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Het Huis
in 1919 koopt Wilhelm ii het landgoed. hij 
richt het huis in met een kostbare inventaris. 
na de tweede Wereldoorlog besluit de rege-
ring het huis met de inventaris uit de Duitse 
paleizen  te confisqueren. sindsdien is huis 
Doorn een rijksmuseum dat jaarlijks plm. 
25.000 mensen trekt.
 
Financiën
De stichting beheer huis Doorn exploi-
teert het huis. er zijn –afgezien van speci-
fieke projecten– twee inkomstenbronnen: 
de opbrengst van de toegangsbewijzen 
(plm. E 170.000) en de rijkssubsidie (plm. 
E 517.000). De raad voor cultuur heeft nu 
voorgesteld dit laatste bedrag te korten tot 
162.000! Daarmee is het onmogelijk om het 

huis en de museale collectie open te stellen, 
waardoor ook de inkomsten van bezoekers 
zullen komen te vervallen. een neerwaartse 
spiraal tekent zich af. het huis beschikt over 
enkele professionele medewerkers. Daarnaast 
zijn er zo’n 130 enthousiaste vrijwilligers die 
zich inzetten. er is wel eens berekend dat deze 
inzet zo’n 700.000 euro per jaar bespaart!

Wat moet er gebeuren?
huis Doorn moet open blijven! De bijzon-
dere ervaring om oog in oog te staan met de  
cultuur en leefstijl van de keizer, één van de 
belangrijkste heersers uit de internationale 
geschiedenis, is uniek. ook in verband met 
de herdenking van Wereldoorlog i (1914-
1918) is het verhaal dat huis Doorn vertelt 
onvervangbaar. 

Wat kunt U doen?
*u helpt huis Doorn door donateur te wor-
den van de stichting Vrienden huis Doorn 
voor E 30,- per jaar (zie pagina 4).
*u kunt vertegenwoordigers van politieke 
partijen en leden uit de tweede kamer be-
naderen om te bevorderen dat de staatssecre-
taris op 18 september een goede beslissing 
neemt, namelijk handhaving van de subsidie! 

Via de website van de stichting Vrienden 
van huis Doorn kunt u een ondersteunings-
betuiging insturen! ga hiervoor naar: 
www.huisdoorn.nl/nld/nieuwsbrief/  

Afsluiting
De geschiedenis van de keizer en huis 
Doorn is al bijna een eeuw verbonden met 
de utrechtse heuvelrug. provincie utrecht 
en gemeente utrechtse heuvelrug steunen 
het museum volledig. Deze lijn mag niet 
worden doorbroken!  

Bestuur en directie van Huis Doorn

Zonder twijfel kent u Huis Doorn. Misschien heeft u het museum wel eens bezocht 
of weet u iets van de geschiedenis van de bekendste bewoner van het Huis: ex-
keizer Wilhelm II, die hier na zijn vlucht uit Duitsland in 1918, vanaf 1920 tot aan 
zijn dood in 1941 woont. De geschiedenis van zijn dynastie is nauw verbonden met 
die van onze Oranjes en andere Europese vorstenhuizen.

speciale editie

Huis Doorn moet open blijven!

Het museum loopt gevaar omdat de subsidie van het Rijk –als het 
aan de Raad voor Cultuur ligt– wordt geminimaliseerd. De staats
secretaris voor Cultuur beslist hierover op 18 september 2012.
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steunbetuigingen huis Doorn

Imperiale grootsheid
Het Museum Huis Doorn is ronduit uniek. 
Het is, internationaal gezien, een van de 
interessantste ‘lieux de mémoires’ uit de 
twintigste eeuw die Europa kent: de hele 
imperiale grootsheid van het Duitse keizerrijk 
is er samengeperst in één Utrechts landgoed. 
Het zou dan ook een onvoorstelbaar verlies 
zijn als dit project tussen de wal en het 
schip zou vallen, het Huis dicht ging en deze 
bijzondere leefsfeer uiteen zou vallen en 
verdwijnen. Dat zou een falen zijn dat latere 
generaties ons zeker zullen nadragen. Het 
moet tot alle prijs worden voorkomen.

Belangrijk
‘Wat zou ik het jammer 
vinden als Huis Doorn 
zou verdwijnen! Je 
waant je daar zo dicht 
bij de geschiedenis 
dat je er bijna deel van 
wordt. En tenslotte 
is het, hoe klein ook, 
een van onze weinige 
historische musea met 
een duidelijk Europese 
inslag. Hoe belangrijk 
is zoiets, juist in deze tijd? Openhouden dus!

Unique resource
Huis Doorn is the only court-in-exile 
whose ambience and accoutrements 
have been comprehensively preserved. 
The collection of objects, displayed 
in situ in a manner that allows the 
visitor to experience the milieu, 
taste, pretensions and daily life of 
the exiled former monarch, offer an 
intimate, three-dimensional encounter 
with the vanished world of European 
imperial monarchy. In this sense Huis 
Doorn represents a unique resource. 
Huis Doorn is a place whose significance extends far beyond the 
Netherlands and the history of its relationship with Germany.

Pracht en praal
Huis Doorn is een 
fascinerend historisch 
object, Nederlands en 
toch ook een monument 
van de pracht en praal van 
de negentiende eeuwse 
Europese vorstenhuizen. 
De subsidie moet blijven!

Maarten van Rossum

als huis Doorn voor publiek gesloten 
wordt, is er voor de stichting Vrienden van 
huis Doorn geen toekomst. De stichting 
Vrienden levert met meer dan 130 vrijwil-
ligers een belangrijke bijdrage aan de open-
stelling van huis Doorn. al deze vrijwilligers 
zetten zich met passie in voor dit unieke erf-
goed. We hopen dan ook op een zorgvuldige 
afweging in de tweede kamer. We vertrou-
wen erop dat de conclusie dan zal zijn dat de 
relatief kleine bezuiniging die het advies van 
de raad voor cultuur oplevert niet opweegt 
tegen de verstrekkende en onomkeerbare 
gevolgen. Van onze kant zullen we er in elk 
geval