van de hierboven geschetste buitenlandse politiek van het Duitse
keizerrijk kan volgens Boterman worden gezien als een afspiegeling van het karakter van
keizer Wilhelm.17 Deze kleinzoon van de Britse koningin Victoria en zoon van Friedrich III
wordt getypeerd als iemand met overmoed en een gebrek aan zelfbeperking. Een
onevenwichtige persoon, die kampte met depressies en hoofdpijnaanvallen. Hij had een grote
voorliefde voor militair vertoon en viel op door zijn ontactische en bruuske optreden.
Daarnaast was volgens Boterman de keizer afhankelijk van zijn adviseurs vanwege zijn
geestelijke instabiliteit.18 De keizer zag zichzelf echter als een ‘mythische nationale
eenheidsfiguur’, die een missie van God had gekregen. Wilhelm – die de leden van de
burgerregering als ‘een troep apen, stomkoppen en slaapwandelaars’ beschouwde en er trots
op was de constitutie nooit gelezen te hebben – wordt gezien als de initiator van de Welt- en
vlootpolitiek. In de periode van zijn ‘persoonlijk bewind’ (1894-1908), toen er een zwakke
kanselier was en hij alle macht naar zich toe trok, heeft hij duidelijk zijn stempel op de
buitenlandse politiek gedrukt. Na zijn ‘persoonlijk bewind’ werd zijn invloed minder. ‘Hij
was tijdens de oorlog van 1914-1918, hoewel opperbevelhebber, nog slechts een
‘Schattenkaiser’ die door de legerleiding overvleugeld werd’.19
Zie naast Boterman ook W.J. Mommsen, War der Kaiser an allem schuld? Willem II und die preuβischdeutschen Machteliten (München 2002).
17
Boterman, Moderne geschiedenis van Duitsland, 168-169.
18
Ibidem, 169.
19
Ibidem, 170-171 en 198.
16
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Historicus John Röhl, een van de belangrijkste biografen van Wilhelm II20,
onderstreept de visie van Boterman. In een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel in
februari 2004, zegt hij dat Wilhelm verantwoordelijk was voor samenzwering ten aanzien van
een aanvalsoorlog, aldus Röhl. ‘Seine Schuld ist sehr gross, viel grösser als gemeinhin
unterstellt wird’.21 Wilhelm had de gehele oorlog een zenuwinzinking en was depressief. Het
was volgens Röhl een zwakke, ziekelijke man die, zodra hij zich beledigd voelde,
ongelooflijk agressief reageerde. In tegenstelling tot Boterman is Röhl van mening dat het feit
dat Wilhelm niet in detail betrokken was bij de oorlogvoering, niet wil zeggen dat hij geen
politieke invloed had. Als opperbevelhebber gaf hij zijn goedkeuring en had daarmee het
laatste woord.22
Recht tegenover deze visie staat de mening van historisch publicist Hans Andriessen.
De teneur van Andriessens betoog ten aanzien van Wilhelm II is dat de Duitse keizer eerder
vredelievend dan oorlogszuchtig was. Het waren vooral de militaire top en de Duitse
bevolking die op Duits militair machtsvertoon in Europa aandrongen. Het was juist Wilhelm
die tegenwicht bood, maar zich onder de druk niet altijd staande kon houden.23 Ook
Andriessen is van mening dat de invloed van Wilhelm steeds geringer werd ten gunste van de
militaire top.24 Hij geeft toe, daarmee ook enigszins de wind uit de zeilen nemend van de
andersdenkenden, dat Wilhelms woorden over de macht van het Duitse leger regelmatig
onzorgvuldig waren en soms ook een concessie naar zijn militaire top en volk. Maar zijn
woorden kunnen pas beoordeeld worden als zijn daden en handelingen daarnaast worden
gelegd. ‘Alleen dan kan de relevantie van zijn uitlatingen naar waarde worden beoordeeld’.25
Dat Wilhelm aan het eind van de Eerste Wereldoorlog nog maar weinig invloed had,
bleek ook uit het feit dat de Duitse legertop besloot niet in te gaan op het vredesvoorstel dat
Wilson in augustus 1918 deed, en zonder de keizer daarin te kennen het bevel gaf tot een
totale inspanning om de oorlogskansen te keren.26 Dit bevel van de Duitse marine- en
legerleiding werd door muiterij van matrozen in Kiel en Wilhelmshaven beantwoord. Voor
velen was duidelijk geworden dat vrede alleen mogelijk was als de keizer werd afgezet. Hier
De biografie is verschenen in verschillende delen: Kaiser, Hof und Staat. Wilhelm II und die deutsche Politik
(München 1987); Wilhelm II.Die Jugend des Kaisers 1859-1888 (München 1993); Wilhelm II. Der Aufbau der
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begon de revolutie die zich verspreidde over heel Duitsland en op 9 november Berlijn
bereikte. De socialist Philipp Scheidemann riep de republiek uit en twee uur later werd door
de communist Karl Liebknecht de Deutsche Sozialistische Republiek geproclameerd.27 Om de
monarchie te redden moest volgens onderminister van Buitenlandse Zaken, Von der Bussche,
Wilhelm II aftreden. Op dezelfde dag deed Wilhelm, op aandringen van zijn adviseurs,
afstand als keizer van Duitsland en later als koning van Pruisen. Het werd hem om
veiligheidsredenen afgeraden vanuit het hoofdkwartier in Spa terug te gaan naar Berlijn.28

‘Bitte zahlen’. Keizer
Wilhelm II krijgt de
rekening gepresenteerd voor
de door Duitsland
ontketende oorlog.
Getekend door L.J. Jordaan,
gepubliceerd in het
socialistisch satirisch
tijdschrift De Notenkraker,
12 oktober 1918.

§ 1.2. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog

Voordat verder ingegaan wordt op de gebeurtenissen in november 1918, moet eerst de positie
van Nederland in het Europese krachtenveld geschetst worden. Zonder inzicht hierin, kunnen
de gebeurtenissen rondom de komst van de keizer niet goed beoordeeld worden. In de
27
28

Boterman, Moderne geschiedenis van Duitsland, 250-251.
Ter Sluis, De ‘keizer-quaestie’, 50.
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Nederlandse historiografie is de Eerste Wereldoorlog lang een onderbelicht thema geweest,
niet alleen omdat Nederland niet direct betrokken was bij de oorlogsvoering, maar ook omdat
de Tweede Wereldoorlog zoveel meer indruk heeft gemaakt. Vanaf 1998 is met het boek Der
Erste Weltkrieg und die Nierderlande29 van de Duitse historicus Marc Frey een eerste aanzet
gegeven voor meer onderzoek over Nederland en de Grote Oorlog. Sindsdien is er meer
interesse voor die vergeten oorlog.30 Zo verscheen in 2001 Buiten schot van historicus Paul
Moeyes, een eerste onderzoek van eigen bodem naar Nederland tijdens de Eerste
Wereldoorlog in de recentere Nederlandse geschiedschrijving. Ook de bundelreeks De Grote
Oorlog. Kroniek 1914-1918 is hier een voorbeeld van.
Een belangrijke kwestie die de Nederlandse politiek aan het einde van de negentiende
eeuw en begin twintigste eeuw bezighield, was de vraag welke rol Nederland in de wereld
moest gaan spelen. Sinds de eenwording van het Duitse keizerrijk in 1871 werd Nederland
omringd door de Europese grootmachten Engeland, Frankrijk en Duitsland. Op het breukvlak
van deze invloedsferen moest Nederland een voorzichtig buitenlands beleid voeren, nu het
zichzelf niet meer tot een grote invloedrijke mogendheid kon rekenen. Een strikte
afzijdigheidpolitiek werd voor Nederland een overlevingsstrategie om onafhankelijk te
blijven.31 Twee belangrijke pijlers die het buitenlands beleid vormgaven waren het behouden
van de neutraliteit als evenwicht tussen de Europese grootmachten en het dienen van de eigen
handelsbelangen.32 Doordat Nederland voor zichzelf geen grote rol meer zag weggelegd op
het internationale toneel, zocht het vooral compensatie in een goed ontwikkeld ethisch en
geestelijk superioriteitsgevoel, in historische tradities van vrijheid en tolerantie, in
burgerdeugden en een Oranjegevoel.33 De morele argumentatie van het afzijdigheidbeleid trad
dus begin twintigste eeuw op de voorgrond. ‘Het onbaatzuchtige Nederland met zijn
volkenrechterlijke traditie zou niet alleen op een moreel hoger peil staan dan die landen die in
het internationale machtspel vuile handen maakten, het zou tegelijk een roeping hebben de
weg te wijzen naar een wereld waarin niet machtspolitiek maar het internationaal recht de

Marc Frey, Der Erste Weltkrieg und die Niederlande. Ein neutrales Land im politischen und wirtschaftlichen
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regels bepaalde’.34 Deze ‘morele arrogantie’ zoals Wielenga dat noemt, zou Wilhelm tijdens
zijn vlucht naar Nederland nog van pas komen.35
Ondanks dat Nederland officieel neutraal was, is Ries Rowaan, onderzoeker bij het
Duitslandinstituut in Amsterdam, van mening dat het geen geheim was dat tijdens de oorlog
in brede kring op een geallieerde overwinning werd gehoopt. Duitsland werd namelijk als de
aanstichter van de oorlog gezien en had veel krediet verspeeld door het neutrale België binnen
te vallen. Daarnaast was men bang dat Nederland na een Duitse overwinning niet lang
onafhankelijk zou blijven.36 Maar volgens Boterman werd een nederlaag voor Duitsland niet
als iets positiefs beschouwd. Niet alleen omdat verlies het einde betekende van een
economisch sterk achterland, maar ook omdat een verlies van Duitsland als het begin van een
Franse hegemonie werd gezien.37 Historicus M. Riemens is van mening dat de Nederlandse
politieke, economische en maatschappelijke elites duidelijk meer sympathie hadden voor het
Duitse keizerrijk dan voor Engeland, Frankrijk of Rusland. De Nederlandse industrie,
landbouw en scheepvaart verdienden in de eerste oorlogsjaren geld als water aan de export
naar Duitsland. Dat de Entente, en vooral Engeland, een minder gunstig onthaal kreeg, kwam
door de blokkademaatregelen – met als gevolg dat de handel werd beperkt – en het Britse
optreden in de Boerenoorlog.38 Oud-minister van Buitenlandse Zaken W.H. de Beaufort
schreef in december 1915 over de pro-Duitse sympathieën:

‘De stemming is in hogere kringen nogal Duitsch. Men waardeert in Duitschland het
staatkundig en godsdienstig behoud en beschouwt het daarom als het land dat ons voor
omwentelingen zal behoeden. Nu Duitschland daarbij zijne groote macht en
voortreffelijke inrichting van leger en beheer toont komt de altijd bestaande neiging om
zich tot den sterkste te wenden ook medespreken.’39

Verder stelt Riemens dat ‘(…) de stemming van de bevolking naar gelang van de
verschillende gebeurtenissen en incidenten nogal eens [fluctueerde] tussen de twee uitersten:
anti-Duits dan wel anti-Engels. De ernst van de laatste overtreding bepaalde veelal met welke
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oorlogspartij op dat moment werd gesympathiseerd.’40 Ook Boterman is van mening dat
onder grote delen van de bevolking geen uitgesproken voorkeur bestond voor beide partijen.
Welk land sympathie kreeg, hing af van welke schade men leed en welke band voor de oorlog
had bestaan.41

§ 1.3. De keizerkwestie

Vanuit dit inzicht in de Nederlandse verhouding ten opzichte van de landen die het na de
Eerste Wereldoorlog in Europa voor het zeggen hadden, kan de keizerkwestie worden
beoordeeld. Die speelde zich voornamelijk af binnen de Nederlandse regering en in relatie
met de grote mogendheden van de Entente. Net als de Eerste Wereldoorlog, die lang een
ondergeschoven kindje in de Nederlandse historiografie was, is ook de komst van keizer
Wilhelm naar Nederland in 1918 en zijn twee decennia durende verblijf nog nauwelijks
bestudeerd. In vooral de wat oudere, maar ook nog steeds in recente publicaties over dit
tijdsvak, worden er maar enkele regels aan gewijd. Men volstaat vaak met de mededeling dat
de keizer aan de Nederlandse grens stond om asiel aan te vragen, dat de Entente om zijn
uitlevering heeft gevraagd, maar dat de Nederlandse regering dat op basis van het nationale
asielrecht en nationale tradities heeft geweigerd. Wel zijn er de laatste jaren specifieke
publicaties verschenen over de keizer, zoals de eerder genoemde biografieën en bijvoorbeeld
de gepubliceerde scriptie De ‘keizer-quaestie’ van Rolf ter Sluis. Dat de komst van de keizer
in 1918 niet breed wordt uitgemeten, komt grotendeels doordat deze gebeurtenis overvleugeld
werd door de revolutionaire dreiging vanuit Duitsland en het optreden van Troelstra. De
geschiedenis van de komst van de keizer is echter gecompliceerder dan lange tijd werd
voorgedaan.
Op zaterdag 9 november had keizer Wilhelm in het Duitse hoofdkwartier in Spa, onder
druk van zijn adviseurs, afstand gedaan van zijn keizerstitel. Hij wilde nog wel aanblijven als
koning van Pruisen, maar de nieuwe kanselier, Max von Baden, had in Duitsland bekend
gemaakt dat de keizer afstand had gedaan van zowel de keizerstitel als van de Pruisische
troon.42 Omdat Wilhelm door de revolutie zijn leven niet veilig was als hij zou teruggaan naar
Berlijn, moest er een andere oplossing gevonden worden. Hij gaf te kennen dat ‘voor het
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geval wij door Bolsjewisten worden aangevallen en mijn hier aanwezige veiligheidstroepen
[mij] niet trouw blijven, reizen wij naar Den Haag’.
Vroeg in de ochtend op zondag 10 november 1918 reed de keizer toch met zijn gevolg
van ongeveer vijftig personen per trein naar het noorden. Omdat ze bang waren bij Luik
tegengehouden te worden door opstandige soldaten, stapten ze even voor Luik in een aantal
auto’s – dat onherkenbaar was gemaakt doordat de gouden kronen waren weggekrast – om de
stad te kunnen passeren. De keizerlijke trein reed leeg verder. Met geladen pistolen tussen hun
knieën en na af en toe gestopt te hebben om de bewegwijzering te bestuderen, bereikte het
hele gezelschap om ongeveer zes uur in de ochtend de Nederlandse grens bij het Limburgse
Eysden. De dienstdoende sergeant wilde de keizer niet toelaten, ondanks opmerkingen van het
gezelschap dat de Nederlandse regering op de hoogte was. Wel mocht de keizer in zijn trein
op het station blijven wachten op reactie vanuit Den Haag.43 Het eerste bericht dat Wilhelm
ontving, was een telegram van koningin Wilhelmina, zijn nichtje. Hierin deelde ze de keizer
mee dat ze diep geroerd was over de droevige toestand waarin de keizer zich bevond. Maar
om te kunnen beslissen wat er met hen moest gebeuren, moest eerst de ministerraad bijeen
geroepen worden.44
De toenmalige minister-president C.J.M. Ruys de Beerenbrouck voerde die ochtend
overleg met een aantal ministers. Daarvoor had de minister van Buitenlandse Zaken H.A. van
Karnebeek al overleg gehad met koningin Wilhelmina. Van haar had hij te horen gekregen dat
ze een verblijf van de keizer in Nederland wilde toestaan. De rest moest door het kabinet
geregeld worden. Wel stelde ze paleis Het Loo tijdelijk ter beschikking als onderkomen voor
de keizer. De aanwezige ministers waren het er unaniem over eens de keizer als vluchteling
tijdelijk asiel te verlenen. De keizer bevond zich immers al op Nederlands en neutraal gebied.
Een dag later werd dit besluit door het kabinet goedgekeurd.45
Problematisch was de vraag wat te doen met de keizer; waar moest hij ondergebracht
worden? De verantwoordelijke bewindslieden vonden het onverstandig Wilhelm onder te
brengen in een paleis van de koningin omdat Wilhelmina, als koningin van een neutraal land,
dan te veel betrokken zou worden bij de hele ‘keizer-quaestie’. Men heeft gedacht aan een
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verbanning naar Schiermonnikoog.46 Volgens Ter Sluis heeft hoogstwaarschijnlijk Van
Karnebeek de mogelijkheid geopperd om G. graaf van Altenburg Bentinck uit Amerongen te
vragen de ex-keizer tijdelijk – in eerste instantie voor de eerste drie dagen totdat Den Haag
een vaste woonplaats kon aanwijzen – op te nemen. Graaf Bentinck was een broer van graaf
Bentinck van Middachten (Gld.) die bevriend was met Wilhelm. De keizer had in 1909
Middachten nog bezocht. Deze vriend was ziek en kon de keizer niet ontvangen. Graaf
Bentinck was lid van de geestelijke Johannieter Orde, waarvan Wilhelm aan het hoofd stond.
Een van de regels van deze orde was dat men broeders in nood moest helpen. Minister Van
Karnebeek was ook lid van de Johannieter Orde.47
In de literatuur die verschenen is over de keizerskwestie wordt in alle gevallen
vermeld dat er meteen twijfel bestond over de vraag of de Nederlandse regering en/of
Wilhelmina op de hoogte waren van de komst van de ex-keizer. In de Nederlandse en
buitenlandse pers werd direct al gespeculeerd over een mogelijk verband tussen het bezoek
van de pro-Duitse Nederlandse adjudant in buitengewone dienst van Wilhelmina, Johannes
van Heutsz, aan het Duitse hoofdkwartier in Spa een paar dagen voor de vlucht van de keizer
en de komst van Wilhelm naar Nederland. Op 8 november had Van Heutsz namelijk met de
keizer geluncht en was hij ’s avonds uitgenodigd bij de Duitse opperbevelhebber Von
Hindenburg. De volgende dag keerde hij terug naar Den Haag via de route die Wilhelm ’s
nachts ook zou nemen.48
Over het algemeen wordt door historici verondersteld dat de Nederlandse regering en
koningin Wilhelmina niets wisten van de komst van de keizer, vóórdat minister Van
Karnebeek werd ingelicht door de minister-resident in Brussel M.W.R. van Vollenhoven. Het
kabinet zou alleen maar problemen krijgen met de komst van Wilhelm. De publieke opinie in
Engeland en Frankrijk was namelijk van mening dat Nederland helemaal niet zo neutraal was
als hij zelf wel meende. Nederland verdiende schandalig aan de oorlog en de handel met
Duitsland en liet bijvoorbeeld Duitse soldaten vanuit België over zijn grondgebied
terugmarcheren zonder ze te interneren – zoals wel werd verwacht van een neutraal land. Een
negatief gestemde Franse regering was in de ogen van de Nederlandse regering gevaarlijk in
de kwestie van gebiedsannexaties. Frankrijk zou België wel eens kunnen steunen in zijn
aanspraken op Nederlands grondgebied. Ruys de Beerenbrouck had zodoende Frankrijk laten
weten dat er, ondanks het internationale recht, te praten viel als de geallieerden grote
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problemen met het verblijf van Wilhelm in Nederland zouden hebben.49 Ook wordt er
gewezen op het feit dat de gebeurtenissen bij de grens en de reactie van de Nederlandse
regering chaotisch en onzeker was, wat niet duidt op een goede voorbereiding. Over Van
Heutsz schrijft Ter Sluis dat nergens enig bewijs is gevonden waaruit zou blijken dat
betrokkenen geheime voorbereidingen hebben troffen, zelfs de kleinste toespeling is niet te
vinden. ‘De vlucht is voor de Nederlandse regering een donderslag bij heldere hemel
geweest’, aldus Ter Sluis.50
Wilhelmina scheef in 1959 over de komst van haar oom naar Nederland in haar
autobiografie:

‘Ik zal nimmer die novembermorgen op De Ruygenhoek vergeten, toen ik zéér vroeg
gewekt werd en de tijding vernam, dat de Duitse Keizer in Limburg over onze grens was
gekomen. Dit bericht van de Nederlandse regering werd spoedig gevolgd door een
telegram van de Keizer zelf, waarin hij mij een uitleg poogde te geven van zijn
handelswijze. Ik kon het gebeurde maar niet begrijpen; het was zeker het laatste dat ik
voor mogelijk zou hebben gehouden. (…) Ik overdrijf niet, als ik zeg, dat het mij een
week en misschien nog langer gekost heeft voor ik geloof kon hechten aan de ingekomen
berichten, zó onwaarschijnlijk leek mij deze handelswijze’.51

Cees Fasseur, biograaf van Wilhelmina, is van mening dat er geen reden bestaat aan de
woorden van de koningin te twijfelen. ‘De vlucht van de keizer was in strijd met haar gehele
overtuiging over wat plicht, moed en vaderlandsliefde van een vorst eisen. Dat de keizer zijn
land ontvlucht was en zijn volk in de steek had gelaten alleen uit angst voor zijn leven, ging
haar bevattingsvermogen te boven’.52 Het bezoek van Van Heutsz doen Fasseur en Ter Sluis
af als toeval. Het bezoek was al veel eerder aangekondigd, maar pas toen de oorlog bijna
afgelopen was, waren de papieren in orde. Daarnaast lijkt het Fasseur onwaarschijnlijk dat een
deel van Wilhelmina’s hofhouding achter haar rug om het initiatief tot uitnodiging en
voorbereiding zou hebben genomen.53 Hij geeft toe dat het echter moeilijk is een oordeel te
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geven, omdat de bronnen die definitief uitsluitsel zouden kunnen geven in de Tweede
Wereldoorlog zijn vernietigd.54
De recente vondst van een document van 9 oktober 1918 in de Franse militaire
archieven door militair historicus Paul Schulten, lijkt echter betrokkenheid van Wilhelmina te
bevestigen. Het gaat om de vertaling van een gecodeerd telegram, dat ruim een maand voor de
vlucht van Wilhelm, door de Franse militaire attaché in Den Haag naar het Ministerie van
Oorlog in Parijs is gestuurd.

‘Uit betrouwbare bron is vernomen dat het hof de burgemeester van Oldenzaal heeft
opgedragen maatregelen te treffen voor de ontvangst, bewaring en doorzending van 40
koffers uit Duitsland. De koffers bevatten voorwerpen van grote waarde van het keizerlijk
hof en moeten worden gestuurd naar het kasteel van graaf Bentinck dicht bij Arnhem.’55

Volgens Schulten kan met ‘het hof’ alleen Wilhelmina bedoeld worden, ‘misschien in
samenwerking met de soms nogal zelfstandig opererende minister Van Karnebeek’56. Het feit
dat Wilhelm zijn gezant in Den Haag F. Rosen op 20 oktober vroeg de koningin zijn
allerhartelijkste groeten te doen en haar te bedanken voor de neutraliteit en vriendschap van
een goede buur de afgelopen jaren, ziet Schulten als een bevestiging. Rosen laat weten dat de
‘hoge dame’ de sympathiebetuiging op haar beurt beantwoordde. Het onbegrip van
Wilhelmina bij de komst van de keizer moet dan gezien worden als ontsteltenis over de
oneervolle manier van zijn vlucht, niet over de asielaanvraag zelf.57 De vraag blijft dan
waarom Frankrijk nooit ruchtbaarheid heeft gegeven aan het feit dat het Nederlandse hof de
keizer zou hebben uitgenodigd. Het was Frankrijk dat Nederland voortdurend betichtte van
partijdigheid.
Kort voor middernacht hoorde de ex-keizer officieel dat hem asiel werd verleend. Hij
schreef in zijn zakbijbeltje: ‘In Holland eingetroffen’.58 Met dit besluit – of misschien beter
gezegd een snelle acceptatie van het voldongen feit dat de ex-keizer zich nu eenmaal op
Nederlandse bodem bevond – werden de bestaande verhoudingen met de Entente alleen nog
54
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maar problematischer. Wilhelm was per slot van rekening de verliezer van de Grote Oorlog en
werd door een groot aantal landen gezien als de aanstichter hiervan. Had de Nederlandse
regering de asielaanvraag van Wilhelm kunnen weigeren gezien de regels betreffende een
neutraal land – of was er werkelijk sprake van een voldongen feit? En op welke gronden heeft
ze besloten hem onderdak te verschaffen? Ter Sluis spreekt in zijn boek niet over dit
vraagstuk. Nederland liet de ex-keizer toe als particulier persoon en niet als ex-keizer of exkoning, in de veronderstelling dat hij afstand had gedaan van zijn keizer- en koningstitel.59 In
werkelijkheid had hij echter nog geen officiële afstandsverklaring getekend. Dat deed hij pas
op 28 november 1918.60 In Spa had hij alleen te kennen gegeven dat hij was afgetreden.
Vervolgens veronderstelde men dat zijn verblijf van tijdelijke aard was. De historici N.
Ashton en D. Hellema zijn van mening dat Nederland niet verplicht was Wilhelm asiel te
verlenen, maar dat de Nederlandse regering pretendeerde haar handelen te baseren op gronden
van internationaal recht en internationale moraal. De verlening van asiel werd gepresenteerd
als ‘traditionele Hollandse gastvrijheid’.61
Als aangenomen wordt dat de Nederlandse regering de keuze had om Wilhelm asiel te
verlenen, zoals Ashton en Hellema betogen, dan heeft Nederland zich dus vrijwillig een
moeilijke relatie met de Entente op de hals gehaald. De Entente twijfelde immers al aan de
Nederlandse neutraliteit tijdens de oorlog en nu nam het de aanstichter van de oorlog ook nog
in bescherming! De keizer kwam in een voor Nederlandse begrippen hectische periode. Het
nieuwe kabinet kreeg ook te maken met de eerder genoemde tienduizenden Duitse soldaten
die door Nederland terugmarcheerden en de Belgische eisen tot annexatie van ZeeuwsVlaanderen en Zuid-Limburg. Het meest zorgwekkend en beangstigend voor het kabinet was
wel de uitbarsting van binnenlandse onrust onder grote delen van de bevolking. Er leefde
grote verontwaardiging over het uiterst karige levensmiddelenpakket van de laatste
oorlogsmaanden. Tegenover deze versobering stonden de grote oorlogswinsten die reders en
bankiers behaalden. Dit leidde tot een grotere kloof tussen arm en rijk. Daarnaast wilden de
gemobiliseerde soldaten in de grensstreek terug naar huis. Deze sociale onrust werd zowel
door conservatieven als progressieven gezien in de context van de Bolsjewistische
machtsgreep die zich in Rusland en op verschillende plaatsen in Duitsland voordeed. Dit werd
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vooral ingegeven door de ‘vergissing’ van Troelstra die meende dat de socialisten ook in
Nederland de macht moesten overnemen.62
De komst van de keizer leek dus de problemen waarin Nederland verkeerde alleen
maar te vergroten. De regering kon nu immers door de Entente beschuldigd worden van het
beschermen van een oorlogsmisdadiger en mogelijke ‘revanchist’. Daarbij kwam dat de status
van Wilhelm minder duidelijk was dan de regering aanvankelijk had gedacht, toen besloten
werd hem toe te laten als particulier persoon. Hij had immers geen afstand gedaan van het
koningschap van Pruisen. Maar in het voorjaar van 1919 hervond de Nederlandse regering
haar standvastigheid. In Den Haag ging men er vanaf dat moment vanuit dat Wilhelm zou
blijven. Tot dan toe was men in de veronderstelling dat het opvangen van de keizer een
tijdelijke aangelegenheid zou zijn. Maar de ontwikkelingen in Duitsland veranderden dat. Bij
de verkiezingen van januari 1919 hadden de ‘monarchistische’ partijen slechts 25 procent van
de stemmen behaald. Een half jaar later was door de Nationale Vergadering met een ruime
meerderheid een nieuwe republikeinse grondwet aangenomen. Men realiseerde zich dat een
terugkeer van Wilhelm niet meer mogelijk was. Daarnaast merkte men verdeeldheid binnen
de Entente. Nederland gaf aan de Ententemogendheden te kennen dat het niet bereid was op
een mogelijk uitleveringsverzoek in te gaan.63
Pas een paar maanden na de ondertekening van het vredesverdrag werd een officieel
uitleveringsverzoek opgesteld dat op 16 januari 1920 werd ingediend. Op diezelfde dag gaven
de Verenigde Staten te kennen dat zij niet achter het verzoek stonden. Ook Italië liet de
Nederlandse regering weten dat als de keizer niet te dicht bij de Duitse grens gehuisvest zou
worden, het verder geen druk zou uitoefenen op Nederland. Engeland daarentegen wilde
Nederland zelfs dwingen tot uitlevering door middel van dwangmaatregelen.64 Daarmee was
het voor de Nederlandse regering duidelijk dat de Entente verdeeld was en sceptisch
tegenover de uitlevering stond. Het liet in een officiële reactie weten dat Nederland het
Verdrag van Versailles niet had ondertekend en daarom ook niet gebonden was de inhoud
ervan uit te voeren. De Nederlandse wet bood geen gronden de keizer uit te leveren. Verder
liet het weten dat Nederland altijd een toevluchtsoord was geweest voor diegenen die in
internationale conflicten hadden geleden (!). Bovendien bestond er in Nederland scherpe
kritiek op de genomen vredesmaatregelen ten opzichte van Duitsland, die de Nederlandse
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64
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positie liggend op het breukvlak van twee invloedsferen in gevaar bracht. Nog twee maal
kreeg Nederland een uitleveringsverzoek, maar de regering hield voet bij stuk. Uiteindelijk
liep de keizerkwestie met een sisser af en bleef Wilhelm veilig in Nederland. 65

§ 1.4. Huis Doorn

Toen op 5 juli 1919 de voorwaarden van de Vrede van Versailles bekend waren, en voor de
Nederlandse regering duidelijk was dat Wilhelm in Nederland zou blijven, vroeg de
commissaris van de Koningin in Utrecht, F.A.C. graaf Lynden van Sandenburg of er bezwaar
bestond tegen het kopen van een huis. Ter Sluis citeert:

‘Heden had ik [Lynden van Sandenburg, ch] langdurige gesprekken op Amerongen. Mijn
indruk is dat er op dit oogenblik niet over vertrekken gedacht wordt (…) De eerste vraag
is nu en op die moet ik spoedig antwoord hebben: acht de Regeering hier geen bezwaar
aanwezig tijdens de vredesonderhandelingen thans namens de ex-keizer (…) de aankoop
van een huis of goed, met dien verstande dat zij hare goedkeuring omtrent de plaats zelf
zich nog voorbehoudt. Met andere woorden is de Regeering in beginsel genegen thans
een dergelijke aankoop goed te keuren?’66

Het was niet gemakkelijk voor Wilhelm en zijn vrouw Auguste Victoria om een geschikte
woning te vinden die aan de geschikte afmetingen en situering (niet te dicht bij de Duitse
grens) voldeed. Eerdere pogingen een huis te kopen waren mislukt. De zoektocht was al
ingezet voordat Van Lynden van Sandenburg toestemming had gevraagd, want op 19 juli was
besloten dat de eigenaresse van Huis Doorn, de weduwe W.C. baronesse Van Heemstra- de
Beaufort, het landgoed via een tussenpersoon zou verkopen. Ook het feit dat de
onderhandelingen in het geheim werden gevoerd, duidt erop dat Wilhelm nog geen officiële
toestemming had om zich in Nederland te vestigen. Op 16 augustus 1919 kocht Wilhelm
officieel het huis met landgoed voor fl. 500.000,-. Dat de keuze uiteindelijk op Huis Doorn
viel, kwam doordat de keizer hier de mogelijkheid had zijn geliefde hobby houthakken te
kunnen uitoefenen. ‘Doorslaggevend voor deze keuze was ondanks de beperkte ruimte in dit
eenvoudige, niets van een slot weghebbende woonhuis, het ca. 40 hectare grote park dat voor
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het keizerlijk paar ten minste alle bewegingsvrijheid en voor Zijne Majesteit bovendien
gezonde werkgelegenheid bood’.67
Huis Doorn stamt uit het midden van de veertiende eeuw, toen de proost van de
Utrechtse Dom een versterkt kasteel liet bouwen ter vervanging van een oorspronkelijke hof
dat in 1322 door graaf Willem III van Holland was platgebrand. In 1635 werd het landgoed
verkocht door het domkapittel aan kanunnik jonkheer Reynier van Goldsteyn. Het kasteel
bestond na verbouwing uit een aaneenschakeling van gebouwen en drie ronde hoektorens
rondom een binnenplaats. In de daaropvolgende eeuwen kende Huis Doorn verschillende
eigenaars die ieder hun steentje bijdroegen aan verbouwingen en moderniseringen. Sinds
1800 heeft het huis zijn huidige uiterlijk: een neoclassicistisch landhuis met grotendeels
gepleisterde gevels, waarbij alleen nog de toren op de zuidwesthoek en de omgrachting doen
denken aan het oorspronkelijke kasteel.68
Voordat Wilhelm en zijn vrouw half mei 1920 hun woning betrokken – de
keizerkwestie was inmiddels achter de rug – heeft Huis Doorn eerst enkele verbouwingen
ondergaan, waardoor het gemoderniseerd en geschikt werd voor bewoning met personeel. Zo
liet Wilhelm het Poortgebouw bouwen, dat dienst deed als entree van het landgoed en als
behuizing van personeel. De Duitse regering had ondertussen het grootste gedeelte van de
keizerlijke bezittingen in Duitsland in beslag genomen. Om de keizer toch in staat te stellen
een huis aan te kopen en een hofhouding te voeren, werd het zogenaamde ‘Holland-kapitaal’
overgemaakt naar Nederland. Daarnaast kreeg Wilhelm toestemming om zijn nieuw gekochte
woning in te richten met een deel van de inventaris van zijn voormalige paleizen Bellevue en
het stadsslot in Berlijn en het Neues Palais in Potsdam. Op aanwijzingen van Wilhelms
hofmaarschalk Von Gontard werden in Duitsland de spullen uitgezocht door graaf Platen. Het
eerste transport bestond uit 51 wagons vol met gebruiksvoorwerpen, meubels, persoonlijke
hebbedingetjes en een auto, die in september 1919 op het station van Driebergen-Zeist
aankwamen. Op 7 november 1919 en 12 februari 1920 volgden nog drie wagons met
stukgoederen en vijf wagons met meubels.69
Volgens journalist René Zwaap van De Groene Amsterdammer, was het de taak van
prins Hendrik om zoveel mogelijk huisraad uit de voormalige kastelen van de Hohenzollern
over te brengen naar Doorn.
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‘Vanaf 1918 reisde Hendrik bijna onophoudelijk heen en weer tussen Nederland en
Duitsland. Zijn taak bestond uit het aftasten van de mogelijkheden tot de terugkeer van de
Kaiser naar zijn Heimat. Als echtgenoot van het Nederlandse staatshoofd was hij de
ideale diplomatieke koerier, alhoewel zijn bezoeken aan Doorn tot 1927 slechts in het
geheim mochten plaatsvinden.’70

De geheime hulp en betrokkenheid van prins Hendrik zou de gedachte over de rol van
Wilhelmina bij de komst van de keizer kunnen versterken. Aan de andere kant valt ook te
twijfelen over de juiste kennis van Zwaap, aangezien hij niet geheel op de hoogte blijkt te zijn
van de historische feiten. Zo schrijft hij dat de keizer Huis Doorn heeft overgenomen van
graaf Bentinck, terwijl algemeen bekend is dat hij het had gekocht van baronesse Van
Heemstra-de Beaufort. Zwaap vermeldt helaas niet op welke bronnen hij zijn uitspraken heeft
gebaseerd.
Volgens Angelique Bakker lagen er verschillende redenen ten grondslag aan de keuze
voor de goederen die de keizer naar Nederland liet komen. Naast overwegingen van
praktische aard, wilde Wilhelm zich met herinneringen van persoonlijke en dynastieke aard
omringen. Vele voorwerpen in Huis Doorn, zoals portretten en borstbeelden, verwijzen naar
de geschiedenis van het geslacht Hohenzollern, vooral naar Frederik de Grote. Maar Wilhelm
benadrukte in zijn inrichting ook de bloedband tussen zijn familie en het Nederlandse
vorstenhuis, die teruggaat tot Friedrich Wilhelm, de achterkleinzoon van Willem van Oranje.
Zo kwamen bij de entree twee enorme portretten van stadhouder Willem V van Oranje en zijn
vrouw Wilhelmina van Pruisen te hangen. Verder liet Wilhelm door portretten, souvenirs,
onderscheidingen en kostuums ook de relatie met andere Europese vorstenhuizen zien. De
inrichting, vooral op de bel-etage, was voornamelijk gericht op representatie. Bijna alle
voorwerpen hadden betrekking op de status en geschiedenis van het geslacht Hohenzollern.
Met de komst van een grote hoeveelheid zilver en sieraden heeft het voormalige keizerlijke
paar ook een bepaald vermogen willen veilig stellen. Zo werd het uit zevenduizend delen
bestaande ‘Hohenzollernzilver’ uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw ingepakt.
Dit biedt een doorsnede van driehonderd jaar Duitse zilversmeedkunst. Daarnaast is er ook
het zilver dat het paar ter gelegenheid van hun huwelijk gekregen had van de Pruisische
steden en porselein uit de Königliche Porzellan Manufaktur in Berlijn.71
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De inrichting van de eerste verdieping was veel minder gericht op representativiteit.
Hier waren de privé-vertrekken van Wilhelm en Auguste Victoria, zoals de slaapkamers,
badkamer, studeerkamer en bibliotheek. Ondanks dat deze ruimtes minder kunstvoorwerpen
herbergden, waren ze juist door de persoonlijke inrichting wel degelijk van waarde. De
keizerin hing in haar slaapkamer bijvoorbeeld religieuze prenten en portretten van haar
kinderen en man. Ook het interieur van de slaapkamer van de keizer weerspiegelde zijn
persoonlijke interesses. Naast familieportretten hingen vooral gezichten op het Griekse eiland
Korfu en het keizerlijke domein Achilleion. Wilhelm kwam tijdens zijn bewind naar Korfu
om archeologische opgravingen bij te wonen.72
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Hoofdstuk 2: De confiscatie van Huis Doorn
Niet alleen de komst van Wilhelm na de Eerste Wereldoorlog, maar ook de inbeslagname van
Huis Doorn, dat hij na zijn dood in 1941 aan zijn oudste zoon Wilhelm had nagelaten,
bezorgde de Nederlandse regering na de Tweede Wereldoorlog moeilijkheden. Tussen deze
twee hectische episodes in was er een relatief rustige periode van ongeveer 25 jaar. De keizer
mocht zich in een straal van drie kilometer rondom Doorn vrij bewegen. Hij hield zich
voornamelijk bezig met zijn geliefde hobby houthakken, maar ook discussieerde hij graag met
wetenschappers en deskundigen over een verscheidenheid aan onderwerpen zoals theologie,
archeologie en militarisme.73 In het dorp was Wilhelm een graag geziene persoon. Tijdens
zijn verjaardagen en met Kerstmis deelde hij brandhout en voedsel uit aan hulpbehoevende
inwoners van Doorn. Het verblijf van de ex-keizer zorgde daarnaast ook voor
werkgelegenheid en belangstelling van (buitenlandse) bezoekers voor het dorp op de
Utrechtse Heuvelrug. Onder de gasten die het keizerlijke paar uitnodigde voor diners en
feesten waren voornamelijk mensen van adel die het onder andere leerde kennen in de
anderhalf jaar dat het op kasteel Amerongen woonde.74 Dit hoofdstuk beschrijft de context
waarin de juridische besluitvorming betreffende de confiscatie en het beheer van Huis Doorn
heeft plaatsgevonden. De vraag die centraal staat is wat te doen met dit bijzonder vijandelijk
vermogen? In het verlengde hiervan kan dan in de volgende hoofdstukken verder worden
ingegaan op de hoofdrolspelers in dit verhaal.

§ 2.1. Het Nederlandse beleid ten aanzien van vijandelijke vermogens

In 1945 was Nederland vrijwel helemaal leeggeplunderd door de bezetter. Verbindingen
waren gebrekkig, vele huizen waren vernietigd, er was grote schade aan het productieapparaat
en er heerste financieel-monetaire chaos. Daarnaast kwam in het westen ernstige
ondervoeding voor en waren overal veel slachtoffers te betreuren. De gehele samenleving,
maar vooral het bestuur moest gezuiverd worden. ‘Foute’ Nederlanders moesten worden
onderworpen aan bijzondere rechtspleging. Om de Duitsers te straffen voor hun daden, moest
er ook sprake zijn van rechtsherstel. ‘Rechtsherstel betekende dat door de bezetter bedreven
Friedhild den Toom, Wilhelm II in Doorn (Doorn 2002) 50-51.
W.J. Pelllicaan, De Duitse ex-keizer Wilhelm II en zijn Nederlandse bezoekers tussen 1920 en 1941 (Wijk bij
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of mogelijk gemaakt onrecht ongedaan werd gemaakt.’75 Doorgevoerde wetten moesten
teruggedraaid worden – zo kwamen bestuurders weer in de functie waaruit ze ontslagen waren
door de Duitsers – maar daarnaast moesten ‘de Duitsers’ ook boeten voor hun daden. In
Londen had de Nederlandse regering in ballingschap al op 20 oktober 1944 het Besluit
Vijandelijk Vermogen (BVV) uitgevaardigd. Dit hield in dat Nederland alle bezittingen en
vermogens van vijandelijke onderdanen – onderdanen uit Duitsland, Oostenrijk, Italië of
Japan – in Nederland confisqueerde.
Naast het feit dat Nederland de bezetter wilde beboeten, dienden Duitse vijandelijke
vermogens ook als herstelbetaling voor de geleden oorlogsschade.76 Omdat er geen
definitieve vrede tussen Nederland en Duitsland was gesloten, was er ook geen sprake van een
vredesconferentie waarbij herstelbetalingen geëist konden worden, zoals na de Eerste
Wereldoorlog in Versailles. Nederland moest dus op een andere manier geld voor het herstel
binnen

zien

te

krijgen.77

Op

verschillende

conferenties,

zoals

de

Parijse

Herstelbetalingsconferentie van 1945-1946, werd door de grote mogendheden afgesproken
dat Duitsland de oorlogsschade in natura moest compenseren, aangezien de herstelbetalingen
van na de Eerste Wereldoorlog desastreuze gevolgen hadden gehad. Het Inter Allied
Reparation Agency (IARA) werd in het leven geroepen om een verdeelsleutel te bedenken ter
verdeling van de in beslag genomen goederen onder de verschillende landen. Goederen die in
beslag

genomen

werden,

waren

onder

andere

industriële

uitrusting

en

andere

kapitaalgoederen, koopvaardij- en binnenschepen. Volgens historicus Bogaarts kwam
Nederland er bekaaid van af in die verdeling, maar stemde er toch mee in omdat het op deze
manier kon meewerken aan de uitwerking van

‘tamelijk vage richtlijn inzake de beslagname van de Duitse bezittingen binnen het eigen
territoir. Juist doordat de Nederlandse en Duitse economieën zeer vervlochten waren
geweest, had Nederland veel te verwachten van het artikel 6A van de Parijse
overeenkomst, dat inbeslagname van vijandelijk vermogen als onderdeel van de
herstelbetalingen rechtvaardigde’78
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Daarnaast was het voor Nederland ook van belang dat Duitsland niet verder werd
leeggeplunderd aangezien de Nederlandse economie niet gebaat was bij een leeggehaald
achterland.79
De Duitse herstelbetalingen aan Nederland bestonden daarom vooral uit in beslag
genomen bezittingen van Duitse onderdanen in Nederland. Eén jaar na de bevrijding waren
ten minste 24.000 vermogens van vijandelijke staten en onderdanen op de Nederlandse Staat
overgegaan. Dit waren voornamelijk bezittingen van Duitse, maar ook van Oostenrijkse en
Italiaanse (rechts)personen. Volgens een schatting, gemaakt in 1951, zou met het in beslag
genomen vijandelijke vermogen een bedrag van circa fl. 450 miljoen gemoeid zijn. Achteraf
was het een pessimistische schatting, want in 1965 bleek dat deze vermogens in totaal fl. 750
miljoen hadden opgebracht.80 Nederland had uiteindelijk 176,5% weten binnen te halen van
wat was toegekend via de verdeelsleutel. Alleen Denemarken heeft Nederland hierin
overtroffen met 1441,5%! Beide kleine landen hadden vooral geprofiteerd van de
inbeslagname van Duits bezit binnen de eigen landsgrenzen.81
Na de bevrijding ging het Duitse landgoed Huis Doorn automatisch over op de Staat
der Nederlanden. Vijandelijke vermogens werden door een speciaal daartoe in het leven
geroepen instantie, het Nederlandse Beheersinstituut (NBI)82, beheerd. Dit instituut, dat
onderdeel was van de Raad voor het Rechtsherstel, ressorteerde onder het Ministerie van
Justitie, waar de katholieke minister J.H. van Maarseveen aan het hoofd stond. Het NBI
beheerde niet alleen vermogens van vijandelijke onderdanen, ook vermogens van ‘foute’
Nederlanders en verdwenen joden werden in beslag genomen en beheerd. Omdat het beheer
van bepaalde vermogens specialistische kennis vereiste, werden andere overheidsinstellingen
betrokken bij het beheer. Staatsbosbeheer hield bijvoorbeeld toezicht op bospercelen.
Daarnaast riep het Beheersinstituut ook een aantal nieuwe lichamen in het leven. Ondanks dat
volgens Lou de Jong nooit meer dan één beheerder voor één vermogen werd aangesteld83,
benoemde het NBI voor Huis Doorn drie beheerders, die allen een verschillende taak hadden.
Huis Doorn was klaarblijkelijk een bijzonder vijandelijk vermogen.
Uit het archief van Huis Doorn blijkt dat in november 1945 oud-notaris J.G. Klaassen
uit Amersfoort voor het juridische beheer werd aangesteld en in januari 1946 de
Nederlandsche Kasteelenstichting (NKS) in de persoon van kunsthistoricus A. Staring voor
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het beheer van de roerende goederen. De Kastelenstichting was een van die in het leven
geroepen overheidsorganen voor het beheer van specifieke vijandelijke vermogens. Ten slotte
beheerde de Nederlandse Kasvereniging in Amsterdam het financiële vermogen van de
voormalige kroonprins. Dit vermogen was grotendeels ondergebracht bij de N.V. HollandSticht, die aandelen en ook boerderijen in Den Bommel en de provincie Groningen bezat.84
Het dagelijkse beheer kwam in handen van de trouwe vleugeladjudant van de ex-keizer,
Sigurd von Ilsemann. Hij stelde tijdens de Tweede Wereldoorlog – onder toeziend oog van de
Duitse Wehrmacht – Huis Doorn al af en toe open voor een beperkt aantal belangstellenden.85
In 1947 overleed Klaassen en werd op 16 april vervangen door W.H. jonkheer de Beaufort uit
Maarn.86 De Beaufort werd aangesteld vanwege zijn expertise. Als rentmeester had hij
verstand van geldzaken betreffende landgoederen en als natuurbeheerder had hij kijk op het
beheer van het park rondom het huis.
Ondanks dat het in de bedoeling van de Nederlandse Staat lag om de vijandelijke
vermogens te liquideren om daar de wederopbouw mee te kunnen financieren, heeft hij vanaf
het begin een wispelturige houding aangenomen ten aanzien van Huis Doorn. Binnen de
Nederlandse regering bestond verdeeldheid over de toekomst van het landgoed. Aan de
beheerders werd namelijk in 1947 door het NBI opgedragen een voorstel te doen voor een
toekomstig beheer van het landgoed in zijn huidige staat, ‘naar mogelijkheid in dien zin dat
voor dit bezit, wat zijn ontvangsten en uitgaven betreft, een aanvaardbaar evenwicht wordt
benaderd’87. Hiertoe werd iedere beheerder verzocht voor zijn onderdeel die mogelijkheid te
onderzoeken en plannen naar voren te brengen. Staring werd gevraagd een voorstel te doen
over de toekomstige bestemming van het kasteel met inboedel. De Beaufort moest zijn visie
geven over de omgeving van het huis: het park en de daartoe behorende terreinen. Enerzijds
wilde de Nederlandse regering geld verdienen aan de verkoop van Huis Doorn, maar
anderzijds werden er ook plannen gemaakt voor een eventueel beheer van het landgoed.
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Huis Doorn 1945

§ 2.2. Duitse aanspraak en de Nederlandse omgang daarmee

Ondanks dat de Nederlandse regering niet eenduidig was over wat te doen met Huis Doorn –
verkopen of in zijn huidige staat behouden – was het nog helemaal niet zeker of Huis Doorn
überhaupt wel in Nederlandse handen zou blijven. Volgens het Besluit Vijandelijk Vermogen
werden alle personen die Duits onderdaan waren, geacht vijandelijk onderdaan te zijn. Hun
vermogen ging na de bevrijding automatisch over op de Nederlandse Staat. In datzelfde
besluit stond echter dat er voor de betrokkenen een mogelijkheid bestond het eigendom terug
te krijgen of, indien het goed al was geliquideerd, de opbrengst van de verkoop te ontvangen.
De voormalige eigenaar kwam voor teruggave in aanmerking als hij van het Beheersinstituut
een zogeheten ‘ontvijandingsverklaring’ of ‘non-enemy-verklaring’ had gekregen.88 Het
instituut dat besliste over de ontvijanding, was hetzelfde als dat de vermogens onder zijn
hoede had. Deze constructie geeft geen onpartijdige indruk. De oorspronkelijke eigenaren
konden echter wel weer in hoger beroep gaan tegen de beslissing van het NBI bij de afdeling
Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel. In deze raad zaten volgens historicus
F.A.J. van der Ven, Een omstreden eiland. De eigendom van het eiland Schiermonnikoog in geding
(Groningen 1993) 179-180.
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Wielenga onafhankelijke rechters. Dat de beslissing van het Beheersinstituut niet altijd even
onpartijdig was, blijkt wel uit het feit dat een deel van de ‘vijandelijke’ onderdanen in hoger
beroep alsnog ontvijand werd en zijn vermogen terugkreeg.89
F. van der Ven geeft in haar boek over de afwikkeling van de zaak Schiermonnikoog
een uiteenzetting van de richtlijnen voor het afgeven van een ontvijandingsverklaring door het
NBI. In het kort kwam het erop neer dat een ontvijandingsverklaring werd afgegeven als dat
noodzakelijk werd geacht voor het algemeen belang, als de aanvrager slachtoffer was van het
nazi-regime of zich dienstbaar had gemaakt in het verzet.90 De indiening van een
ontvijandingsverzoek stond echter een liquidatie door het NBI niet in de weg. Dus als een
ontvijandingsverzoek was ingediend, hoefde het Beheersinstituut niet te wachten totdat het
zelf een besluit had genomen over dat verzoek. Bij ontvijanding kreeg de eigenaar dan het
geld terug dat met de verkoop was verkregen. 91
In april 1946 diende kroonprins Wilhelm (1882-1951)92, bij monde van Von Ilsemann
en B.E. Wesseling, advocaat in Utrecht, een verzoekschrift in bij het Beheersinstituut. Een
van de argumenten die hij aandroeg was het feit dat de Nederlandse regering zijn vader in
1918 het recht van asiel had verleend en dat door de regering de bescherming van zijn vaders
goederen was toegezegd en herhaaldelijk bevestigd.93 Toen de aanvraag van de kroonprins
uitlekte in de pers, begon er een haatcampagne tegen hem. In dag- en weekbladen, zoals Het
Parool en de Haagse Post, vielen zinsneden te lezen als ‘Zou het geen schande zijn, als die
aarts-anti-democraat, een van de medeschuldigen aan twee wereldoorlogen, rustig kon
genieten van bezittingen op Nederlandsch gebied?’, ‘Dat deze man, die mede schuldig is aan
het ongeluk van miljoenen, in Nederland een stuk eigen grond zou bezitten is ondragelijk’ en
‘Maar wij Nederlanders hebben een goed geheugen en een SA familie, al is ze dan ook
duizend maal ex-, lijkt toch weinig geschikt om een Nederlandse woning te betrekken, ook al
is het een kasteel’.94 Deze gevoelens ten opzichte van de kroonprins zijn natuurlijk
verklaarbaar, een jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hij werd verweten actief lid
te zijn geweest van de NSDAP. Door dit ressentiment onder de Nederlandse bevolking,
voelde de ministerraad zich genoodzaakt een besluit over deze kwestie te nemen. Volgens
Den Toom werd, voordat het Beheersinstituut een uitspraak deed, het afgeven van een
ontvijandingsverklaring en dus ook teruggave van Huis Doorn door een verkleinde
Wielenga, West-Duitsland, 421.
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ministerraad verboden. Dit besluit werd ook aan de instantie voor hoger beroep mede gedeeld,
de Raad voor de Rechtspraak. Zowel het Beheersinstituut als de Raad voor de Rechtspraak
ressorteerde onder de Raad voor het Rechtsherstel dat weer onder het Ministerie van Justitie
viel.95
’Naar aanleiding van het door de voormalige Duitse Kroonprins bij U ingediende verzoek
tot het verkrijgen van een verklaring, als bedoeld in art. 34 sub f van het Besluit
Vijandelijk Vermogen, menen de ondergetekenden, in verband met de politieke gevolgen,
welke het afgeven van zodanige verklaring aan een lid der voormalige Duitse keizerlijke
familie zou kunnen hebben, U de navolgende aanwijzing te moeten geven: Een
verklaring, als bedoeld in art. 34 sub f van het Besluit Vijandelijk Vermogen, zal door U
niet worden afgegeven met betrekking tot een lid der voormalige Duitse keizerlijke
familie, tenzij tot die afgifte toestemming is verleend door de Ministers van Justitie, van
Financiën en van Buitenlandse Zaken. Copie dezes wordt gezonden aan de Afdeling
Beheer van de Raad voor het Rechtsherstel en aan het Dagelijkse Bestuur van die
Raad.’96

Deze brief van het Ministerie van Justitie aan het Beheersinstituut werd ondertekend door de
ministers

van

Justitie,

Financiën,

Economische

Zaken,

Landbouw

Visserij

en

Voedselvoorziening en van Overzeese Gebiedsdelen.
In dit geval had de ministerraad beslist dat de ontvijandingsverklaring niet werd
verleend, en een uitslag in hoger beroep stond dus (in het geheim) al vast. De uitspraak door
het NBI was alleen nog maar een formaliteit. Van der Ven schrijft echter in haar artikel dat
minister van Justitie, Van Maarseveen, er bij het Beheersinstituut op aangedrongen had het
verzoek van de kroonprins met voorrang te behandelen.97 Dit vanwege de ophef in de pers.
Het Beheersinstituut wees (dus) het verzoek af. Het concludeerde dat de kroonprins zich niet
voldoende had ingezet voor de geallieerde zaak. Bovendien merkte het op dat het wenselijk
was Huis Doorn toegankelijk te maken voor het publiek en in te richten als museum.98 In
februari hadden de beheerders namelijk aan het Beheersinstituut een rapport overhandigd
waarin zij hun visie ten aanzien van een verantwoorde exploitatie van Huis Doorn kenbaar
maakten, zoals hun was opgedragen. Dit rapport had als uitgangpunt genomen dat het huis en
95
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park werden opengesteld voor publiek. De versies van Den Toom en Van der Ven hoeven
elkaar niet tegen te spreken. Het kan zo zijn dat de ministerraad in het geheim een uitspraak
aan het Beheersinstituut had opgelegd, terwijl hij het naar de buitenwereld wilde doen lijken
alsof alles volgens de regels ging.
Een maand nadat het ontvijandingsverzoek van de kroonprins was afgewezen, in juni
1948, tekende hij hoger beroep aan bij de Raad voor het Rechtsherstel.99 Wat wilde
kroonprins Wilhelm met Huis Doorn doen als het Beheersinstituut zou bepalen dat het
landgoed weer in zijn bezit zou komen? In de periode vanaf 1941 tot 1945, toen het in zijn
bezit was, heeft hij persoonlijke stukken meegenomen naar Duitsland. Voor de rest heeft hij
Huis Doorn behouden zoals het was toen zijn vader overleed. Prins Oskar, een andere zoon
van de voormalige keizer, heeft in 1946 aan de directeur van het Rijksmuseum, D.C. Roëll
(die onderdeel uitmaakte van de groep heren die Huis Doorn wilde behouden), medewerking
gevraagd – zolang het landgoed niet in het bezit van de familie was – Huis Doorn in zijn
geheel te behouden. Het huis waar beide ouders waren overleden, was voor hen erg
belangrijk.100 Tegelijk wilde, in ieder geval kroonprins Wilhelm, Huis Doorn openstellen voor
een beperkt aantal bezoekers per dag.
Nog voordat het Beheersinstituut een uitspraak had gedaan in de zaak van kroonprins
Wilhelm had ditzelfde instituut het plan van de beheerders om van Huis Doorn een museum te
maken al goedgekeurd. Aan Staring en De Beaufort was in oktober 1947 de opdracht gegeven
dit plan verder uit te werken. De ministerraad was toen echter niet van plan Huis Doorn te
behouden om er een museum van te maken, maar om – in overeenstemming met het algemeen
beleid voor vijandelijk vermogens – het te verkopen. De ministerraad had, volgens Van der
Ven, in juni 1948, bij monde van minister van Justitie, kenbaar gemaakt het landgoed na
openbare inschrijving onderhands te verkopen.101 In een nota stelde de minister voor

‘om de zaken uit de inboedel van Huis Doorn, die belangrijke kunst- of
historische waarde voor Nederland hebben, onder te brengen in een bestaand
Nederlands museum; de overige zaken te verkopen, indien mogelijk naar landen
met een sterke valuta (!); zaken, die noch kunst- of historische waarde, noch een
verkoopwaarde van betekenis hebben, doch wel affectiewaarde voor de Familie
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Von Hohenzollern hebben, aan die Familie terug te geven en ten slotte aan het
Huis een economisch of sociaal nuttige bestemming te geven.’102

Vanuit de Gemeente Doorn, de beheerders en andere betrokkenen kwam veel kritiek op de
voorgenomen plannen. De burgemeester van Doorn, de commissaris van de Koningin in
Utrecht en de beheerders Staring en De Beaufort hadden zich samen met nog een aantal
deskundigen verenigd, en probeerden, door te lobbyen met invloedrijke personen in Den
Haag, het geplande beleid van de regering te wijzigen. Tegelijkertijd gaf deze groep heren
stoïcijns uitvoering aan hun plannen voor de exploitatie van Huis Doorn. Van Maarseveen
zwichtte uiteindelijk voor de kritiek. ‘Daarom is besloten [5 juli 1948, ch] de Gemeente
Doorn als eerste in de gelegenheid te stellen het gebouw met het park over te nemen. Mocht
de Gemeente Doorn niet tot de overneming kunnen besluiten, dan zal (…) het geheel aan een
andere gegadigde worden overgedaan.’103 De uiteindelijke beslissing aan wie Huis Doorn zou
worden toegewezen, lag bij de ministerraad, aldus de minister van Justitie.
In de zomer van 1948 besliste de ministerraad dat het landgoed verkocht moest
worden aan de Gemeente Doorn voor het symbolische bedrag van fl.1,-.104 De Nederlandse
Staat wilde zich ontdoen van de hoge kosten voor het achterstallig onderhoud van het huis en
het park. Immers, bijna tien jaar waren geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door
onzekerheid over aan wie het landgoed toe kwam en de bestemming ervan. Overdracht aan de
gemeente zou ‘in dode hand’ geschieden.105 Dit betekende dat de Nederlandse Staat het
beheer van het landgoed overdroeg aan een derde, maar de besluitvorming betreffende dat
beheer zelf in de hand hield. Daardoor werd de openstelling voor publiek gewaarborgd. Het
zag met deze juridische constructie echter wel af van de verantwoordelijkheid voor de te
maken kosten. De overdracht zou geschieden met de bepaling dat de gemeente alle kosten van
onderhoud, bewaking en verzekeringen zou dragen.106 Staring reageerde in een brief aan De
Beaufort op de beslissing van de ministerraad. ‘De kogel is dus door de kerk; het is een
volmaakte volte face na Maarseveens opdracht tot verkoop. De Kastelenstichting legt zich
102
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hierbij neer, aangenaam verrast door de volte face en nu niet het onderste uit de kan willende
vragen’.107 Hiermee doelde Staring op het besluit van de ministerraad om geen
beheerstichting op te richten, maar Huis Doorn direct te verkopen aan de Gemeente Doorn.
Toen op 21 juli 1949 openbaar werd gemaakt dat de kroonprins ook in hoger beroep
geen ontvijandingsverklaring kreeg, en zijn zoon Louis Ferdinand in mei 1951 op andere
gronden een verzoek tot ontvijanding bij het Beheersinstituut indiende, was er nog geen
duidelijkheid of de gemeente zou instemmen met een symbolische verkoop.108 De
gemeenteraad van Doorn neemt in de confiscatiegeschiedenis een aparte positie in. Hij zat
klem tussen enerzijds het nationale beleid dat hij als overheidsorgaan behoorde uit te voeren
en anderzijds lokale belangen. Over hoe te handelen en welke positie in te nemen, waren de
gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders onderling erg verdeeld. Lange
tijd werd gediscussieerd over een overdracht van Huis Doorn, via de gemeente, naar een
beheerstichting. De Nederlandse regering zag dat wel zitten omdat het landgoed dan toch in
overheidshanden bleef, maar zelf niet verantwoordelijk voor alle kosten was. De beheerders,
andere betrokkenen, de burgemeester en de commissaris van de Koningin wilden een
beheerstichting onafhankelijk van een wispelturige gemeenteraad. Pas in augustus 1952
besliste de gemeenteraad dat het Huis Doorn niet wilde en kon overnemen, omdat de hoge
kosten voor het onderhoud niet opwogen tegen de marginale beslissingsbevoegdheid die het
gemeentebestuur dan zou hebben in het bestuur van de beheerstichting.109 Met terugwerkende
kracht tot 1 januari 1952 werd door de Nederlandse Staat Huis Doorn in erfpacht en de
inboedel in bruikleen overgedragen aan ‘Stichting tot beheer van Huis Doorn’.110

§ 2.3. Vijandelijk vermogen in het kader van Nederlands-Duitse betrekkingen

De rol die de confiscatie van Huis Doorn heeft gespeeld in de relatie tussen Nederland en
Duitsland in het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog, is lastig te achterhalen, ook al
neemt Huis Doorn als vijandelijk vermogen een bijzondere positie in. In de vorige paragraaf
is duidelijk gemaakt dat vooral de familie Hohenzollern het landgoed van keizer Wilhelm
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graag terugzag in familiehanden. Nadat de erfgenaam van de keizer was uitgeprocedeerd,
deed zijn zoon later nog een poging om de uitspraak van de afdeling Rechtspraak (of beter
gezegd die verkleinde ministerraad) te herzien. Bronnen over de rol van de Bondsrepubliek
betreffende

de

inbeslagname

van

Huis

Doorn,

zijn

schaars.

Alleen

in

het

Generalbereinigungsvertrag werd door de Bondsrepubliek gesproken over Huis Doorn. Wel
is meer bekend over de rol van Duitsland met betrekking tot het algemene Nederlandse beleid
ten aanzien van vijandelijke vermogens. Wielenga’s boek West-Duitsland: partner uit
noodzaak. Nederland en de Bondsrepubliek 1949-1955 en een parlementaire geschiedenis
over het kabinet Beel-I geschreven door Bogaarts zijn hiervoor belangrijke publicaties.
Ondanks dat in Nederland niet betwist werd dat Nederland recht had op
schadevergoeding en voor dit doel eventuele maatregelen mocht treffen, waren er eind jaren
veertig en begin jaren vijftig kritische juristen die vonden dat de Nederlandse regering te
drastische maatregelen had genomen. Er werd zelfs beweerd dat de regering door de
inbeslagname het volkenrecht had geschonden. Zo schreef prof. mr. E.M. Meijers in het
Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie dat het een ‘baarbaarse instelling’
was om mensen die niets verweten kon worden, hun gehele vermogen af te nemen.111 Ook de
onafhankelijke rechters van de afdeling Rechtspraak waren deze mening toegedaan, aangezien
veel uitspraken van het NBI in hoger beroep werden teruggedraaid. De schade voor het
getroffen individu was veelal onevenredig groot, vonden zij. Gevolg hiervan was dat naar de
mening van de Nederlandse regering, maar ook van het Beheersinstituut en de Raad voor het
Rechtsherstel, te veel vijandelijke vermogens werden teruggegeven. Om dit aan banden te
leggen moesten volgens de commissie-François112 de binnengehaalde herstelbetalingen
definitief worden veiliggesteld voor de Nederlandse schatkist, zoals het Besluit Vijandelijk
Vermogen van 1944 had beoogd.113 Hiertoe werd de Bestemmingswet voorbereid. Deze wet
regelde de definitieve bestemming van de vijandelijke vermogens. Het zou dan niet langer
mogelijk zijn voor de voormalige eigenaars om in beroep te gaan tegen de confiscatie van hun
goederen en vermogen.
Het was voornamelijk de Katholieke Volkspartij (KVP), waar minister van Justitie
Van Maarseveen114 ook deel van uitmaakte, die zich begin jaren vijftig zeer kritisch opstelde
Vlg. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van Nederland, 620.
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ten aanzien van deze wet. Volgens Wielenga werd vooral ‘principiële kritiek geuit op de
confiscatie van vijandelijk vermogen als zodanig, omdat door een dergelijke ‘inning’ van
herstelbetalingen individuele Duitsers werden getroffen, terwijl op dat moment nog geen zicht
bestond op schadeloosstelling door de bondsregering’.115 Volgens Bogaarts was de KVP van
mening dat ten aanzien van Duitsland een nieuwe politiek gevoerd moest worden. Deze
politiek zou gericht moeten zijn op beëindiging van de oorlogstoestand met Duitsland en
beëindiging van de confiscaties. ‘Wanneer men zich op de basis der realiteit plaatst en acht
slaat op de ontwikkelingen der internationale verhoudingen sedert 1945, lijkt iedere andere
politiek met betrekking tot Duitsland tot consequenties te leiden, die voor het westen grote
gevaren en risico’s inhouden’, aldus het KVP Tweede-Kamerlid E.G.M. Roolvink.116 Deze
uitspraak ademt de angst voor het communisme dat zich in die jaren in de Westerse wereld
verspreidde.
Nederland moest dus weer samenwerken met Duitsland, en daar paste definitieve
confiscatie niet bij. Andere partijen – behalve de Communistische Partij Nederland (CPN) –
waren ook van mening dat er een basis gelegd moest worden voor samenwerking tussen beide
landen, maar waren wel voor de Bestemmingwet, omdat men van mening was dat Nederland
recht had op schadevergoeding. Aangezien de verdeling van de kapitaalgoederen uit
Duitsland lang niet de oorlogsschade compenseerde, moest vooral de liquidatie van
vijandelijk vermogen hiertoe dienen. De Bestemmingswet werd aangenomen op 20 juli 1951,
zes dagen voor de definitieve beëindiging van de oorlogstoestand met Duitsland.117
Op internationaal niveau deed Nederland er alles aan om te voorkomen dat Duitsland
aanspraak kon maken op geconfisqueerd vermogen. In het rapport van de commissie-François
stond te lezen dat de drang van Duitsers steeds sterker zou worden om hun vermogen terug te
eisen. Aangezien Nederland vanwege de steeds sterker wordende economische banden steeds
afhankelijker van Duitsland zou worden, zou Nederland deze druk op den duur niet meer
kunnen weerstaan. Nederland moest zich volgens het rapport ‘tegen die drang zo sterk en zo
spoedig mogelijk dienen te wapenen’.118 Zo probeerde Nederland in voor de Bondsrepubliek
bindende wetten, zoals de Divestment Law van september 1951, vast te leggen dat vijandelijk
vermogen door onderhandelingen niet teruggekregen kon worden. Regelmatig is door de
kerkelijke organisaties en de snel groeiende Nederlands-Duitse betrekkingen. M.D. Bogaarts, ‘Maarseveen,
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Nederlandse regering de kwestie van de vijandelijke vermogens onder de aandacht gebracht
van de drie grote westerse mogendheden, de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk.119 Met
wisselend succes. Enerzijds werd het toch mogelijk voor Duitsland te onderhandelen over
teruggave, mits de bezettingsautoriteiten hiervoor toestemming zouden geven. Alleen het
Duitse gezantschapsgebouw aan de Lange Vijverberg in Den Haag werd op deze manier
teruggegeven zodat het zijn oude functie als residentie van de Duitse diplomatieke
vertegenwoordiger kon vervullen. Anderzijds werd bepaald dat Duitsland zijn onderdanen,
die hun bezittingen kwijt waren geraakt, schadeloos moest stellen. Nederland hoefde daar niet
voor op te draaien.120 Het moeilijke voor Nederland was dat voor bilaterale afspraken tussen
beide buurlanden, Nederland zich moest richten tot de drie bezettingmachten omdat Duitsland
geen eigen buitenlandse politiek mocht voeren. Nederland had als klein buurland een heel
andere positie dan zij. De bezettingsmacht had als grootste prioriteit Duitsland klaar te stomen
om als gelijkwaardige partner opgenomen te worden in de Westerse samenleving.121
Het streven naar rechtsherstel en Wiedergutmachung, voortvloeiende uit anti-Duits
sentiment, was dus voor de meeste volksvertegenwoordigers begin jaren vijftig vooralsnog
belangrijker dan een goede basis voor wederzijdse samenwerking. Dit blijkt ook uit het feit
dat tien jaar na de oorlog er tussen Duitsland en Nederland nog steeds een aantal heikele
onderwerpen, zoals de grenscorrecties, financiële vraagstukken en berechting van
oorlogsmisdadigers, niet was opgelost. In Nederland bestond teleurstelling over de Duitse
houding. Er was geen sprake van ‘symbolische gebaren’ om gedaan onrecht te herstellen en
evenmin van schuldbesef.122 Pas in 1960 kwam het tot het Generalbereinigungsvertrag tussen
beide landen om tot afsluitende afspraken te komen. Blijkbaar werd de Divestment Law nooit
volledig uitgevoerd, want Duitsland verplichtte zich nu weer zijn onderdanen wier vermogen
was geconfisqueerd, schadeloos te stellen. Volgens Van der Ven werd pas in 1969 uitvoering
gegeven aan deze afspraak en kwam het Reparationsgesetz tot stand. Op basis van deze wet
konden Duitse onderdanen een gedeeltelijke schadevergoeding eisen van de Duitse staat.123
Daarnaast – en dat is een teken dat de Duitse regering zich wel sterk heeft gemaakt voor de
familie Hohenzollern –

werd overeengekomen dat bepaalde roerende goederen uit de

nalatenschap van de kroonprins aan de Bondsrepubliek (niet rechtstreeks aan de familie
Hohenzollern) zouden worden overhandigd. De oudste zoon van de kroonprins, Louis
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Ferdinand, had immers een verzoek tot ontvijanding gedaan, net vóór de Bestemmingswet
van kracht werd. Hij werd niet ontvijand, en tussen hem en de Nederlandse Staat was altijd
onenigheid

gebleven.

De

Nederlandse

regering

wilde

instemmen

met

het

Generalbereinigungsvertrag, mits Louis Ferdinand zijn verzoek tot ontvijanding introk.
‘Uitgangspunt hierbij was dat door overhandiging van de goederen alle aanspraken tot
teruggave van vermogen van de kroonprins definitief waren geregeld’.124

§ 2.4. De betekenis van Huis Doorn: ‘spaarvarken’ versus ‘beschermde diersoort’

In het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog werd als het ware van alle kanten aan
Huis Doorn getrokken. Verschillende betrokkenen hadden hun eigen ideeën over de toekomst
van dit landgoed. In Nederland stond bijna iedereen achter het beleid van confiscatie.
Nederland had immers zoveel schade en leed gekend tijdens de oorlog, en dat moest
gecompenseerd worden door de inbeslagname van vijandelijk vermogen. Uit alle macht wilde
de Nederlandse regering de door haar geconfisqueerde goederen behouden, zoals blijkt uit de
Bestemmingswet en het geheime besluit van 1947. Dat onschuldige mensen hiervan de dupe
werden, werd meestal als een vervelende bijkomstigheid gezien. Duitsland en zijn berooide
onderdanen aanvaardden pas in 1969 de consequenties en zo werden de laatstgenoemden
alsnog schadeloosgesteld. Ten aanzien van de toekomst van Huis Doorn waren de
verschillende betrokkenen het echter zeer oneens. Het algemene beleid ten aanzien van
vijandelijke vermogens stelde dat geconfisqueerde goederen geliquideerd moesten worden om
daarmee de wederopbouw te kunnen financieren. Huis Doorn was in die optiek dus een
spaarvarkentje. Het Beheersinstituut nam in deze geschiedenis een dubbelzinnige rol in.
Enerzijds was het instituut ingesteld door het Ministerie van Justitie om de vermogens te
beheren totdat liquidatie had plaatsgevonden, maar anderzijds gaf het zijn beheerders de
opdracht onderzoek te doen naar een mogelijke exploitatie van het landgoed. Deze houding
werd mede ingegeven door de aarzelende volksvertegenwoordiging ten aanzien van liquidatie
en het standpunt van zijn beheerders om Huis Doorn te behouden in zijn huidige staat. In de
visie van de beheerders en andere belanghebbenden, zoals de burgemeester van Doorn en de
commissaris van de Koningin in Utrecht, stond Huis Doorn dus gelijk aan een beschermde
diersoort. Ook de gemeenteraad van Doorn was twijfelachtig ten aanzien van de toekomst van
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Huis Doorn. Hij zat lange tijd klem tussen dorpsbelang en financiële draagkracht. In het
volgende hoofdstukken zal dieper ingegaan worden op de totstandkoming en achtergrond van
een groep heren – waaronder twee beheerders – die zich sterk heeft gemaakt voor het
uiteindelijke behoud van Huis Doorn, hun doelstelling, handelwijze en vooral hun motieven.
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Hoofdstuk 3: De groep heren en hun achtergrond
In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk gemaakt dat Huis Doorn geen doorsnee
vijandelijk vermogen was voor de Nederlandse Staat. Vanwege de bijzondere laatste eigenaar
en de historische gebeurtenissen rondom zijn komst en verblijf, heeft de Nederlandse regering
vanaf het moment waarop het Besluit Vijandelijk Vermogen van kracht werd, een
wispelturige en dubbelzinnige houding aangenomen ten aanzien van liquidatie. Dit werd nog
versterkt door de houding van de beheerders en andere betrokkenen die er alles aan deden wat
in hun vermogen lag om het landgoed voor liquidatie te behoeden. Hun wens tot behoud van
iets Duits in een periode vlak na de Tweede Wereldoorlog wekt toch enige verbazing. In dit
hoofdstuk staat de groep heren centraal die direct na de oorlog op de bres sprong voor het
behoud van een landgoed dat eigendom was van een Duitser. En dan nog wel een Duitser die
zowel in het buitenland als ook in Nederland geen goede reputatie had. Wie waren deze
mannen en wat was hun achtergrond?

§ 3.1. De betrokken heren

De kern van de groep bestond uit zeven heren, te weten de burgemeester van Doorn, J.H.E.
baron Van Nagell; de beheerders W.H. jonkheer de Beaufort en A. Staring; de commissaris
van de Koningin in de provincie Utrecht, M.A. Reinalda; J.H. van Heek van de Nederlandse
Kastelenstichting; de directeur van het Rijksmuseum te Amsterdam, D.C. jonkheer Roëll en
de voorzitter en penningmeester van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland, P.G. van Tienhoven. Daarnaast was er nog een aantal heren dat hun hulp heeft
verleend in de strijd voor het behoud van Huis Doorn. Dat waren onder anderen de secretarisgeneraal bij het Ministerie van Financiën, H.L. s’ Jacob (die tussen 1947 en 1950 in de raad
van beheer van de Kastelenstichting zat); M. van der Goes van Naters, Tweede-Kamerlid van
de Partij van de Arbeid (hij was onder andere bestuurslid van Natuurmonumenten) en L.H.N.
Bosch ridder van Rosenthal, voormalig commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht
en voorzitter van stichting Het Utrechts Landschap. Dit onderzoek zal zich voornamelijk
richten op de kern omdat zij uit persoonlijke overwegingen streden voor het behoud. De
andere heren deelden hun opvattingen, maar werden er bij betrokken doordat de kern een
beroep deed op hun netwerk en kwaliteiten.
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Dat deze heren samen kwamen was niet puur omdat zij het landgoed, om wat voor
reden dan ook, een warm hart toedroegen. De heren hadden vanwege hun expertise op
verschillende terreinen, allemaal een functie binnen hun eigen gecreëerde groep. Ondanks dat
er al snel een groep van een aantal heren ontstond die Huis Doorn wilde behouden, was echter
geen sprake van een gesloten en afgebakend geheel. Dat het een ‘losse’ groep was blijkt
bijvoorbeeld uit het feit dat er ook andere heren bij betrokken werden, als dat nodig werd
geacht. Maar ook het feit dat de commissaris van de Koningin pas in 1948 betrokken werd en
de rol van de burgemeester van Doorn toen ook frequenter werd, geeft de dynamiek van de
groep weer. Daarnaast vonden er onderlinge besprekingen plaats tussen een beperkt aantal
leden van de groep, vaak met medeweten van de anderen. Dit was het gevolg van de
verschillende functies die men binnen de groep bekleedde.
Voor welk werkterrein waren de heren afzonderlijk verantwoordelijk in hun
voornemen Huis Doorn te behouden en hoe en wanneer werden zij hierbij betrokken?
Particulier houtvester en directeur van het rentmeesterskantoor ’t Schoutenhuis in Maarn,
jonkheer Willem Hendrik de Beaufort, werd in 1947 door het Nederlandse Beheersinstituut
aangesteld als beheerder van Huis Doorn en volgde daarmee de overleden oud-notaris
Klaassen uit Amersfoort op. De keuze van het Beheersinstituut was een logische, omdat De
Beaufort direct na de Tweede Wereldoorlog ook al als beheerder van Kasteel Amerongen was
aangewezen.125 Von Ilsemann was in Nederland getrouwd met een dochter van Bentinck,
Elisabeth. Door haar huwelijk met een Duitser werd zij ook Duitse en haar aandeel in het
ouderlijk huis werd na de oorlog in beslag genomen, samen met het vermogen van Von
Ilsemann.126 De heer en mevrouw Von Ilsemann kregen op respectievelijk 26 en 2 oktober
1948 een ontvijandingsverklaring van het Nederlandse Beheersinstituut.127 Daarmee hield het
beheer van De Beaufort wat betreft Kasteel Amerongen op. Zoals in het vorige hoofdstuk al
aan de orde kwam, werd De Beaufort vanwege zijn kundigheid op het gebied van het
financieel beheer van landgoederen, samen met zijn grote interesse in natuur en bosbouw,
aangesteld voor het beheer van het park behorende bij Huis Doorn.128
Net als De Beaufort was Adolph Staring ook aangesteld door het Nederlandse
Beheersinstituut als beheerder van Huis Doorn, en dan met name voor het Huis en zijn
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inboedel. Dat was op 12 november 1945, tegelijk met de Kasvereniging die het overige
vermogen (geld) ging beheren. Staring werd aangesteld in de hoedanigheid van directeur van
de in eind 1945 opgerichte Kastelenstichting. De NKS was een van die nieuwe
overheidsorganen die in het leven geroepen was om ‘het in nationalen zin beheeren van, en
verder het verleenen van medewerking bij alle handelingen verband houdende met zaken als
bedoeld in art. 2 [het waken voor het in stand blijven van in Nederland gelegen kasteelen en
andere onroerende zaken], welke in eigendom toebehoord hebben of toebehooren aan
vijandelijken Staat of een vijandelijken onderdaan’.129 Daarnaast was hij net als De Beaufort
aangesteld voor het beheer van Kasteel Amerongen. Beide heren kenden elkaar al voordat zij
gezamenlijk betrokken raakten bij Huis Doorn. Ondanks dat Staring de eerste betrokkene was,
werd hij pas vanaf december 1948 pas echt frequent bij Huis Doorn betrokken omdat de
plannen er toen vanuit gingen dat Huis Doorn een museum bleef. Een andere reden was – tot
Starings verontwaardiging – dat zijn collega’s bij de Kastelenstichting hem niet bij het
overleg betreffende de toekomst van Huis Doorn betrokken.130
Burgemeester Justinus Hendrikus Egbert baron van Nagell werd in 1936 burgemeester
van de Gemeente Doorn op de Utrechtse Heuvelrug. Van Nagell was in de hoedanigheid van
burgemeester waarschijnlijk vanaf het begin betrokken bij Huis Doorn, omdat sommige
aangelegenheden niet buiten de gemeente om konden gaan. Zo was er de vraag wat te doen
met de Duitse gezinnen die de dienstwoningen van het landgoed bewoonden.131 Ook werd
Van Nagell in de arm genomen toen volgens de beheerders bleek dat te veel bezoekers
werden binnengelaten door het Centraal Museum in Utrecht, die de uitgifte van de
toegangskaarten voor zijn rekening nam.132 De Gemeente Doorn, en dus ook de burgemeester,
werd pas in de zomer van 1948 serieus betrokken bij de zaak. In de dagbladpers stond toen te
lezen dat de Nederlandse regering Huis Doorn wilde verkopen en dat de Gemeente Doorn de
eerste gegadigde voor aankoop was. Een beduusde gemeenteraad en College van
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Burgemeester en Wethouders waren niet op de hoogte gebracht en kwamen in actie om te
voorkomen dat een leeggehaald Huis Doorn te koop werd aangeboden.133
Marius Antoon Reinalda werd in 1947 commissaris van de Koningin. In deze
hoedanigheid werd hij door burgemeester Van Nagell in de zomer van 1948 op de hoogte
gesteld van de plannen van de regering om de inboedel van Huis Doorn onder te brengen in
bestaande Nederlandse musea en het Huis en de bijbehorende gronden te verkopen. Reinalda
werd ingeschakeld omdat zijn connecties in Den Haag misschien nuttig zouden zijn in de
strijd voor het behoud. Als commissaris van de Koningin behoorde het tot zijn taak de
belangen van de provincie en die van de Utrechtse gemeenten te behartigen.
De heren Jan Herman van Heek en David Cornelis Roëll waren respectievelijk
bestuurslid en voorzitter van de NKS, en raakten op die manier betrokken bij Huis Doorn.
Van Heek was betrokken bij de oprichting van de Kastelenstichting. Wat zijn precieze functie
binnen de groep was, wordt niet erg duidelijk, maar in ieder geval had Van Heek ervaring met
het in veiligheid brengen van landgoederen. Zelf had hij in 1912 Huis Bergh in ’s Heerenberg
van de familie Hohenzollern-Sigmaringen gekocht om het te restaureren en in 1946 onder te
brengen in een stichting.134 Als directeur van het Rijksmuseum speelde Roëll voornamelijk
een rol als het ging om museumzaken. Zo werd de conservator van het Rijksmuseum, Th.H.
Lunsingh Scheurleer, gevraagd om de inboedel te taxeren en een museumgids te schrijven.
Wat betreft Pieter Gerbrand van Tienhoven is niet duidelijk wanneer hij betrokken
raakte bij het streven Huis Doorn te behouden. Hij was in de groep degene die
Natuurmonumenten vertegenwoordigde, maar waarschijnlijk kwam hij voor het eerst via zijn
werkzaamheden in het bestuur van de NKS, waarin hij ook namens Natuurmonumenten
zitting had, met Huis Doorn in aanraking. Van Tienhoven is ongetwijfeld belangrijk geweest
vanwege zijn vele contacten in de wereld van het natuurbeheer en natuurbehoud en in de
financiële wereld. Dat blijkt ook uit het feit dat hij al in een vroeg stadium aanwezig was en
uiteindelijk ook een plaats in het bestuur van de beheerstichting van Huis Doorn heeft
gekregen. Toch is het moeilijk te zeggen wat hij voor Huis Doorn betekend heeft. Zijn
handelingen en acties bleven veelal achter de schermen. Er is ook maar weinig
correspondentie van hem wat betreft Huis Doorn teruggevonden.
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§ 3.2 Achtergrond van de heren

Om te kunnen achterhalen wat deze zeven personen nu precies wilden en wat hun
beweegredenen en motieven daarvoor waren, zal eerst gekeken worden naar hun individuele
achtergrond. Het milieu waaruit mensen komen, hun interesses en ervaringen hebben invloed
op hoe mensen over bepaalde zaken denken en naar bepaalde zaken kijken. Voor deze zeven
heren gold ook dat hun achtergrond, interesses en ervaringen hun kijk op Huis Doorn en wat
daarmee gedaan moest worden, hebben bepaald. Helaas is niet van iedereen even veel bekend.
Dankzij een kleine biografie over W.H. de Beaufort, geschreven door de journalist Elio
Pelzers, is het een en ander bekend over De Beaufort en zijn familie.135 Ook van Van Nagell
en Reinalda is wel het een en ander bekend omdat ze belangrijke openbare functies hebben
bekleed en daardoor necrologieën en andere krantenartikelen bewaard zijn gebleven. Dat
geldt ook voor Van Tienhoven. Verder heeft het interview met een dochter van Van Nagell en
een brief van een kleinzoon van De Beaufort nog informatie opgeleverd. Over Staring, Van
Heek en Roëll is echter minder bekend. Hierbij is men afhankelijk van lokale publicaties of
een kort artikel in het Biografisch Woordenboek van Nederland.

W.H. jonkheer de Beaufort
Willem Hendrik de Beaufort werd in 1881 als
negende kind geboren in Woudenberg. De
Beauforts stammen af van Franse Hugenoten
en behoren tot een oud Utrechts geslacht. De
familie De Beaufort kwam door aankopen en
huwelijken in het bezit van grote stukken
grond, zoals onder andere de landgoederen
Den Treek en Henschoten bij Leusden en
Maarn. Samen met de families Stoop en Van
Asch van Wijck behoorde de familie De
Beaufort in de negentiende eeuw tot de grote
ontginners

van

de

heidevelden

en

stuifzandgebieden op de Utrechtse Heuvelrug.

W.H. jonkheer De Beaufort

Daarnaast bekleedde zij in de negentiende eeuw
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veelal belangrijke openbare functies in de provincie Utrecht, zoals de functie van
burgemeester, wethouder, lid van Gedeputeerde en Provinciale Staten en watergraven. Een
oom van De Beaufort, zijn naamgenoot Willem Hendrik (1845-1918), bracht het tot minister
van Buitenlandse Zaken in het kabinet Pierson-Goeman Borgesius. Als Tweede-Kamerlid
heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de oprichting van Staatsbosbeheer.136
Na een houtvestersopleiding aan de Königliche Sachische Forstakademie Tharandt
vlakbij Dresden afgerond te hebben, richtte De Beaufort in 1931 het rentmeesterskantoor ’t
Schoutenhuis in Woudenberg op en bekleedde de functie van directeur. Naast het beheren van
de familiebezittingen en bezittingen van derden, gaf het rentmeesterskantoor ook advies over
het beheer van onroerende goederen. Landgoederen werden steeds onrendabeler en hij maakte
zich sterk om uiteindelijk alle familiebezittingen onder te brengen in een stichting. De
Beaufort trouwde met Ada Wilhelmina van Eeghen en lieerde zich daarmee aan de
Amsterdamse bankiers- en koopmansfamilie. Zijn schoonvader was, als directeur van de
Kamer van Koophandel in de hoofdstad, een invloedrijke persoon in de financiële en
zakenwereld. In 1937 werd De Beaufort in de adelstand verheven. Jonkheer De Beaufort nam
actief deel aan het maatschappelijke leven. Hij nam zitting in allerlei besturen in de land- en
bosbouw, het jachtwezen, de natuurbescherming en bij verscheidene overheidsorganen. Zo
werd hij in 1912 lid van het algemeen bestuur van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten – waar hij door zijn vriend Van Tienhoven bij werd betrokken – en in
1930 van de Boschraad, een adviesorgaan van de overheid. In deze functie maakte De
Beaufort zich, samen met Natuurmonumenten, sterk voor verlichting van fiscale lasten voor
landgoedbezitters.

De

pleidooien

leidden

tot

de

Natuurschoonwet

van

1928.
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Belastingvoordeel werd mogelijk wanneer landgoedeigenaren zich lieten registreren.

Daarnaast was De Beaufort tussen 1919 en 1950 lid van de Provinciale Staten van
Utrecht en tussen 1939 en 1946 ook van Gedeputeerde Staten namens de Liberale Staatspartij
en later de VVD. In de oorlog werd Gedeputeerde Staten ontbonden en werden zijn collega’s
gevangen gezet in St. Michielsgestel. De Beaufort bleef dit lot bespaard. Van zijn bossen
bleef echter weinig over door gedwongen houtvellingen voor en door het Duitse leger,
legeroefeningen,

verplichte

leveringen

van

brandhout

en

het

opwerpen

van

belemmeringstroken. Na de bevrijding leidde hij op verzoek van Wilhelmina de zuivering van
het personeel van de Koninklijke Houtvesterij Het Loo. Hij vond dat geen aangename taak
maar vond dat hij niet kon weigeren. De Beaufort was zeer Oranjegezind en werd benoemd
136
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tot jagermeester in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina, opperhoutvester van Het
Loo en werd gevraagd intendant op Paleis Soestdijk te worden. Dat laatste heeft hij
afgeslagen. In 1976 overleed De Beaufort op 95 jarige leeftijd.138

A. Staring
A. Staring

Adolph Staring was een telg uit één van de vooraanstaande families in de Graafschap en de
Achterhoek. Ondanks dat de familie Staring niet van adel was, maar ‘slechts’ deel uitmaakte
van de deftige, gezeten burgerij, leverde zij generaties lang bestuurders.139 Zijn voorvader
Antoni C.W. Staring was naast dichter ook landbouwkundige en voorzitter van de marke
Barchem. Hij liet zijn politieke invloed in het Gelderse provinciale bestuur geldend maken
voor afwatering van zijn land en verdeling van de marken.140 In 1931 kocht Staring het
landgoed De Wildenborch bij Vorden, dat tussen 1780 en 1924 in het bezit van de familie
Staring was geweest. Vorden was een dorp met relatief veel landgoedeigenaren. Staring liet
het kasteel renoveren en verbouwen en liet het park aanleggen in de Engelse landschapsstijl.
Tijdens de oorlog werd de Wildenborch op last van de Duitsers ingericht als
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noodverzorgingshuis, waardoor Staring en zijn vrouw hun intrek moesten nemen in een
bijgebouw.141
Na een rechtenstudie doorliep Staring een kortstondige diplomatieke carrière in Den
Haag. Dat werk kon hem echter niet boeien en hij besloot kunstgeschiedenis te gaan studeren.
Als bekend kunsthistoricus heeft Staring veel gepubliceerd over de kunstgeschiedenis van de
achttiende eeuw, de portretminiatuur, de beeldhouwkunst en de iconografie van het Huis van
Oranje. Ook deed hij onderzoek naar het geslacht Staring. Staring werd, op verzoek van het
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, directeur van de Nederlandse
Kastelenstichting omdat hij in zijn omgeving veel kastelen en landgoederen zag met een
wankele toekomst.142 Naast directeur van de NKS was hij lid van het bestuur van de stichting
Vrienden der Geldersche Kasteelen en werkte kortstondig voor de Voorlopige Monumenten
Commissie. In 1976 riepen Staring en zijn vrouw de ‘Stichting de Wildenborch’ in het leven,
om het landgoed op deze manier beter in stand te kunnen houden.143 Staring wordt wel
omschreven als een markante persoon.144 Zijn correspondentie, zowel aanwezig op Huis
Doorn als bij de Nederlandse Kastelenstichting, ademt een bepaalde ijdelheid uit, maar ook
neerbuigendheid naar het ‘gewone’ volk. Hij zag zichzelf, door de lange verbintenis van de
familie Staring met de Wildenborch, als een echte landheer. Staring overleed op 90 jarige
leeftijd.

J.H.E. baron van Nagell
Justinus Hendrikus Egbert (Joost) baron van Nagell kwam uit het Gelderse geslacht Van
Nagell dat het landgoed Ampsen bij Lochem bewoonde. Van Nagell werd in 1890, net als
Staring, geboren in een van de bestuurlijke dynastieën uit De Graafschap. Zijn
overgrootvader, J.A.C. baron Van Nagell, heer van beide Ampsen, was van 1814 tot 1848 lid
van de Tweede Kamer en kamerheer in buitengewone dienst van de koningin. Zijn grootvader
Justinus Egbert Hendrik was burgemeester van Laren (Gld.), van 1864-1888 lid van
Gedeputeerde Staten van Gelderland en tussen 1888 en 1893 lid van de Eerste Kamer. Zijn
oom A.J. van Nagell was van 1878-1901 ook burgemeester van Laren, lid van de Provinciale
Staten van Gelderland, gedeputeerde van 1901-1919 en lid van de Eerste Kamer.145 Na de
H.B.S te hebben doorlopen was Van Nagell werkzaam bij de Twensche Bank in Utrecht, werd
141
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vervolgens burgemeester van Waardenburg en uiteindelijk burgemeester in Doorn.146 In 1923
trad Van Nagell met Eva van Tienhoven in het huwelijk, zijn tweede huwelijk. Haar vader
was directeur van de Stichtse Bank en later van de Twentse Bank. Haar grootvader Gijsbert
van Tienhoven was tussen 1880 en 1891 burgemeester van Amsterdam, daarna formateur en
leidde het kabinet-Van Tienhoven waarin hij minister van Buitenlandse Zaken was. Van 1897
tot 1911 was hij commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland. Zijn zoon, en
dus een oom van mevrouw Van Nagell, was de
al eerder genoemde natuurbeschermer en
medeoprichter van Natuurmonumenten Pieter
Gijsbert van Tienhoven.
Tot zijn pensionering in 1953 bleef
Van Nagell burgemeester van Doorn en werd
daarna intendantconservator op Huis Doorn.
Tijdens de oorlog is hij niet ontslagen,
ondanks het feit dat hij altijd zijn eigen gang is
gegaan. Door op zijn post te blijven zitten,
heeft hij zich sterk kunnen maken voor zijn
inwoners.147 Daarnaast kreeg hij regelmatig
hulp van Von Ilsemann als er moeilijkheden
met het Duitse gezag ontstonden.148 ‘Noblesse
oblige’ was zijn levenshouding, hij werd wel
de ‘burgemeester der invaliden’ genoemd
omdat hij zich altijd zeer begaan toonde met
J.H.E. baron Van Nagell

de Nederlandse oorlogsgewonden in het

Militair Revalidatiecentrum Aardenburg in Doorn en met mensen die te kampen hadden met
moeilijkheden of ziekte. Van Nagell vervulde naast zijn burgemeesterschap nog verschillende
functies in het maatschappelijke leven.149 Zo volgde hij in 1949 Staring op als directeur van
de Nederlandse Kastelenstichting en had hij zitting in het bestuur van Natuurmonumenten.150
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Als kamerheer van de koningin in buitengewone dienst onderhield hij nauwe relaties met het
Koninklijk Huis. Van Nagell overleed vrij onverwacht op 83 jarige leeftijd.151

M.A. Reinalda
M.A. Reinalda

Marius Antoon Reinalda werd in 1888 geboren in Haarlem. In het van oorsprong Friese gezin
kreeg Reinalda een sociaal-democratische en humanistische opvoeding. Na zeven jaar lagere
school ging hij in 1903 aan de slag – op het moment dat zijn vader als organisator van de
spoorwegstaking werd ontslagen – als jongste bediende bij uitgeverij H.D. Tjeenk Willink. Na
zijn werk hielp hij zijn ouders in het geheelonthouderskoffiehuis, dat het centrum van de
sociaal-democratische beweging in Haarlem werd. Bij Tjeenk Willink werd Reinalda via de
functies van vertegenwoordiger en procuratiehouder, in 1937 directeur en in 1946 presidentcommissaris. Hij slaagde erin zijn uitgeverswerk met een politieke carrière te combineren,
want in 1917 kwam hij voor de SDAP in de gemeenteraad van Haarlem, werd later wethouder
en lid van Provinciale Staten van Noord-Holland en trad af toen een NSB burgemeester werd
aangesteld. Hij is toen ondergedoken en heeft zich in de illegaliteit beziggehouden met de
voorbereiding van het herstel van het normale bestuur na de bevrijding.152
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In 1945 werd Reinalda benoemd tot burgemeester van Haarlem, de eerste
socialistische burgemeester van een grote stad. Twee jaar later verliet hij Haarlem om in
Utrecht de eerste socialistische commissaris van de Koningin in Nederland te worden. In die
hoedanigheid had hij verscheidene functies die in het verlengde van zijn ambt lagen, zoals bij
Natuurmonumenten. In 1953 werd hij lid van het Dagelijks Bestuur en een jaar later
ondervoorzitter.153 Verder was Reinalda na de oorlog onder andere voorzitter van de
Wezenkas, die hij om wist te vormen tot een moderne humanistische organisatie, en
bestuurslid van de op maatschappelijk werk gerichte vereniging Humanitas. Hij sloot zijn
politieke carrière af als lid van de Raad van State.154 Over hem is onder andere geschreven:
‘Met zijn aristocratische uiterlijk, zijn gesoigneerde voorkomen en enigszins autoritaire
optreden was hij het toenmalige prototype van een hoge bestuurder.’155 Ondanks zijn afkomst
kon hij zich gemakkelijk aanpassen de gewoonten en manieren van de bestuurlijke klasse. Hij
verloochende echter zijn afkomst nooit. Hij hield altijd contact met de gewone man en zette
zich in voor betere huisvesting en onderwijs. Omdat hij met iedereen goed kon omgaan, werd
hij wel de ‘man van het midden’ genoemd, ‘die exclusieve vaardigheden verenigde met het
vermogen te bemiddelen’.156 Reinalda overleed in 1965 op 87 jarige leeftijd in Den Haag.

J.H. van Heek
Jan Herman van Heek werd in 1873 geboren in Enschede als telg van een oud Twents
textielfabrikantengeslacht dat oorspronkelijk uit het Duitse Westfalen afkomstig was. Zijn
vader Gerrit Jan van Heek is voor zijn tijd van grote betekenis geweest, zowel op industrieel,
sociaal en cultureel gebied. Hij was medeoprichter van Van Heek en Co., dat mede door zijn
toedoen uitgroeide tot één van de grootste spin- en weefondernemingen van de Nederlandse
textielindustrie. In 1888 heeft hij samen met anderen de Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij opgericht voor het ontginnen van de heidegronden en het aanplanten van
bospercelen. Gedurende vele jaren was hij lid van de Staten van Overijssel en lid van de
Eerste Kamer.157 Jan Herman bezocht de Industrieschool in Enschede en richtte samen met
zijn vader de Commanditaire Vennootschap G.J. van Heek en Zonen op, waar hij presidentW. Borrie, M.A. Reinalda (1888-1965). Een geboren bestuurder (Amsterdam 2005) 312-314.
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commissaris werd. Tal van andere commissariaten bekleedde hij, zoals bij de Twentsche
Bank.
Van Heek maakte vele reizen, niet alleen als zakenman, ook als liefhebber en
onderzoeker van oude beschavingen. Zijn interesse in historie en cultuur leidde er toe dat, in
samenwerking met zijn broers, het Rijksmuseum Twente tot stand kwam. In de functie van
honorair directeur zorgde Van Heek ervoor dat het museum één van de belangrijkste
Nederlandse musea op het gebied van prehistorie en primitieve schilderkunst werd. Daarnaast
zette hij zich ook in voor natuurbehoud. Samen met zijn vriend P.G. van Tienhoven werkte hij
mee aan de totstandkoming van het Nationale Park Veluwezoom en nam zitting in het bestuur
van de Vereniging van Natuurmonumenten.
In 1912 kocht hij kasteel Bergh in ’s Heerenbergh met ongeveer 1400 ha. grond van
Willem August von Hohenzollern-Sigmaringen. (De katholieke tak van de Hohenzollerns,
waaruit de Roemeense koninklijke familie is voortgekomen.) Met de aankoop wilde Van
Heek het verwaarloosde bezit veilig stellen, eerst in de vorm van een naamloze vennootschap,
later door middel van de ‘Stichting tot
instandhouding

der

goederen

en

rechten van het Huis Bergh’. Het moest
als een monument van natuur- en
kunstgenot altijd blijven bestaan. In
Huis Bergh is daarnaast door Van Heek
een

collectie

van

vroegere

en

archeologische kunst en een historische
bibliotheek samengesteld. Van Heek
heeft niet alleen Huis Bergh willen
veilig stellen, een zelfde bestemming
heeft

hij

gegeven

Koningsbelten

aan

onder

Landgoed
Haarle

in

Overijssel. Ook was hij betrokken bij
de restauratie van kasteel Doornenburg
in de Overbetuwe en de Waag en Hof
Gelria in Doesburg. Als bestuurslid van
de Stichting ‘Vrienden der Geldersche

J.H. van Heek

Kasteelen’ – waarvan hij Staring
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ongetwijfeld heeft gekend – had hij ook een rol in de restauratie van kasteel Hemen, en bij de
veiligstelling van de landgoederen Twickel en Singgraven. Net als van Tienhoven en Staring
was hij ook lid van de Oudheidkundige bond. Van Heek werd 86 jaar.158

D.C. jonkheer Roëll
David Cornelis jonkheer Roëll werd in 1894 in Utrecht geboren in een bekend Nederlands
regentengeslacht dat, net als het geslacht Van Heek, oorspronkelijk uit het Duitse Westfalen
afkomstig was. Ook de familie Roëll heeft bekende bestuurders voortgebracht, zoals H.H.
Roëll die in de tweede helft van de negentiende eeuw commissaris van de Koningin in Utrecht
was. Zijn zoon Joan Roëll was onder andere lid van de Tweede Kamer en minister van
Buitenlandse Zaken tussen 1894 en 1897. Een oom van David Roëll, Antonie Roëll, was
commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland tussen 1915 en 1940 en
daarvoor burgemeester van onder andere Amsterdam. Samen met Van Tienhoven nam hij het
initiatief voor het behoud van het Goois Natuurreservaat.159 David Roëll is overigens een
aangetrouwde neef van Staring. De schoonmoeder van Staring was de zus van de vader van
Roëll.
Na het gymnasium studeerde Roëll rechten en kunstgeschiedenis in Utrecht en ging in
1919 naar Parijs om daar zijn studie kunstgeschiedenis aan de Sorbonne en École du Louvre
voort te zetten. Hij keerde terug naar Nederland toen F. Schmidt-Degener, directeur van het
Rijksmuseum, hem een baan als assistent conservator (en later conservator) aanbood. Roëll
was vooral geïnteresseerd in de negentiende- en twintigste-eeuwse kunst. Na 1936, als
directeur van de gemeentelijke musea in Amsterdam, heeft Roëll samen met de architect E.
Eschauzier het Stedelijk Museum gereorganiseerd en gemoderniseerd. Ook organiseerde hij
verschillende tentoonstellingen over moderne kunst. Na de oorlog kwam hij terug bij het
Rijksmuseum als hoofddirecteur. Een grote uitdaging was toen de renovatie en reorganisatie
van het museum, dat te lijden had gehad onder de oorlogshandelingen. In 1945 werd Roëll
door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aangesteld als voorzitter van
de nieuw opgerichte NKS. Ondanks dat Roëll weinig gepubliceerd heeft, werd hij opgenomen
in de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Als blijk van waardering voor zijn
werkzaamheden voor de Nederlandse kunst reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds elk jaar de
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David Roëll-prijs uit voor beeldende kunst. Roëll is plotseling overleden in 1961 op 67 jarige
leeftijd.160

P.G. van Tienhoven
Pieter Gerbrand van Tienhoven werd in 1875 in Amsterdam geboren als vijfde van in totaal
negen kinderen. Zijn vader was burgemeester van Amsterdam en minister van Buitenlandse
Zaken en een broer van de schoonvader van burgemeester Van Nagell. Aan de Universiteit
van Amsterdam studeerde hij rechten en biologie. Vervolgens begon hij een loopbaan als
assuradeur in het verzekeringswezen. Hij
werd

directeur

van

verschillende

maatschappijen, maar in die hoedanigheid
behield hij vooral contacten ten behoeve
van de natuurbescherming. In 1904 was hij
namelijk

in

contact

gekomen

met

onderwijzer Jac. P. Thijsse, die met succes
had voorkomen dat het Naardermeer een
vuilstortplaats van de gemeente Amsterdam
zou

worden.

Vereniging

Uit
voor

Natuurmonumenten

die

actie

was

Behoud
in

de
van

Nederland

voortgekomen. Van Tienhoven werd lid en
bekleedde vanaf 1907 tot aan zijn dood in
1953 de functie van penningmeester. Als
bestuurder en vanaf 1927 als voorzitter,
hield van Tienhoven zich intensief bezig

P.G. van Tienhoven

met het verwervingsbeleid ten aanzien van
terreinen. Bij de totstandkoming van Provinciale Landschappen, zoals het Utrechts
Landschap, speelde Van Tienhoven een initiërende rol. Zijn bijnaam ‘Vogelenpiet’ kreeg hij
omdat hij grote belangstelling voor vogels en de vogelbescherming had. Zo was hij
bestuurlijk actief bij de Vereeniging tot Bescherming van Vogels, een vereniging waar zijn
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vriend De Beaufort ook bij betrokken was. Hij zette zich ook in voor natuurbehoud op
internationaal gebied en richtte in 1925 de Nederlandsche Commissie voor Internationale
Natuurbescherming op. Daarnaast was hij lid van verschillende adviescommissies en -organen
van de rijksoverheid. Niet alleen de natuurbescherming maar ook de monumentenzorg had
zijn belangstelling. In 1911 was hij een van de oprichters van de Bond Heemschut, een
federatieve vereniging die zich tot taak stelde de stedelijke en landschappelijke schoonheid
van Nederland te behouden. Ook probeerde Van Tienhoven binnen Vereeniging ‘Hendrick de
Keyser’ historisch waardevolle gebouwen in Nederland te behouden.161 Van Tienhoven wordt
omschreven als ‘in denken en doen een zelfbewuste Amsterdamse patriciër, die overigens met
hetzelfde gemak omging met zakenlieden en bestuurders als met opzichters en
boswachters.’162 Van Tienhoven werd 78 jaar.

§ 3.3. Gemeenschappelijke kenmerken

Deze zeven heren hadden opvallend veel met elkaar gemeen. Ten eerste hadden de meeste
heren eenzelfde achtergrond. De Beaufort, Van Nagell en Roëll kwamen uit de adelstand, de
andere heren stamden uit gegoede, vaak patricische families. In de achttiende, negentiende en
ook begin van de twintigste eeuw verschafte kapitaal, in de vorm van grond of aandelen,
toegang tot bestuurlijke functies. Het waren deze adellijke en patricische families die, door
hun bestuurlijke functies, hun invloed konden laten gelden op allerlei terreinen van de
maatschappij. Dat is terug te vinden in deze familiegeschiedenissen. Reinalda was een
uitzondering, als autodidact had hij zich opgewerkt naar de bestuurlijke klasse. Zijn
uitzondering op het geheel is tekenend voor die tijd. Na de invoering van het algemeen
kiesrecht in 1918 brokkelde het monopolie dat de adel en het patriciaat hadden in het
Nederlandse bestuur steeds meer af. In sommige delen van Nederland ging dat sneller dan in
andere. In gebieden met veel landgoedeigenaren, zoals op de Heuvelrug en De Graafschap,
liep deze ontwikkeling minder snel. Toen Reinalda in 1947, als eerste sociaal-democratische
commissaris van de Koningin in Nederland, in de provincie Utrecht benoemd werd, kreeg hij
daar geen warm onthaal. De provincie Utrecht was ‘krachtens traditie nogal gewend aan
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functionarissen, die ofwel meer dan één titel droegen of uit de adelstand voorkwamen. Het
was een tamelijk vreemde situatie toen Reinalda werd benoemd’.163
In het verlengde van een gezamenlijke afkomst ligt de constatering dat een aantal van
de heren zelf landgoedeigenaar was. De Beaufort bewoonde ’t Stort in Maarn en beheerde
daarnaast de andere familielandgoederen. De familie Staring was sinds 1931 weer in het bezit
van de Wildenborch en Van Heek had in 1912 Huis Berg aangekocht. Het feit dat de heren
die van adel waren, niet per definitie ook de landgoedeigenaren waren, is duidelijk een
uitvloeisel van die veranderende tijd. Ook mensen zonder adellijke titel konden zich de
aanschaf en het onderhoud van een landgoed, huis met bijbehorende gronden en bossen,
steeds vaker permitteren. En andersom gebeurde ook. Van Nagell was bekend met
grootgrondbezit, maar woonde in Doorn in de riante burgemeesterswoning ‘Doornveld’.
Daarnaast moet worden opgemerkt – ook in het verlengde van een gegoede komaf –
dat deze heren zich allemaal uitermate verdienstelijk hebben gemaakt in het maatschappelijke
leven. Zo waren Staring, Van Heek, Roëll, Van Tienhoven vanaf het begin, en Van Nagell
vanaf 1949, betrokken bij de Kastelenstichting. De eerste vier kenden elkaar dus al voordat ze
betrokken raakten bij het streven tot instandhouding van Huis Doorn. Van Tienhoven was
daarnaast vanaf 1907 bestuurlijk actief bij Natuurmonumenten en De Beaufort vanaf 1912.164
Niet precies duidelijk is wanneer Van Heek bij Natuurmonumenten betrokken werd, maar in
1931 werd hem al de Gouden Jubileumpenning uitgereikt.165 Deze drie heren kenden elkaar
dus al voordat Huis Doorn geconfisqueerd werd. Zowel De Beaufort als Van Heek was
bevriend met Van Tienhoven. Van Nagell werd pas bestuurslid in 1949.166 Reinalda was
vanaf 1953 bestuurlijk actief bij Natuurmonumenten. De Beaufort kende daarnaast de leden
van de Kastelenstichting doordat hij samen met die stichting was aangesteld als beheerder van
Kasteel Amerongen. Tot slot bestonden er ook nog onderlinge familiebanden, zoals tussen
Staring en Roëll en tussen Van Tienhoven en Van Nagell. De oudste dochter van Van Nagell
was trouwens een paar maanden na de bevrijding getrouwd met een neef van De Beaufort.167
De betrokken heren waren duidelijk kinderen van hun tijd. Zij probeerden zich staande
te houden in een tijd waarin de ‘natuurlijke’ machtspositie van de adel en het patriciaat op
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liberale

wijze

koppelen

zij

deze

(voor

hen)

vanzelfsprekende

autoriteit

met

verantwoordelijkheidsgevoel om zich in te zetten het mooie te behouden voor het nageslacht.
Deze gemeenschapszin beperkte zich tot datgene wat de betekenis van de rol van de elite
benadrukte en stond daardoor ver af van het ‘gewone’ volk. Het streven naar het behoud van
het oude landgoed Huis Doorn was voor hen een geschikte aangelegenheid om hun taak in de
samenleving nog eens te etaleren en tegelijkertijd hun rol in de geschiedenis te onttrekken aan
de vergetelheid. Deze behoudende instelling botste met het nieuwe, progressieve beleid van
de rooms-rode coalitie van KVP en PvdA. Dat de invloed van deze conservatieve elite nog
niet geheel was uitgespeeld, bewijst de naoorlogse geschiedenis van Huis Doorn.
Voor de meeste heren gold dus dat zij betrokken raakten bij Huis Doorn omdat zij
vanwege hun speciale en specifieke kennis, ervaring hadden met betrekking tot het behoud
van een landgoed, kasteel of museum én omdat zij zich in een uitgebreid sociaal netwerk
begaven van gelijkgestemden met deze expertise.
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Hoofdstuk 4: Motivatie en handelwijze
In dit hoofdstuk zal de motivatie en de handelwijze van de groep heren, die Huis Doorn
uiteindelijk beschermden tegen liquidatie, centaal staan. Uit het vorige hoofdstuk bleek dat de
betrokken heren veel met elkaar gemeen hadden. Ze kwamen allemaal, op één uitzondering
na, uit adellijke en patricische families die een lange traditie van besturen kenden. Het
bekleden van verschillende maatschappelijke posities was een vanzelfsprekend iets voor hen.
Hun achtergrond en functies kennende, is het ontstaan van deze groep met kunde op het
gebied van monumenten- en natuurbehoud niet meer zo toevallig als dat het in het begin leek.
Maar hadden deze heren, met hun grotendeels gezamenlijke achtergrond, ook dezelfde
motieven om te streven naar behoud van Huis Doorn?

§ 4.1. Vertegenwoordigde instanties

Om een goed inzicht te kunnen krijgen in de vraag waarom deze groep heren Huis Doorn nu
precies wilde behouden in zijn oorspronkelijke staat, moet eerst nader stilgestaan worden bij
de organisaties die de afzonderlijke betrokkenen vertegenwoordigden en de functies die zij
bekleedden. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat bijna iedere betrokkene namens een
instantie of orgaan betrokken was geraakt bij Huis Doorn. Het denken en handelen van de
betrokkenen werd dus mede ingegeven door de doelstelling en visie van de
vertegenwoordigde instanties.
De Nederlandse Kastelenstichting was met drie heren (Staring, Van Heek en Roëll) de
best vertegenwoordigde organisatie in het streven naar het behoud van Huis Doorn. Van
Tienhoven was weliswaar ook bestuurlijk betrokken bij de NKS, maar vertegenwoordigde
Natuurmonumenten. In die hoedanigheid was hij ook betrokken bij Huis Doorn. De
doelstelling van de NKS was ‘het waken voor het in stand blijven van in Nederland gelegen
kastelen en andere onroerende zaken welker ongerept behoud van algemeen belang is uit
oogpunt van monumentenzorg, natuurbescherming of landschapsschoon’.168 Dit wilde zij
voornamelijk bewerkstelligen door lastenverlichting voor de kasteeleigenaar.169 De
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Kastelenstichting werd daarnaast als beheerder aangesteld ‘met de speciale taak de belangen
van deze (…) voor het publiek toegankelijke verzameling te behartigen, in afwachting van
een bestemming, uiteindelijk aan deze verzameling te geven’.170 De NKS had ten aanzien van
vijandelijke vermogens voornamelijk een adviserende rol naar de overheid, maar verwachtte
in haar beginjaren dat het beheer van deze vermogens uiteindelijk door de staat aan de
stichting zou worden overgedragen. Naast die adviserende rol diende de NKS het beleid uit te
voeren dat het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW) opstelde.171
Toen Staring begon als directeur bij de NKS, wilde hij van de stichting een officieel
overheidsorgaan maken en het tot bloei laten brengen naar het idee van de Engelse National
Trusts.172 Het is daar echter niet van gekomen. ‘Toen ik deze taak op mij nam, bood zij
allerlei perspectieven, waarvan heel weinig is terecht gekomen. (…) Waar wij blijkbaar zeer
weinig invloed meer hadden op de beslissingen van de Regeering, had het weinig zin meer
onszelf als een officieuze overheidsinstantie te blijven zien en daardoor onze
bewegingsvrijheid te beperken’173, aldus Staring. De NKS probeerde dus – mede als
belangenbehartiger van kasteeleigenaren – kastelen en bijbehorende landgoederen in hun
oorspronkelijke staat te behouden, maar kreeg na verloop van tijd het gevoel door de overheid
niet gehoord te worden. Daarnaast was zij ten aanzien van het beheer van Huis Doorn – door
de aanwezigheid van twee bestuursleden van de stichting die OKW vertegenwoordigden –
officieus gebonden aan het beleid van de regering.
Beheerder

De

Beaufort

was

de

enige

betrokkene

die

geen

organisatie

vertegenwoordigde. Als particulier houtvester en directeur van een rentmeesterskantoor was
hij iemand aan wie je het beheer van een landgoed kon overlaten. Zijn opdrachtgever inzake
Huis Doorn, het NBI, steunde op zijn kennis en ervaring wat betreft het beheer van een
landgoed. De Beaufort vormde de schakel tussen het NBI en de rest van de betrokkenen. Dat
hij verder niemand vertegenwoordigde, en daardoor ook niet gebonden aan iets of iemand
was, komt duidelijk naar voren in zijn taken en handelwijze in het streven naar behoud. Zijn
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visie ten aanzien van het beheer van landgoederen blijkt uit het beleid van zijn
rentmeesterkantoor ’t Schoutenhuis. Het doel van de onderneming was het voeren van het
administratieve en technisch beheer van landgoederen. Er was veel aandacht voor
natuurschoon, maar er werd ook gestreefd naar rendabele landgoederen. In een reclamefolder
uit 1946 staat geschreven:

‘Waar onze arbeid zich voorts concentreert op een zoodanig beheer der landgoederen, dat
dezelver ongerepte instandhouding naar mogelijkheid gediend wordt, spreekt het wel vanzelf,
dat de landschappelijke waarde van deze landgoederen den toegewijden beheerder evenzeer
ter harte zal gaan als den eigenaar zelf…De oud-nederlandsche spreekwijze: ‘De cost gaet
voor die baet uyt’ geldt ook voor ons vastgoed-beheer en is er zelfs een moeilijke
omstandigheid van. Want bij de groote vaste lasten die het grondbezit reeds treffen en in de
toekomst mogelijk nog bedreigen, vormen de beheerskosten een belangrijk element. ’t
Schoutenhuis heeft zich hierbij steeds ten doel gesteld, dat een vastgoed-beheer zijn extra
daaraan te besteden kosten minstens moet terugverdienen… ’.174

Officieel vertegenwoordigde alleen Van Tienhoven de vrij elitaire Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten. Maar aangezien andere betrokken heren ook bestuurlijk actief waren bij
deze vereniging, was zij nauw betrokken bij Huis Doorn. Natuurmonumenten werd in 1905
door de onderwijzers Jac. P. Thijse en E. Heimans opgericht als reactie op de steeds
verdergaande verstedelijking en het verminderen van het areaal woeste gronden. Doelstelling
van de natuurbeschermingsvereniging was het structureel veilig stellen van natuurgebieden
door aankoop en beheer. Het was de plicht van een beschaafde natie om, net als belangrijke
bouwwerken en kunst uit het verleden, ook stukjes natuur voor het nageslacht te bewaren.
Natuurmonumenten was vanaf haar oprichting een knooppunt voor verschillende
stromingen van natuurbescherming geweest.175 Zo waren verschillende bestuursleden,
waaronder Van Tienhoven, De Beaufort en Van Heek176 ook lid van de Nederlandsche
Heidemaatschappij. Omdat cultuurhistorische waarden ook bescherming verdienden, was het
in de ogen van Natuurmonumenten heel goed mogelijk om met dergelijke organisaties – die
tot doel hadden de woeste gronden te ontginnen door met name de aanplant van bossen –
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samen te werken. Die samenwerking was ook gevolg van het feit dat landgoedeigenaren
zowel bij Natuurmonumenten als bij de Heidemaatschappij betrokken waren.177
Tot slot hadden burgemeester van Nagell en commissaris van de Koningin Reinalda,
net als de Beaufort, een soort schakelpositie. Een belangrijke taak voor hen was het
bemiddelen tussen enerzijds de betrokkenen en anderzijds de gemeenteraad van Doorn. Want
ondanks dat zij grotendeels achter de plannen van de heren stonden – zij vormden immers met
hen die groep – moesten zij, vanwege hun functies, rekening houden met de belangen van de
Gemeente Doorn. Zowel de gemeente als de betrokken heren wilde voorkomen dat Huis
Doorn geliquideerd werd, maar over de manier waarop en de invulling van het beheer van het
landgoed bestond veel discussie. De penibele financiële situatie van de Gemeente Doorn
leidde tot een andere motivering van de wens Huis Doorn te behouden.
In de officiële documenten, bijvoorbeeld verslagen van besprekingen tussen de
betrokken heren, staat duidelijk omschreven wat de groep als geheel wilde dat er met Huis
Doorn ging gebeuren, hoe zij dacht dat te gaan verwezenlijken en waarom. Deze plannen
moeten dus gezien worden als een samenraapsel van alle bestaande motieven ten aanzien van
Huis Doorn dat zij als hun gemeenschappelijke motieven hadden gemaakt. Het is interessant
om deze samenvoeging te ontwarren en te kijken waar wiens prioriteiten lagen, om op die
manier inzicht te krijgen in de onderlinge verhouding tussen de verschillende motieven en
daar gewicht aan te kunnen toekennen.
Volgens de betrokkenen moest Huis Doorn behouden blijven om de volgende redenen:

1) Doorn had zich al dertig jaar op Huis Doorn gericht, en was er daardoor wat betreft
diensten en faciliteiten op ingesteld. Huis Doorn had zowel de functie van werkgever
als van toeristische attractie.
2) De interesse voor alles wat Duits was, was na de Tweede Wereldoorlog tot het nulpunt
gedaald. Volgens de heren zette de Tweede Wereldoorlog Huis Doorn en zijn laatste
bewoner in een historische context. Daarnaast gold voor alles van voor 1914 andere
maatstaven. Huis Doorn moest dus niet in het licht van de Tweede Wereldoorlog
gezien worden. Omringd door zijn geschiedenis vormde Wilhelm een onderdeel van
het toenmalige heden.
3) Huis Doorn nam steeds meer in belang toe door de plunderingen van de andere
Hohenzollernpaleizen in Duitsland door de Russen na de Tweede Wereldoorlog. Huis
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Doorn was niet alleen van belang als paleis van de voormalige Pruisische keizerlijke
familie, maar ook als plaats met veel kunsthistorische voorwerpen.
4) De verzameling van kunstvoorwerpen had het karakter van een kunstcollectie, omdat
alle schilderijen, zilverstukken, de snuifdozencollectie van Frederik de Grote en
meubels samenhang kregen doordat ze deel uitmaakten van de geschiedenis van de
familie Von Hohenzollern.
5) Huis Doorn lag in een zeer fraai park dat als natuurobject behouden moest blijven.178

Uit deze gezamenlijke redenen komen duidelijk de verschillende functies, vertegenwoordigde
instanties en bijbehorende belangen naar voren. De gezamenlijke motieven zijn opgebouwd
uit grofweg drie componenten, namelijk 1) belang op cultuurhistorisch gebied, 2)
natuurbescherming en 3) gemeentebelangen.

§ 4.2. Cultuurhistorisch belang van Huis Doorn

Het cultuurhistorisch belang van Huis Doorn werd voornamelijk benadrukt door de
vertegenwoordigers van de Nederlandse Kastelenstichting, al werd onder dit motief niet altijd
hetzelfde bedoeld. Staring bedoelde met dit motief voornamelijk het historische aspect van
landgoederen in zijn algemeenheid in de Nederlandse samenleving. Roëll benadrukte, als
museumdeskundige, hoogstwaarschijnlijk de waarde van de verzameling van de
kunstvoorwerpen die in Huis Doorn te vinden was. Voor Van Heek speelde de aanwezige
historische voorwerpen een belangrijke rol, maar ook de betekenis van Wilhelm II in de
Europese en vooral de Nederlandse geschiedenis.

§ 4.2.1. Symbool van verdwijnende standenmaatschappij
Als directeur van de NKS en kasteelbewoner had Staring zich tot doel gesteld zich in te zetten
voor het behoud van kastelen en landgoederen, mede door de fiscale lasten voor
kasteeleigenaren te verlichten. Zo leidden nieuwe belastingen die aan het eind van de
negentiende eeuw ingevoerd waren en daarna gestaag verhoogd werden, zoals vermogens- en
inkomstenbelasting en het successierecht, voor stijgende lasten. Doordat de grondprijzen
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stegen – door meer vraag naar grond doordat meer mensen een buiten konden permitteren –
namen de belastingen gebaseerd op waarde ook steeds meer toe. In de jaren twintig werd de
belastingdruk als de oorzaak van de teloorgang van landgoederen gezien. Op aandringen van
onder andere Natuurmonumenten werd de Natuurschoonwet aangenomen. Vanaf de jaren
dertig werd ingezien dat de stijging van de lonen het beheer van landgoederen minstens net zo
hard trof. De rentabiliteit van de bosbouw leed daaronder, maar vooral de onderhoudskosten
van huis, park en tuinen stegen flink. Onophoudelijk onderhoud was zeer arbeidsintensief, om
van het huishoudelijke werk nog maar te zwijgen.179 De moeilijke positie van Nederlandse
kastelen en landgoederen werd nog versterkt door de oorlogsschade opgedaan tijdens de
Tweede Wereldoorlog.180 Gevolg was dat kastelen op den duur werden verlaten en de
bijbehorende gronden werden verkocht en verkaveld.181
Staring toonde zich in zijn streven voor het behoud van landgoederen een
vertegenwoordiger van de oude adellijke stand en beschouwde kasteeleigenaren als zijn
lotgenoten.182 Zij voelden zich slachtoffers van de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen
die zich sinds het begin van de twintigste eeuw manifesteerden. Staring begreep dat na de
bevrijding hoge belastingen moesten worden betaald om de staatseconomie weer op gang te
brengen. ‘Jarenlang heeft men echter kunnen gadeslaan hoe roekeloos deze gelden werden
vermorst ten gerieve van de talloze stokpaardjes van een steeds groeiend aantal ambtenaren,
en daarmee verloor de kleine groep Nederlanders, die de hooge belastingen moesten
opbrengen, hun vertrouwen in de staat’.183 Volgens Staring waren deze belastingen niet
zozeer in het leven geroepen om de staat aan nodige inkomsten te helpen, maar om de
particulieren, de onafhankelijke welstand, te vernietigen en afhankelijk van de staat te
maken.184 Het was echter nog niet zozeer de hoge belastingdruk als wel de successierechten
die een vernietigende uitwerking op de landgoederen hadden. ‘Een enkel sterfgeval verstoort
onherstelbaar het werk van generaties, die meenden aan iets van blijvenden aard te werken en
daarom gaarne offers brachten’.185 ‘Vergeet niet dat het bewonen van zulk een huis de
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mogelijkheid afsnijdt van het verdienen van een goed salaris. Zulk een offer brengen
sommigen wel wanneer men daarmee een historisch familiehuis in stand houdt, dat anders
vervallen zou, en een familiepositie handhaaft, die men zelf als algemeen nuttig
beschouwt’186, schreef hij aan een goede kennis.
De steeds verdergaande nivellering van de inkomsten, waardoor geld opzij leggen niet
meer tot de mogelijkheden behoorde, leidde er toe dat landgoedeigenaren zich niet meer
konden inzetten voor het ‘algemeen nut’, zoals het behoud van landgoederen en kastelen.187
Door de ‘nieuwe democratische wijsheid’, zoals Staring het democratiseringsproces noemde,
werd het behoud van symbolen van de oude macht ook niet meer gewaardeerd. Zo schreef
Staring aan diezelfde goede kennis: ‘Speciaal tegen baronnen, kasteelheeren e.d. heeft de
ophitsing, ook onder de welvarende burgerij, te lang geduurd om weer te kunnen overslaan in
waardeering voor hun behoudend werk’.188 Mensen van gegoede huize gingen zich daarom
steeds meer inzetten voor een ander maatschappelijk nut, waarvoor zij wel publieke
waardering kregen.189 Bovendien konden landgoedeigenaren, veelal behorende bij geslachten
die zich in hun woonregio nuttig maakten in openbare functies, vaak geen ‘met hun
ontwikkeling overeenkomende’ maatschappelijke functie meer vinden, waardoor naast hun
kapitaal ook hun maatschappelijke invloed steeds meer werd beperkt.190 De veel verdienende
zakenman, die veel geld overhad om te poseren als landedelman, bleek niets te begrijpen van
zijn nieuwe maatschappelijke taak.191 In het derde jaarverslag van de Kastelenstichting
schreef Staring dat de oude generatie voor wie de werken der beschaving een natuurlijk
aanvaarde taak, zo niet een levensbehoefte waren, vervangen werden door de nieuwe
generatie die materialistisch was en geen ‘offers’ wilde brengen aan de beschaving. Het
beschavingspeil was ‘grotendeels te danken aan werking van dier maatschappelijke groepen,
wier werkzaamheid thans met alle mogelijke middelen wordt beknot zo niet vernietigd’.192
Staring zag het dus als zijn maatschappelijke plicht symbolen van de Nederlandse
standenmaatschappij voor volgende generaties in stand te houden. Niet alleen omdat nieuwe
186

Brief van Staring aan Van der Haagen januari 1946. Nederlandse Kastelenstichting Wijk bij Duurstede,
Algemeen Archief, doos 1 ‘Beheersinstituut algemeen 1946-1949’.
187
Brief van Staring aan voorzitter van NKS 21 december 1953. Nederlandse Kastelenstichting Wijk b ij
Duurstede, Algemeen Archief, doos 1 ‘Beheersinstituut algemeen 1946-1949’.
188
Brief van Staring aan Van der Haagen 12 oktober 1945. Nederlandse Kastelenstichting Wijk bij Duurstede,
Algemeen Archief, doos 1 ‘Beheersinstituut algemeen 1946-1949’.
189
Idem.
190
Tweede jaarverslag Nederlandsche Kasteelenstichting 1947. Nederlandse Kastelenstichting Wijk bij
Duurstede, Algemeen Archief, doos 2 ‘Organisatie 1946-1949’.
191
Brief van Staring aan Van der Haagen januari 1946. Nederlandse Kastelenstichting Wijk bij Duurstede,
Algemeen Archief, doos 1 ‘Beheersinstituut algemeen 1946-1949’.
192
Derde jaarverslag Nederlandsche Kasteelenstichting 1948. Nederlandse Kastelenstichting Wijk bij Duurstede,
Algemeen Archief, doos 2 ‘Organisatie 1946-1949’.

63

rijken het niet vanzelfsprekend als hun taak beschouwden, maar ook omdat die
standensamenleving steeds meer aan het verdwijnen was. Herstel van een kasteel zag hij niet
alleen als een herstel van kasteel zelf, maar ook als herstel van de reputatie van het kasteel.193
Dat gold ook voor Huis Doorn. Voorzover uit de correspondentie en verdere documenten
betreffende Staring en zijn beheer van Huis Doorn kan worden opgemaakt, had de laatste
woonplaats van de keizer in zijn visie geen andere positie dan andere landgoederen onder zijn
beheer. Hij was zelfs nog meer gesteld op Kasteel Amerongen dan op Huis Doorn.194
Toen de Nederlandse regering het plan Huis Doorn leeg te halen, leek door te zetten,
schreef Staring aan Van Tienhoven: ‘Het helpt niet of wij spartelen’.195 Hij had er geen
vertrouwen in dat de Nederlandse regering het landgoed om wat voor reden dan ook wilde
behouden. Bovendien was het volgens hem heel goed mogelijk dat alle geconfisqueerde
goederen in Nederland zouden worden teruggegeven omdat geen enkele Duitse
landgoedbezitter in Nederland het nationaal-socialisme had aangehangen.196
Wat voor Staring belangrijk was, en mede een reden om betrokken te zijn bij het
beheer van Huis Doorn, was het feit dat hij zijn verworven kennis nuttig kon maken. Toen hij
gevraagd werd directeur te worden van de NKS, schreef hij: ‘[Ik] had de indruk, dat mij men
in den Haag voortaan geheel wilde buitensluiten uit wat mij in het bijzonder interesseert, en
waarvoor ik ook geschikt ben. (…) Bij het gejammer over gebrek aan beschikbare krachten
(…) vind ik het gewoonweg dwaas dat men voor mij geen behoorlijke taak weet te bedenken.
(…) Van wat ik aan kennis heb bijeengegaard is toch wel wat meer gebruik te maken’.197 Met
betrekking tot Huis Doorn schreef hij dat Huis Doorn en Kasteel Amerongen de enige
gevallen waren, waarbij zijn speciale kundigheden op het gebied van kunsthistorische
inboedels nog van pas konden komen.198 Ook hier blijkt het vanzelfsprekende
verantwoordelijkheidsgevoel dat volgens Staring onlosmakelijk verbonden was met de positie
van de adel en het patriciaat. In zijn ogen had de maatschappelijke elite de taak om culturele
en morele waarden – tegelijkertijd uitgedragen door diezelfde elite – te behouden voor het
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nageslacht. Daarmee stelde Staring het nationale verleden gelijk aan de geschiedenis van de
Nederlandse elite.

§ 4.2.2. Wilhelm II
Het feit dat Huis Doorn vanwege historisch belang behouden moest blijven voor volgende
generaties, werd niet alleen door Staring uitgedragen. Anderen gaven echter wel een andere
invulling aan het begrip ‘historisch belang’. Was voor Staring het historische element
voornamelijk gerelateerd aan het idee dat een landgoed een symbool was van de verdwijnende
Nederlandse standenmaatschappij en de daarbij behorende verantwoordelijkheid jegens de
beschaving, voor met name Van Heek en Van Nagell speelde de geschiedenis van de
afgelopen twintig jaar die aan Huis Doorn verbonden was een grote rol.
Wat betreft de motieven van Van Heek zijn er drie concrete brieven, waarin hij
letterlijk schrijft over zijn redenen om Huis Doorn te behouden. Van Heek schreef in augustus
1948, de zomer waarin bekend werd dat de Nederlandse regering afzag van liquidatie: ‘Voor
mij ligt het hoofdmotief voor het behoud van Huis Doorn met inhoud in het grote feit, dat
Keizer Wilhelm II vanaf November 1918 tot zijn dood daar asylrecht van Nederland heeft
genoten, een feit dat gememoreerd mag blijven in onze geschiedenis’ en ‘dat daar verzameld
zijn portretten en persoonlijke herinneringen waaruit de samenweving van Oranjes en
Hohenzollern in vroeger tijd blijkt’.199 In april 1950 schreef Van Heek dat hij zeer voldaan
was over het feit dat het eindelijk tot het oprichten van een tijdelijk bestuur was gekomen.

‘Persoonlijk is het mij een voldoening uit zuiver menschelijke overwegingen, op een critiek
oogenblik te hebben mogen medewerken om te verhoeden dat het Huis Doorn verloren ging.
Meermalen heb ik er gastvrijheid genoten voor de bijwoning van archaeologische en andere
voordrachten en aan die bezoeken behoud ik goede herinneringen. Nooit heb ik van den
vergrijsden Heer des Huizes een bitter woord over zijn lot of over wie ook gehoord.
Daarom zal het mij voldoening geven, dat zijn laatste rustplaats volkomen ongestoord
blijft’.200

Uit een inventarisatie van het archief van de keizer blijkt dat Van Heek minimaal driemaal bij
de keizer is ontvangen, waarvan de eerste keer in oktober 1930 was. Hij heeft de keizer dus in
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ieder geval elf jaar gekend.201 Het historisch belang dat Van Heek hechtte aan het in stand
houden van de laatste woonplaats van de keizer, vloeide dus voort uit de goede herinneringen
die hij aan de keizer had. Zijn visie op de persoonlijkheid van Wilhelm II bepaalde de
historische betekenis die hij aan Huis Doorn gaf. Ook het belang dat Van Heek hechtte aan de
artistieke inboedel was grotendeels ingegeven door de historische betekenis die van Heek
verbond aan (de familie van) de eigenaar. Net als Staring voelde hij het als een
maatschappelijke plicht dit in verschillende opzichten historische pand te behouden voor
volgende generaties. De culturele waardebeoordeling van dit gebouw met zijn speciale
geschiedenis moest niet worden beïnvloed door meningen van buitenstaanders en door de
waan van de dag. Toen de definitieve stichting een feit werd, schreef Van Heek:

‘Nu wij ons wat verder gedistantieerd hebben van den tweeden wereldoorlog ben ik zoo
mogelijk nog meer overtuigd van den plicht, die op Nederland rust Huis Doorn en zijn
historischen inhoud te bewaren en voor de toekomst veilig te stellen. De verbondenheid der
Oranje’s met de Brandenburg-Hohenzollern in verschillende generaties zoude zulks alleen
reeds rechtvaardigen. Doch de in Doorn voortlevende herinneringen aan Friedrich den
Grossen, den grooten Keurvorst, den “Franschen tijd”, de “ Victorian Age” en de historische
periode in de wereldgeschiedenis die tot afsluiting kwam met het eind van den eersten
wereldoorlog, maken de instandhouding van het Huis Doorn met al hetgeen daaraan
verbonden is tot een zaak, dier ver boven Nederland uitgaat. Zij betreft onze Westersche
wereld als geheel. Terugziende lijkt het haast onbegrijpelijk, dat wij na 1945 verbeten hebben
moeten vechten om de Nederlandsche Regeering te overtuigen, dat Huis Doorn niet mocht
verdwijnen en zijn inhoud verstrooid worden’.202

Ook Van Nagell had goede herinneringen aan Wilhelm II en kon zich vinden in de opvatting
van Van Heek. ‘Helaas zien maar weinig mensen hem zoo, en zy die hem nooit hebben
gekend, hebben veelal het scherpste oordeel’.203 Van Nagell kende de keizer al voordat hij
burgemeester van Doorn werd. Volgens eigen schrijven heeft hij de keizer vijftien jaar
gekend, dus de eerste ontmoeting zou rond 1926 plaats hebben gehad.204 Volgens zijn jongste
dochter zou hij de keizer via zijn vriend, de commissaris van de Koningin in Utrecht H.Th.
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s’Jacob (1924-1934), hebben leren kennen. In Doorn werd de functie van burgemeester
vacant en de commissaris wilde zich er van gewissen dat de eventuele nieuwe burgemeester
een combinatie van beleefdheid en onslaafsheid zou hebben jegens de keizer.205 De functie
van burgemeester kwam echter pas in 1936 vrij toen de oude s’Jacob al geen commissaris
meer was. Als niet getwijfeld wordt aan Van Nagells eigen verhaal, kende hij Wilhelm al tien
jaar voordat hij burgemeester werd. In het archief van de keizer ligt overigens ook een
aantekeningenbriefje van het Hofmarschallamt, met de mededeling dat Van Nagell de keizer
laat weten te zijn benoemd tot burgemeester van Doorn en dat het ’s avonds in de dagbladen
te lezen zou zijn.206 Het kan alsnog goed mogelijk zijn dat Van Nagell via zijn huisvriend
s’Jacob de keizer kende, aangezien de laatste al in 1924 F.A.C. van Lynden van Sandenburg
was opgevolgd.207 Dat Van Nagell een goede relatie met de keizer had, blijkt ook uit het feit
dat hij en zijn vrouw en oudste dochter regelmatig bij de keizer dineerden en zijn dochter op
vriendschappelijke voet stond met een van de dochters van ‘keizerin’ Hermine, de tweede
echtgenote van Wilhelm II.208 Toch was het goede persoonlijke contact tussen de
burgemeester en de keizer voor Van Nagell later niet in de eerste plaats reden om Huis Doorn
te behouden.209
Ook Van Tienhoven voelde ‘enige piëteit met de historische betekenis van dit
landgoed’.210 De herinneringen aan Huis Doorn waren zijn inziens verbonden met de
nationale geschiedenis van ons land, hoe merkwaardig dan ook. Daarom moest volgens hem
Huis Doorn blijven zoals het was. Ook Van Tienhoven heeft de keizer gekend en kwam in
ieder geval een maal dineren, in december 1933, samen met de toenmalige directeur van het
Rijksmuseum B. jonkheer van Riemsdijk.211 Opvallend is dat bijna alle heren, met
uitzondering van Reinalda en Staring, de keizer persoonlijk hebben gekend. Voor de meeste
van hen had dit contact een positieve invloed op hun visie ten aanzien van de keizer en het
behoud van Huis Doorn. Van Nagell schreef dat hij door zijn contacten ‘veel [had] leeren
begrypen wat my vroeger in hem tegenstond en ik zie daarin de oorzaak van zyn reputatie
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voornamelyk daarin dat hy zeer slecht door zyne omgeving werd ingelicht en zooals dat by
vorsten meestal pleegt te zyn, buiten het normale leven stond’.212
Ook De Beaufort heeft de keizer ontmoet. In het familiearchief bevindt zich een foto,
gedateerd op 15 oktober 1930, waarop zij samen in het park van Huis Doorn te zien zijn.213 In
zijn agenda staat te lezen dat hij toen geluncht heeft met de keizer.214 Uit het archief van de
keizer blijkt dat hij echter nooit is uitgenodigd voor een diner, in tegenstelling tot andere
familieleden. De Doornse en Driebergense tak van de familie De Beaufort kwamen wel
regelmatig bij de keizer. Zo woonden vier nichten van De Beaufort tegenover Huis Doorn op
landgoed Schoonoord.215 In vroegere tijden behoorden beide landgoederen tot dezelfde
eigenaar. Wilhelm II had Huis Doorn in 1920 gekocht van de weduwe W.C. barones
Heemstra-De Beaufort, een tante van Willem Hendrik. Ook burgemeester P.P. de Beaufort
van Driebergen had contact met de keizer.216 Bovendien woonden de schoonouders van De
Beaufort op het naastgelegen landgoed Aardenburg, maar zij vermeden volgens zijn dochter
het contact met de keizer, ‘die wel, althans volgens de familie(roddel)verhalen de neiging niet
kon onderdrukken om wel eens bij Aerdenburg door de ramen te gluren’.217 Het is niet
duidelijk in welke hoedanigheid De Beaufort op Huis Doorn kwam, maar het contact moet
minimaal geweest zijn.218 Voor De Beaufort was het feit dat hij de keizer persoonlijk had
gekend niet de reden om zich in te zetten voor het behoud. Volgens zijn kleinzoon was hij
namelijk niet uitermate gesteld op de keizer.219
Helaas is van Roëll niet bekend hoe hij de keizer beoordeelde. Het is überhaupt niet
bekend of Roëll Wilhelm persoonlijk heeft ontmoet, al doet de brief van prins Oskar aan
Roëll (hoofdstuk 2) dat wel vermoeden. Daarnaast kwam zijn oom Antonie baron Roëll als
commissaris van de Koningin in Noord-Holland in ieder geval regelmatig bij de keizer.220
Ook zijn collega en voorganger bij het Rijksmuseum, Van Riemsdijk, hield in november 1931
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een voordracht op Huis Doorn. Van Riemsdijk werd daarnaast meerdere malen voor diners
uitgenodigd.221

Wilhelm II (links) met De Beaufort (midden), 1930

Staring, die de keizer niet persoonlijk had gekend, ervoer de recente geschiedenis die
verbonden was aan Huis Doorn juist als hinderlijk. De ‘politieke omstandigheden’ gaven een
‘ongewenscht reliëf’ aan huis en inboedel.222 Staring ergerde zich aan de grote hoeveelheid
mensen die uit sensatiezucht een bezoek brachten aan Huis Doorn. Er kwamen geen
kunstliefhebbers, maar ‘drommen menschen dien het alleen om de monastie te doen is.’223
Daarvoor werd een particuliere collectie niet tentoongesteld, en ook niet om de plaatselijke
hotels en pensions aan een attractie te helpen, aldus Staring. Het was een ongezonde
belangstelling die niets met kunst of geschiedenis te maken had.224 Verder schreef hij over de
keizer aan de vleugeladjudant: ‘Z.M. de ex-keizer was zelf ongetwijfeld een historische
persoonlijkheid, maar een persoonlijkheid, die in ons land niet algemeen gewaardeerd wordt.
Het publiek begrijpt daarom niet waarom, met medewerking der Staatsorganen, een geheel in
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stand wordt gehouden, waarvan een zekere Wilhelminische cultus uitstraalt. (…) De
historische figuur van de ex-keizer is nog te recent om nuchter te worden aanschouwd als een
historisch

verschijnsel’.225

De

beheerders

moesten

daarom

het

belang

van

de

kunstverzameling benadrukken. Dat was de ‘enige uitspreekbare reden’ dat Huis Doorn in
stand werd gehouden, aldus Staring.226
Het historisch belang dat een aantal van de betrokken heren verbond aan het in stand
houden van Huis Doorn, kwam voort uit hun persoonlijke ervaringen aan het minihofje van de
keizer. Deze persoonlijke dimensie was dus niet zozeer een motivering op zich – net zomin
als de negatieve bijkomstigheid van het historische element voor Staring reden was om zich in
te laten met Huis Doorn – als wel een soort sleutel om de historische waarde aan de negatieve
beeldvorming van de keizer te onttrekken.

§ 4.2.3. Artistiek waardevolle inboedel
Volgens Staring was, vanwege de politieke gevoeligheid die Huis Doorn met zich meebracht
in Nederland, de enige uitspreekbare reden om Huis Doorn tegen liquidatie te beschermen het
behoud van de kunsthistorisch waardevolle inboedel. Naar buiten toe benadrukten de
beheerders waarschijnlijk inderdaad voornamelijk de artistiek waardevolle inventaris. In de
beraadslagingen over de inhoud van de museumgids werd door Van Heek, die de historische
waarde van Huis Doorn niet los zag van de persoon van de keizer, naar voren gebracht dat er
niet te veel gezegd moest worden over het persoonlijke leven van de keizer.227 Voorkomen
moest worden dat deze plek een bedevaartsoort voor Duitse monarchisten zou worden.228 Wel
kon de beschrijving van de museumstukken het beste vooraf gegaan worden door een
overzicht van geschiedkundige feiten, die de keizer in zijn tijd vóór 1918 plaatsten.229 Helaas
is onderling niet zoveel geschreven over het belang van behoud van de inboedel. Dat is toch
wel opvalland, aangezien vóór juli 1948 het de bedoeling van de regering was de inventaris
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onder te brengen bij verschillende Nederlandse musea. De heren benadrukten echter het
belang van de samenhang van de inboedel.230
Het internationale belang van de kunsthistorische inrichting van Huis Doorn nam nog
in waarde toe. Ten eerste waren de keizerlijke paleizen niet onbeschadigd uit de Tweede
Wereldoorlog gekomen. Bovendien plunderden de Russen na de oorlog alles wat van waarde
was. De inventaris van Huis Doorn werd daardoor nog unieker dan dat hij begin jaren twintig
van de twintigste eeuw al was. Zo benadrukte Van Heek ‘dat een schat van waardevolle
voorwerpen en portretten uit den tijd van Frederik den Groote en Voltaire hier behouden zijn
gebleven welke na hetgeen zich in de laatste tien jaren in Duitschland heeft afgespeeld
onvervangbaar zijn. Ook geldt dit eeniger mate voor de vele herinneringen, die er zijn uit de
“Victorian Age”’.231 Niet alleen werd waarde gehecht aan de inboedel zelf, ook voelden de
heren, met name Staring, zich verplicht te passen op de goederen van de voormalige
keizersfamilie, voor het geval Duitsland weer een monarchie werd. De Oranjedynastie was
immers ook blij toen in 1813 bleek dat een deel van haar Duitse bezittingen bewaard was
gebleven.232
Niet iedereen hechtte even veel waarde aan het intact houden van de unieke inventaris
en in het verloop van het proces werden belangen ook aangepast aan de toen bestaande
realiteit. Toen de beheerders ter ore was gekomen dat de Nederlandse regering van plan was
de inboedel op te delen, maar wel iets te zien in de door De Beaufort opgestelde plannen voor
het park, bleek dat zij tegemoet wilden komen aan de regering. Zij begrepen dat de regering
niet langer wilde dat Huis Doorn plaats zou bieden aan ‘ex-keizerromantiek’, vanwege
internationale en politieke druk. De beheerders stelden daarom voor om de benedenverdieping
voor bezichtiging in te richten met een specifiek historisch deel van de inboedel, bijvoorbeeld
de stukken van vóór 1800. De overige etages zouden in hun voorstel gebruikt kunnen worden
voor een luxe restaurant om op die manier het gat op de begroting op te vullen. Als voorbeeld
van een dergelijke opzet noemde De Beaufort de zogenaamde Amerikaanse ‘gardeningsclubs’. ‘Deze clubs (…) moeten in het bijzonder vermogende dames onder hunne leden tellen,
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die behalve den aanblik van een ideaal-gestoffeerd park, dat Doorn zeer zeker zou bieden, ook
een goed restaurant ter plaatse zullen weten te waarderen’.233
Ondanks dat het kunsthistorische belang van de inboedel de meest legitieme reden in
de ogen van de betrokken heren was voor hun streven naar behoud van Huis Doorn, wordt in
de geraadpleegde documenten relatief weinig gesproken over het artistieke belang. Misschien
omdat deze motivatie het meest voor de hand lag, maar waarschijnlijker is het dat de
betrokken heren aan andere redenen voor het behoud het primaat gaven.

§ 4.3. Landgoed Huis Doorn als natuurschoon

Ondanks dat alleen Van Tienhoven officieel een vertegenwoordiger was van de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten, deelden veel heren de mening dat het behoud van een
landgoed ten goede kwam aan natuurbehoud. Zo had voornamelijk De Beaufort – die door het
NBI in eerste instantie was aangewezen voor het beheer van het park – zich sterk gemaakt
voor het behoud van het landgoed als een monument van natuurschoon. Samen met Van
Tienhoven was hij zowel betrokken bij Natuurmonumenten als stichting Het Utrechts
Landschap. Daarnaast waren mensen in dienst van de Kastelenstichting, zoals Van Heek, ook
lid van Natuurmonumenten. Staring zal ook ongetwijfeld, uit oogpunt van behoud van een
landgoed als geheel, het behoud van het natuurschoon van landgoed Huis Doorn hebben
willen nastreven. Het feit dat Reinalda en Van Nagell pas betrokken raakten bij
Natuurmonumenten toen zij al een rol in het streven naar behoud van Huis Doorn hadden, wil
niet zeggen dat voor hen het motief van landschappelijk behoud niet ter zake deed. Zo hield
Reinalda in een interview met de Nieuwe Rotterdamsche Courant in 1951 een warm pleidooi
voor het behoud van natuurschoon in de provincie Utrecht. ‘…met name de prachtige
heuvelrug die zich van Amersfoort tot Rhenen uitstrekt en de eerste 50 jaar niet zal worden
aangetast. Er is reeds te veel verknoeid’.234
Helaas is het niet zo – zoals Staring deed in zijn lange brieven – dat iedere betrokkene
zich genoodzaakt of behoeftig voelde zijn persoonlijke overwegingen uit te wisselen.
Natuurlijk kwamen in de gezamenlijke officiële stukken en persoonlijke correspondentie de
verschillende redenen naar voren, maar niemand was geneigd die motivering geheel uiteen te
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zetten. De Beaufort schreef bijvoorbeeld slechts dat het landgoed behouden moesten blijven
in een tijd dat veel landgoederen verdwenen.235 De vraag waarom nu juist Huis Doorn in
stand gehouden moest worden vanwege zijn natuurschoon, moet daarom dan ook door
herleiding

worden

beantwoord.

Het

proefschrift

van

H.

van

der

Windt

over

natuurbescherming in Nederland geeft een mooie grondslag voor verdere interpretatie.
Van der Windt schrijft dat de natuurbeschermingsbeweging in de praktijk lange tijd
sterk de nadruk legde op het behoud van landgoederen.236 Oorzaak hiervan was het feit dat
twee typen groepen een bijdrage hadden geleverd aan de vormgeving van de
natuurbescherming en ook beide hun eigen belangen daarin hadden, namelijk biologen
enerzijds en de adel en zakenlieden anderzijds. Leden van de adel en zakenlieden konden hun
maatschappelijke status verhogen door zich in te zetten voor het streven naar
natuurbescherming. Daarvoor was het van belang dat de natuurbescherming als een voor de
wetenschap belangrijke activiteit kon worden beschouwd. Daardoor waren zij afhankelijk van
professionele biologen. De biologen op hun beurt wilden hun onderzoeksobjecten veilig
stellen en waren daarvoor afhankelijk van kapitaalkrachtige of invloedrijke landgoedbezitters
en zakenlieden en hun voorkeuren.237
Naast het feit dat de adel haar eigen eigendommen wilde behouden en die beschouwde
als symbolen van beschaving, werd haar handelen ook beïnvloed door een nieuwe visie op
natuurbescherming die haar intrede deed. Aan het eind van de achttiende eeuw ontstond, als
reactie op de toenemende verstedelijking, een nieuwe romantische opvatting over de natuur.
Deze opvatting werd gekenmerkt door een bewondering voor het grillige en het woeste in de
natuur en voor een geestelijke harmonie tussen mens en natuur. Die waardering werd concreet
weerspiegeld in het vertrek uit de stad van de welgestelden naar hun buitens op het platteland,
zoals op de Utrechtse Heuvelrug. Bovendien werden de tuinen van de buitenplaatsen
aangelegd in de Engelse landschapsstijl. De nieuwe tuinaanleg zorgde voor overeenstemming
met de niet-gecultiveerde omgeving.238
Ondanks het feit dat in de praktijk lange tijd de adel, zakenlieden en biologen
gezamenlijk bepaalden wat als natuurmonumenten beschouwd moesten worden, had de
Vereniging van Natuurmonumenten in eerste instantie een andere insteek gehad. De
initiatiefnemers, de onderwijzers Jac. P. Thijse en E. Heimans, hadden namelijk de basis
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gelegd voor een groeiende lekenbeweging voor natuurstudie. De arcadische natuurhouding
zoals die in de achttiende eeuw was ontstaan, ontwikkelden zij verder en werd voorzien van
handen en voeten door concrete onderwerpen te behandelen in hun tijdschrift De levende
natuur.239 Door dit blad en de vereniging die in 1905 was opgericht, werd het idee van
natuurbescherming ‘onder het volk’ gebracht. De redactie van De levende natuur streefde
ernaar ‘het publiek steeds beter in te lichten omtrent den onderlinge samenhang van de
geheele, zoo levende als levenlooze, natuur en om zoodoende de begrippen “nuttig” en
“schadelijk” van een ruimer standpunt te leeren beoordelen’.240 Er bestond binnen de
vereniging een tweestrijd tussen leden die slechts wetenschappelijk interessante gebieden
wilden behouden en aanhangers van het idee meer draagkracht te verwerven voor de
vereniging door gebieden aan te kopen die bestemd konden worden voor recreatie. Van
Tienhoven was een sterke voorstander van het laatste.241
De plannen van de betrokken heren voor het park van Huis Doorn – vooral die van De
Beaufort – waren gestoeld op het idee van recreatie. Zij wilden Huis Doorn immers behouden
als museum. Dat was financieel de meest gunstige uitgangspositie om het Huis überhaupt te
kunnen behouden in zijn oorspronkelijke staat. Een recreatieve functie van het park zou de
museumfunctie van het Huis versterken en omgekeerd.242 Daarnaast leverde openstelling
onder de Natuurschoonwet extra financiële voordelen op. Net als bij het beheer van zijn eigen
familielandgoederen, combineerde De Beaufort bij zijn beheer van Huis Doorn zijn visie op
natuurbehoud met zijn visie op het financiële beheer van landgoederen. Zijn visie ten aanzien
van landgoederen was het zo rendabel mogelijk maken van landgoederen om ze op die manier
in stand te kunnen houden, zonder het natuurschoon een tweederangs positie in te laten
nemen. Het natuurschoon kreeg juist hoe langer hoe meer prioriteit.243 Het rendabel maken en
houden van landgoederen kon in zijn ogen het beste geschieden door het oprichten van een
rechtspersoon, in de vorm van bijvoorbeeld een naamloze vennootschap, een stichting of een
National Trust naar Engels voorbeeld.244 Het landgoed hoefde dan niet van generatie op
generatie overgedragen te worden waardoor de continuïteit werd gewaarborgd en fiscale
lasten werden beperkt. Het was dan ook De Beaufort die zich sterk heeft gemaakt voor het
onderbrengen van Huis Doorn bij een stichting, onafhankelijk van de Gemeente Doorn.
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Ten aanzien van natuurbehoud en natuurbeleving droeg De Beaufort volgens zijn
biograaf de ‘aanschouwgedachte’ uit. Hij maakte zich in verschillende organisaties sterk voor
het ‘natuurzinnig opvoeden van het Nederlandse volk’.245 In 1946 schreef hij in een artikel
voor Het Geldersch Landschap:

‘Het is dus duidelijk dat, willen wij voor ’t Nederlandsche volk een zoo groot mogelijke
natuurruimte ontsloten zien, dit slechts te bereiken zal zijn door samenwerking en dat
zoodanig streven de consequentie inhoudt, dat naar mate wij het Nederlandsche volk weten
op te voeden tot een juist gedrag in de natuur en de aan dit bezoek inhaerente schade naar
mogelijkheid helpen te voorkomen of bestrijden, naar die mate ook meerdere natuurruimte
ontsloten zal worden, als van goede wil hiertoe wordt blijk gegeven. Wij moeten geenszins
onderschatten wat goed geleid onderwijs en propaganda hier doen kunnen.’246

De Beaufort was duidelijk een kind van zijn tijd en droeg het liberale gedachtegoed uit van
het beschavingsoffensief door zijn streven het ‘gewone volk’ bij te brengen hoe om te gaan en
kennis te nemen van de natuur. Ook met betrekking tot het park van Huis Doorn combineerde
hij onderwijs en propaganda. Zo werd de Nederlandse Tuinbouw betrokken in de plannen om
het park een toonplaats van Nederlandse bloemsierkunst te laten worden. (Buitenlandse)
bezoekers konden op die manier kennismaken met Nederlandse exportgewassen. Het
aanleggen en onderhouden van de plaats kon in samenwerking geschieden met de
tuinderschool, zodat scholieren goede praktijkervaring opdeden.247 In tegenstelling tot De
Beaufort waardeerden Van Tienhoven en Staring de plannen voor samenwerking met de
Nederlandse Tuinbouw minder. Van Tienhoven meende dat door het aanleggen van een
kwekerij Huis en park zouden worden gescheiden. Dat was naar zijn mening niet gewenst
vanwege de historische betekenis van dit landgoed.248 Ook Staring was in eerste instantie niet
ingenomen met het voorstel, maar schreef aan Van Tienhoven dat hij zich bij de plannen had
neergelegd.249
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Vanwege een schaarste aan onderlinge correspondentie betreffende het motief van
natuurbehoud, kan niet heel concreet vastgesteld worden wat de achterliggende gedachte van
de betrokkenen was om Huis Doorn vanwege zijn natuurschoon te behouden. Voor in het
bijzonder De Beaufort is nagegaan wat zijn ideeën op het niveau van algemeen natuurbehoud
in Nederland en beheer van landgoederen waren. Deze ideeën van liberale bevoogding en het
samen laten gaan van landschappelijk en financieel beheer komen concreet terug bij de
vormgeving van zijn beheer van Huis Doorn. Daardoor mag aangenomen worden dat De
Beaufort met betrekking tot Huis Doorn in overeenstemming met zijn eigen visie heeft
gehandeld.

§ 4.4. Toeristische trekpleister

Ondanks dat de Gemeente Doorn niet in dezelfde positie was als de groep heren die in dit
onderzoek centraal staan, en ondanks dat zij pas in de zomer van 1948 bij de zaak betrokken
werd, kan men niet om haar rol heen. Omdat de plannen met betrekking tot de toekomst van
Huis Doorn ten nauwste verweven waren met de belangen van de gemeente, dichtte de
gemeente zichzelf een rol toe. Bovendien werd die rol bevestigd doordat de regering de
gemeente aanwees als eerste gegadigde van aankoop. Vanaf toen moesten de heren rekening
houden met de wil van de gemeente. De Gemeente Doorn moet echter niet als een orgaan met
een eenduidige mening gezien worden. Dat begin jaren ’50 de overdracht zo traag verliep,
was mede het gevolg van onenigheid tussen het College van Burgemeester en Wethouders en
de gemeenteraad over de invulling van het beheer van Huis Doorn.
De verschillende motieven die hierboven genoemd zijn, komen terug in een soort
overkoepelende motivatie van de Gemeente Doorn. Voor de gemeente was namelijk Huis
Doorn als trekpleister voor het vreemdelingenverkeer van belang. Doordat Huis Doorn
verschillende facetten in zich droeg, zoals geschiedenis, kunst en natuurschoon, was het als
toeristische attractie voor de gemeente uitermate waardevol. Om het belang van Huis Doorn
te benadrukken, konden B&W zich geheel vinden in de historische, artistieke en
natuurbeschermende motieven van de betrokken heren. Daarom was Huis Doorn ook vooral
in zijn geheel van grote waarde.250 Maar ondanks dat beide partijen naar hetzelfde streefden
en ook dezelfde motieven kenbaar maakten, was de oorsprong van hun motivatie verschillend.
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Het stimuleren van het vreemdelingenverkeer was voor de Gemeente Doorn van groot
belang omdat de Planologische Dienst in Utrecht had bepaald dat Doorn niet anders dan een
recreatieve functie zou moeten krijgen. Daardoor mocht zich geen industrie in de
noodlijdende gemeente vestigen en werd zij afhankelijk van het vreemdelingenverkeer als
enige bron van inkomsten. ‘Het is dan evenwel noodzakelijk, dat iedere mogelijkheid op dat
terrein wordt uitgebuit en de overheid, die andere terreinen voor ons sluit, dient de
verplichting te gevoelen om ons volledig onze recreatieve functie te laten vervullen’251, aldus
wethouder H.M. Koornneef in de raadsvergadering van 2 augustus 1948. Ook het feit dat het
dorp wat betreft werkgelegenheid zich al zolang ingesteld had op het landgoed, speelde een
belangrijke rol.
De motivering van de gemeente had haar grondslag in de geschiedenis van het dorp.
Lange tijd had de adel een grote stempel gedrukt op het aanzien van Doorn.252 Zowel visueel
door de aanwezigheid van vele buitenhuizen en villa’s, als ook op bestuurlijk terrein. De
bosrijke en landelijke omgeving trok in de achttiende en negentiende eeuw adel en rijke
kooplieden uit het westen van het land aan die op zoek waren naar ‘onaangetaste natuur’.
Deze natuurlijke omgeving werd in stand gehouden door de eigenaars van de bossen die hun
invloed in het bestuur van Doorn lieten gelden. In de eerste helft van de twintigste eeuw
gingen er echter steeds meer stemmen op om Doorn te ontwikkelen naar modernere
maatstaven en meer werkgelegenheid naar Doorn te halen. Lange tijd bestond er in de
gemeenteraad heftige strijd tussen aristocraten en vernieuwenden, die uiteindelijk
burgemeester M.P. Thomassen à Thuessink van Hoop van Slochteren in 1936 zijn functie
kostte. Van Nagell volgde hem op in de hoop dat hij meer oog had voor de nieuwe
verhoudingen.253 De invloed die de lokale adel ooit op het uiterlijk van Doorn heeft gehad,
had dus gevolgen voor de economische en planologische ontwikkeling van het dorp en
daarmee het belang dat de gemeente aan het behoud van Huis Doorn als toeristische
trekpleister toekende.
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§ 4.5. De handelwijze van de betrokken heren

Nu duidelijk is wat de beweegredenen van de betrokken heren waren om te voorkomen dat
Huis Doorn geliquideerd werd, is het interessant te kijken hoe zij dit doel wilden bereiken.
Een belangrijk streven was dat Huis Doorn niet alleen in stand moest blijven, maar ook in
belang moest toenemen. Dit kon volgens hen geschieden wanneer een stichting in het leven
werd geroepen, waarvan het bestuur gevormd zou worden door de betrokkenen en een
vertegenwoordiger van respectievelijk het Ministerie van Financiën, Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, de Provincie Utrecht, de Gemeente Doorn, stichting Het Utrechts Landschap,
de Nederlandse Kastelenstichting en de Nederlandse Tuinbouw. Vervolgens moest de
Nederlandse Staat Huis Doorn met inboedel en park kosteloos of in erfpacht overdragen aan
bovengenoemde stichting voor exploitatie. Het kasteel met zijn inboedel, in hoofdzaak
onveranderd, zou dan worden geëxploiteerd als museum, en ook het park zou tegen betaling
voor bezoekers worden opengesteld.254
De betrokken heren waren fel gekant tegen het plan van de Nederlandse regering om
Doorn Huis Doorn over te dragen aan een gemeentelijke stichting. Zo schreef Van Heek in
september 1948:

‘Een gemeentebestuur is wisselend en onderhevig aan stromingen naar allerlei richtingen,
waarin persoonlijke inzichten medespreken. Zoolang de tegenwoordige Burgemeester, de
Heer van Nagell, de leiding heeft, behoeft men zich niet ongerust te maken. Voor de
toekomst echter houdt een waardevol, doch niet rendeerend bezit als Doorn is, geen
waarborgen in zich van met de nodige zorg en piéteit behandeld te worden’.255

De Beaufort was bang dat in dat geval Huis Doorn zou zijn overgeleverd aan kortzichtige
dorpspolitiek.256 Ook Van Nagell en Reinalda zagen dit niet zitten. Uitgangspunt was daarom
dat het museum zichzelf financieel diende te bedruipen. Om de exploitatie rond te krijgen,
was het de bedoeling om de exploitatie van het park over te laten aan de Nederlandse
Tuinbouw. De stichting zou het park verpachten, waarop tuinders reclame konden maken
voor hun exportgewassen bij de bezoekers van het museum. Bovendien zorgde dit voor een
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specifiek ‘Nederlandsch’ belang bij de instandhouding. Vervolgens moest het achterstallig
onderhoud, dat geschat werd op ongeveer fl.30.000,-., betaald worden uit het overige
vermogen van de kroonprins dat in beheer was bij de Kasvereniging. De rijksoverheid zou
hiervoor dus moeten opdraaien, omdat de nieuwe stichting anders meteen met een schuld zou
beginnen. Daarnaast zouden het poortgebouw, de Oranjerie, dienstwoningen en andere
bijgebouwen moeten worden verpacht, waarbij de gehele opbrengst ten goede zou moeten
komen aan de stichting. Met inkomsten uit houtverkoop en toegangsbewijzen zou een
sluitende begroting mogelijk moeten zijn.257
Hun doelstelling probeerden zij voornamelijk te bereiken door zoveel mogelijk leden
van hun netwerk aan te spreken. Aangezien zij zelf tot de hogere kringen van de maatschappij
behoorden, hadden zij via familie, collega’s en vrienden gemakkelijk toegang tot invloedrijke
personen, voorzover zij dat zelf al niet waren. Toch vond Staring de contacten niet ver genoeg
gaan.

‘Het is zoo jammer, dat geen onzer vriendschappelijk met ministers kan gaan praten.
Vroeger, toen er meer maatschappelijk contact was tusschen de regeerders en belangelooze
maar zich toch voor een goeden gang van zaken medeverantwoordelijk voelende, gezeten
burgers, kon zooveel daardoor in goede banen worden geleid. Ons eenig contact met
Financiën is nu via s’Jacob’.258

De heer s’Jacob was secretaris-generaal bij het Ministerie van Financiën en was een neef van
De Beaufort. Hij stond in direct contact met minister P. Lieftinck en is zowel van betekenis
geweest voor de financiële opzet als om goede contacten te leggen tussen de heren en de
minister. Uiteindelijk was Lieftinck genegen Huis Doorn te behouden.259 Daarnaast had De
Beaufort ook via oud-commissaris van de Koningin, Bosch ridder van Rosenthal, contact met
Lieftinck. Bosch van Rosenthal was een goede vriend van de minister en hij kende De
Beaufort zowel zakelijk als privé. Beiden zaten ze in het bestuur van Het Utrechts Landschap
en de zoon van De Beaufort was getrouwd met een dochter van Bosch van Rosenthal. De
Beaufort was op deze manier een belangrijke spil in het web van de betrokken heren. Maar
ook Reinalda had uit hoofde van zijn functie als commissaris van de Koningin contacten in
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Den Haag. Van Nagell stond, via zijn zus, in contact met de fractievoorzitter van de
Katholieke Volkspartij, C.P.M. Romme. Maar hij had bijvoorbeeld ook goed contact met
Tweede-Kamerlid M. van der Goes van Naters, die zowel actief was voor de Nederlandse
Kastelenstichting als Natuurmonumenten. Ook Van Tienhoven kende hem. Staring was in het
netwerk voornamelijk van belang voor zijn contacten met het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen. De NKS was immers een semi-overheidsinstantie waarin leden
van OKW in het bestuur vertegenwoordigd waren.
Hadden de heren strak afgebakende verantwoordelijkheden die leidden tot een speciale
rolverdeling binnen de groep van betrokken heren? Doordat Staring en De Beaufort als het
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verantwoordelijkheid voor het beheer van respectievelijk het kasteel en de bijbehorende
gronden. Vooral De Beaufort had daarom ook de functie van brug tussen de overheid en de
ovigere heren. Daarnaast droeg De Beaufort, als voortvloeisel uit zijn directeurschap van een
rentmeesterskantoor, ook grotendeels de verantwoordelijkheid van de financiële begroting.
Van Heek heeft zich op dit terrein ook bezig gehouden. Hij heeft zich in Den Haag sterk
gemaakt om gelden voor achterstalling onderhoud los te krijgen. Maar ook de
maatschappelijke functie die de heren bekleedden, leidde er in de praktijk toe dat betrokkenen
hun eigen verantwoordelijkheden namen. Zo waren Van Nagell en Reinalda geschikt om op
hoger niveau het belang van het behoud van Huis Doorn over het voetlicht te brengen ten
gunste van hun gemeente en provincie. Het feit dat Reinalda als commissaris een soort
overkoepelende functie had, leidde er in de praktijk ook toe dat hij vaak het initiatief nam in
het beleggen van besprekingen.
De heren hadden een elitaire manier van werken. Hun werkwijze was er niet in de
eerste plaats op gericht de belangen van Huis Doorn onder de aandacht te brengen bij het
grote publiek om op die manier ‘massaal’ tegen het regeringsbeleid te kunnen protesteren.
Hun manier van werken – mede ingegeven door het feit dat niet het gehele Nederlandse volk
hun motieven deelde of überhaupt geïnteresseerd was – was vooral op hun eigen netwerk
gericht. In samenwerking met andere invloedrijke personen richtten de heren een stichting op
en zorgden ervoor dat deze financieel onafhankelijk werd van overheidsinstanties. Op die
manier kreeg het bestaansrecht van Huis Doorn een stevige basis mee.
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Besluit
Historici houden zich bezig met het beschrijven en analyseren van processen in het verleden
die van invloed zijn op het heden. Het is de taak van historici om deze inherente relatie tussen
het verleden en het heden inzichtelijk te maken. Wetenschap van het verleden is in grote mate
van belang voor het ontlenen van een identiteit. Andersom is deze identiteit van invloed op
onze kijk op het verleden. Deze wisselwerking tussen identiteit en het beoordelen van het
verleden – in specifieke zin de vraag welke historische artefacten van belang zijn om te
behouden – wordt belichaamd door het optreden van een groep heren die Huis Doorn
beschermde tegen liquidatie.
Centraal in dit onderzoek stonden de achterliggende beweegredenen voor het optreden
van deze invloedrijke heren. Het landgoed, dat na de dood van de voormalige Duitse keizer
Wilhelm II in 1941 was geërfd door zijn oudste zoon, kwam na de Tweede Wereldoorlog in
handen van de Nederlandse Staat. Door zijn laatste bewoner en de gebeurtenissen van 1918,
werd Huis Doorn niet losgezien van de Nederlandse neutraliteitspolitiek van net na de Eerste
Wereldoorlog. Deze geschiedenis, die ervoor zorgde dat het landgoed een bijzonder
vijandelijk vermogen werd in een tijd van anti-Duits sentiment, zorgde ervoor dat de
Nederlandse regering niet goed wist wat te doen met Huis Doorn. Door deze wispelturigheid
konden de aangestelde beheerders samen met een aantal andere heren, dat vanwege hun
expertise zich bij de beheerders aansloot, hun invloed laten gelden om zo de plannen van de
regering om te buigen en een eigen invulling te geven aan de bestemming van Huis Doorn.
De betrokken heren hadden allemaal hun eigen reden om te voorkomen dat Huis
Doorn werd leeggehaald en er voor te zorgen dat het een ‘maatschappelijk nuttige functie’
zou krijgen. De belangen die aan het behoud van Huis Doorn werden toegekend, kunnen
grofweg in drie categorieën worden verdeeld, namelijk de cultuurhistorische waarde, de
landschappelijke waarde en de waarde van Huis Doorn als toeristische trekpleister. Er is
geprobeerd de inherente verwevingen van deze motieven met het persoonlijke van de heren
zoveel mogelijk bloot te leggen. Het persoonlijke aspect dat de heren in hun motivatie legden,
kan echter niet gezien worden als een motivatie op zich, maar heeft geleid tot het ontstaan van
een motief op historisch of landschappelijk terrein. Tegenstrijdig genoeg leidde dus de
persoonlijke betrokkenheid van de heren tot een visie op het behoud van Huis Doorn die in
overeenstemming is met de afstandelijke, in historische context geplaatste, visie van huidige
generaties op het behoud van erfgoed.
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De prosopografische benadering en de gebruikmaking van netwerkanalyse hebben ook
tot inzicht in de handelwijze van de heren geleid. Door het in kaart brengen van hun
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nevenactiviteiten, tekende zich ook een gemeenschappelijke – overlappende – achtergrond af.
Over de groep heren in het algemeen kan gezegd worden dat ze allemaal uit een gegoede
familie kwamen waarin bestuursverantwoordelijkheid een vanzelfsprekendheid was.
Sommigen van hen waren zich bewust van een lange adelsgeschiedenis of waren verheven in
de adelstand. Zoals in die tijd gewoon was, leidde politieke invloed ook tot sociaalmaatschappelijke invloed. Zo werd in de gegoede kringen – mede om hun status te verhogen
– aandacht besteed aan charitatieve doelen, bijvoorbeeld in de vorm van behoud van
(natuur)monumenten. In hun ogen hadden zij de verantwoordelijkheid het mooie dat ons land
te bieden had, te bewaren voor het nageslacht. Dat mooie had dan voornamelijk betrekking op
datgene dat de identiteit van deze gegoede stand vormgaf.

Om van bovengenoemde motieven de (achterliggende) persoonlijke beweegredenen te kunnen
blootleggen – en daarmee de vraag te kunnen beantwoorden hoe de betrokkenheid van de
heren bij dit vijandelijk vermogen kan worden verklaard – is het van belang gewicht toe te
kennen aan die uiteenlopende motieven. Dit is echter een moeilijke taak. Het grootste
probleem hierbij is de ongelijke hoeveelheid bronnen van de betrokken heren. Zoals duidelijk
is geworden, heeft bijvoorbeeld Staring veel met betrekking tot zijn motivatie geschreven,
ook tussen de regels door. Ook van De Beaufort zijn genoeg gegevens om zijn motivatie te
kunnen herleiden. Maar van bijvoorbeeld Roëll en Reinalda is bijna niets teruggevonden.
Daarnaast wordt gewicht toekennen bemoeilijkt door het feit dat de betrokken heren niet de
intentie hadden gewicht toe te kennen aan de verschillende motieven. Zij stelden geen
prioriteiten omdat een breed scala aan belangen hun streven naar het behoud van Huis Doorn
alleen maar meer rechtvaardigde.
Gewicht toekennen zou kunnen geschieden door vast te stellen met welk motief het
grootste aantal heren zich kon verenigen. Deze methode lijkt gerechtvaardigd, maar krijgt een
vorm van willekeur door de onevenwichtigheid van het gebruikte bronnenmateriaal.
Bovendien zullen alle betrokken heren achter de verschillende motieven hebben kunnen staan,
er werd immers alles aan gedaan Huis Doorn te redden van liquidatie. Een andere
mogelijkheid is te kijken naar de samenstelling van de groep heren. Welke algemenere visie,
bijvoorbeeld uitgedragen door de vertegenwoordigde instanties, werd het breedst gedragen?
Deze methode geeft wellicht de beste resultaten, gezien de hoeveelheid gegevens die bekend
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is over de achtergrond van de heren. Hiervoor moet eerst een algemenere indeling gemaakt
worden van de motieven, een indeling gebaseerd op verschillende niveaus.
Met betrekking tot het behoud van Huis Doorn zijn er drie verschillende motieven te
onderscheiden. Het eerste is het cultuurhistorisch motief dat door verschillende heren
verschillend werd ingevuld. Het tweede is het landschappelijk motief en het laatste is het
overkoepelende toeristische motief van de Gemeente Doorn. Deze drie motieven kunnen zelf
weer ingedeeld worden in drie verschillende niveaus. Ten eerste het niveau van het belang
van Huis Doorn in de recente geschiedenis. Op dit niveau wordt de band die het huis heeft
met Wilhelm II benadrukt. Huis Doorn wordt hierbij in de context geplaatst van de
gemeenschappelijke geschiedenis die Duitsland en Nederland hebben en in de Nederlandse
politieke geschiedenis van net na de Eerste Wereldoorlog. De historische motivaties van
onder andere Van Heek, Van Nagell, Roëll en Van Tienhoven waarin de plaats van Wilhelm
zowel van belang werd geacht voor het huis zelf als voor de historisch artistieke inboedel,
vallen in deze categorie.
Op het tweede niveau wordt het belang van Huis Doorn als een landgoed in zijn
algemeenheid benadrukt. Hierbij gaat het dus niet om het feit dat de keizer er gewoond had,
maar wordt Huis Doorn in de context van het behoud van Nederlandse landgoederen in een
veranderende samenleving geplaatst. Huis Doorn neemt op dit niveau geen andere plaats in
dan andere landgoederen die in hun bestaan – om welke reden dan ook – bedreigd werden.
Het feit dat Huis Doorn een vijandelijk vermogen was, deed daarom eigenlijk ook niet
terzake. De motivatie van Staring om het landgoed te behouden als symbool voor de
verdwijnende

standenmaatschappij

in

Nederland

en

het

daarmee

samenhangende

verantwoordelijkheidsgevoel tegenover nieuwe generaties, is een goed voorbeeld van
motivaties op dit tweede niveau. Ook de motivatie van de natuurbeschermers, zoals De
Beaufort en Van Tienhoven, behoort tot dit niveau.
Het laatste niveau wordt gevormd door pragmatische motieven die los staan van het
object zelf. Deze motieven hebben in wezen niets van doen met Huis Doorn zelf. De
toeristische belangen die de Gemeente Doorn toekende aan Huis Doorn lagen natuurlijk in het
verlengde van de historische en artistieke waarde en de waarde die aan het landgoed werd
toegekend vanwege het natuurschoon. Maar het ging de gemeente uiteindelijk niet om deze
waarden, maar om de financiële middelen die ten goede kwamen aan de gemeente bij het
benutten van Huis Doorn als toeristische trekpleister. Het behoud van de Kaapse Bossen was,
vanwege diens belang voor de bestaande campings, van net zo groot belang voor de gemeente
als het behoud van Huis Doorn.
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Duidelijk is geworden dat de heren zich niet alleen het lot van Huis Doorn aantrokken.
Zij waren ook bestuurlijk betrokken bij onder andere de Nederlandsche Kastelenstichting,
Natuurmonumenten, Nederlandse Heidemaatschappij, Nederlandse Oudheidkundige Bond en
Het Utrechts Landschap. Deze organisaties hadden allemaal raakvlakken met (het behoud
van) landgoederen. Daarnaast waren Staring, Van Heek en De Beaufort ook op particuliere
basis bezig met behoud van landgoederen. Hun streven Huis Doorn te beschermen tegen
liquidatie door de Nederlandse Staat stond dus niet op zichzelf. Met andere woorden, het
primaat van deze heren lag dus niet in het feit dat keizer Wilhelm hier had gewoond. Het
motief van Huis Doorn als laatste woonplaats van de keizer kan dan eerder als een mooie
bijkomstigheid beschouwd worden, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt. Al werd het
streven naar behoud wel bemoeilijkt doordat het als vijandelijk vermogen was overgegaan op
de staat. De vraag kan zelfs gesteld worden of de heren zich sterk hadden gemaakt voor Huis
Doorn als er geen Nederlands element aan had gezeten. Maar dat blijft giswerk.
Het idee dat een groep adellijke heren zich in de eerste jaren na de Tweede
Wereldoorlog heeft ingezet om voormalig Duits eigendom – en dan niet eens gewoon Duits
eigendom, maar ook nog eens van een man die geen goede reputatie in Nederland had – in
zijn originele staat te behouden, komt zo in een ander daglicht te staan. Het waren juist de
maatschappelijke ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog in Nederland zelf die het
motief waren voor het streven naar behoud van het landgoed. Persoonlijke en emotionele
motieven werden gerationaliseerd naar institutionele belangen.

Tot slot zegt deze geschiedenis nog iets over de ontwikkeling van cultureel erfgoed. De
inspanning van de heren heeft er uiteindelijk toe geleid dat Huis Doorn behouden bleef als
rijkseigendom, maar beheerd werd door een beheerstichting. Uit het feit dat Huis Doorn in
handen van het Rijk bleef, blijkt dat de Staat zich uiteindelijk toch enigszins verantwoordelijk
voelde voor Huis Doorn en het belang er ook van inzag. Er heeft zich een ontwikkeling
voorgedaan in het toekennen van belang. Het landgoed ontwikkelde zich van gedeeld naar
gevestigd erfgoed. De werkwijze van de groep heren heeft dus niet alleen geleid tot het
behoud van Huis Doorn in zijn oorspronkelijke staat. Zij wisten daarnaast het belang van Huis
Doorn toe te laten nemen.
Niet alleen veranderde de omvang en samenstelling van de groep die belang toekende
aan het instandhouden van Huis Doorn, ook veranderde het motief voor het behoud. Voor de
betrokken heren was de enige uitspreekbare reden om Huis Doorn te behouden, het artistiek
historische belang van de inboedel. Maar hun voornaamste argument lag in het behoud van
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het ‘Nederlandse deel’ van de geschiedenis van Huis Doorn. Deze reden is tegenwoordig
echter geheel vervlogen. Het museum richt zich nu specifiek op de recente geschiedenis van
Huis Doorn, de woonplaats van een gevluchte keizer en met een belangrijk oog voor de
artistiek historische inboedel. In de loop van de tijd zijn verschillende motieven gebruikt om
het bestaan te rechtvaardigen. Cultureel erfgoed is daarom geen statisch iets, maar een
toegekende waarde. Ook dat is in de loop van de tijd veranderd. Waren het vroeger
invloedrijke heren die hun politieke invloed aanwendden voor het behoud van objecten
waaraan zij hun identiteit ontleenden, tegenwoordig – zoals bij het project van de Stichtse
Lustwarande – is het de overheid in samenwerking met maatschappelijke organisaties en
burgers die het beleid uitstippelen voor behoud van erfgoed. De heren hebben gezorgd voor
een ontwikkeling van gedeeld naar gevestigd erfgoed en daardoor werden andere belangen
toegekend, die bijvoorbeeld meer liggen op het terrein van toerisme. De waarde die gegeven
wordt hangt samen met de tijd waarin dat gebeurd. Het hangt kortom samen met de degenen
die hun invloed in een bepaalde periode laten gelden en waaraan zij hun identiteit ontlenen.
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Bronnen en literatuur
Lijst van archivalia

Het Utrechts Archief, Utrecht
Archief Papieren van keizer Wilhelm II tijdens zijn verblijf in Doorn 1918-1945 (14)
Inv. nr. 44: ‘Correspondentie met personen, niet genoemd in de vorige nummers,
alfabetisch geordend, 1928-1941: 1933 juni – 1941 mei N – P’.
Inv. nr. 45: ‘Correspondentie met personen, niet genoemd in de vorige nummers,
alfabetisch geordend, 1928-1941: 1933 juni – 1941 mei Q – R’.
Inv. nr. 201: ‘Uitnodigingen van de keizer voor diners en feestelijke bijeenkomsten,
doorslagen, met brieven van antwoord, alfabetisch geordend, 1929-1932’.
Inv. nr. 392: ‘Register van tafelgasten, 1913-1933’.
Archief Provinciaal Bestuur van Utrecht: commissaris der koningin 1920-1954 (1202)
Inv. nr. 61: ‘Betrokkenheid Commissaris der Koningin bij activiteiten tot veiligstelling
Huize Doorn en oprichting van een tijdelijke beheerstichting 1948-1951’.
Inv. nr. 62: ‘Betrokkenheid Commissaris der Koningin bij activiteiten tot veiligstelling
Huize Doorn en oprichting van een tijdelijke beheerstichting 1951-1955’.
Inv. nr. 100: ‘M.A. Reinalda: benoeming per 20 maart 1947, nevenfuncties, ontslag
per 1 juli 1954, krantenknipsels en persoonlijke gegevens, 1940 mei 1947-1954 (1965)’.
Familiearchief De Beaufort 1556-1976 (53)
Inv. nr. 1032: ‘Foto’s van keizer Wilhelm, waarvan één samen met Wilhelm Hendrik
de Beaufort, 1930’.
Inv. nr. 981-982: ‘Agenda’s van Willem Hendrik de Beaufort, 1911-1972’.

Huis Doorn, Doorn
Archief conservatorkamer 1954-1990
Doos: ‘Nederlandse Beheersinstituut december 1941-mei 1950’.
Map: ‘Beheer december 1941 t/m juli 1947’.
Map: ‘Huis Doorn in beheer van Nederlandse Kastelenstichting’
Doos: ‘Oprichting Stichting + vermakelijkheidsbelasting’.
Map: ‘Oprichting stichting’.
Archief Confiscatiegeschiedenis Huis Doorn 1945-1970 en de wording van een museum
Inv. nr. 1.1.1.: ‘Officiële stukken betrekking hebbende op confiscatie 1946’.
Inv. nr. 1.1.2.: ‘Officiële stukken betrekking hebbende op confiscatie 1947’.
Inv. nr. 1.1.3.: ‘Officiële stukken betrekking hebbende op confiscatie 1948’.
Inv. nr. 1.1.4.: ‘Officiële stukken betrekking hebbende op confiscatie 1949’.
Inv. nr. 1.1.6.: ‘Officiële stukken betrekking hebbende op confiscatie 1951’.
Inv. nr. 1.1.7.: ‘Officiële stukken betrekking hebbende op confiscatie 1952’.
Inv. nr. 1.2.3.: ‘Correspondentie van beheerders en belanghebbenden: De Beaufort
– Staring 1946-1954’.
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Inv. nr.:1.2.4.: ‘Correspondentie van beheerders en belanghebbenden: Van Nagell
1948-1967’.
Inv. nr. 2.1.1.: ‘Administratie: documenten van vóór 1940’.
Inv. nr. 2.1.2.: ‘Administratie 1940’.
Inv. nr. 2.1.3.: ‘Administratie 1941’.
Inv. nr. 2.1.4.: ‘Administratie 1942’.
Inv. nr. 2.1.5.: ‘Administratie 1943’.
Inv. nr. 2.1.6.: ‘Administratie 1944’.
Inv. nr. 2.1.7.: ‘Ádministratie 1945’.

Nederlandse Kastelenstichting, Wijk bij Duurstede
Algemeen Archief
Doos 1: ‘Beheersinstituut algemeen 1946-1949’.
Doos 2: ‘Organisatie 1946-1952’.

Gemeentehuis Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Doorn
Archief Oudheidskamer Doorn
Map: ‘Wethouder H.M. Koornneef’.
Map: ‘Burgemeester Van Nagell’.

Overig geraadpleegd materiaal

Brief van W.H.J. de Beaufort aan ondergetekende 29 januari 2007.
Doornse Courant ‘De Kaap’ 3 juli 1972.
Doornse Courant ‘De Kaap’ 13 juli 1972.
Doornsche Courant ‘De Kaap’ 8 februari 1936.
Interview met mevrouw A. Pahud de Mortange- Van Nagell, 3 januari 2007 te Den Haag.
Mail van mevrouw drs. H. Land aan ondergetekende, 10 januari 2007.
Ploeg, H. jr., ‘M.A. Reinalda 60 jaar’ Het Vrije Volk 25 juni 1948.
Telefonisch interview met W.H.J. de Beaufort, 11 januari 2007.
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Nawoord
Na een half jaar fulltime gewerkt te hebben aan dit interessante cultuurhistorische onderwerp
is mijn enthousiasme voor historisch onderzoek, en met name biografisch- en eliteonderzoek,
eerder aangewakkerd dan getemperd. Door de loop van het onderzoek liet ik mijn vertrouwde
onderzoeksonderwerpen, de moderne geschiedenis van Duitsland en de Nederlands-Duitse
betrekkingen, langzaam los en baande ik mij een weg door bovengenoemde terreinen. Wat dat
betreft is het jammer dat de Master Geschiedenis er nu opzit, maar wie weet wat de toekomst
nog gaat brengen.
Op deze plaats wil ik een aantal mensen bedanken die geholpen hebben bij het tot
stand komen van deze scriptie. Allereerst hartelijk dank aan mijn scriptiebegeleider, dr. Dirk
Jan Wolffram, voor de (email)hulp en de feedback in alle fasen van het onderzoeksproces.
Tevens dank aan de tweede lezer, prof. dr. W.E. Krul. De staf van Huis Doorn wil ik
bedanken voor het beschikbaar stellen van een stageplaats waardoor ik in aanraking kwam
met de confiscatiegeschiedenis van Huis Doorn. Zodoende werd mijn interesse gewekt in de
groep heren en kwam een afstudeeronderzoek tot stand. In dat kader wil ik ook drs. Friedhild
den Toom dank zeggen voor het overbrengen van haar enthousiasme over de geschiedenis van
Huis Doorn. Daarnaast attendeerde zij mij op een aantal bronnen.
Vervolgens ben ik dank verschuldigd aan de medewerkers van verschillende
archiefinstellingen en organisaties, die mij tot dienst waren tijdens mijn onderzoek: dhr. Aart
Beets van het Provinciehuis Utrecht, Ton de Graaff van de Oudheidskamer Doorn, drs.
Wendy Landewé van de Nederlandse Kastelenstichting in Wijk bij Duurstede. Daarnaast ben
ik ook bijzondere dank verschuldigd aan drs. Hiske Land, wiens hulpvaardigheid mij in staat
stelde te schrijven over de ontwikkeling van erfgoed; mevrouw Aurélie Pahud de Mortange –
Van Nagell voor haar openhartige interview over haar vader en ir. W.H.J. de Beaufort voor de
verleende toestemming niet openbare familiearchiefstukken te mogen raadplegen.

Ceciel Huitema
Utrecht, februari 2007
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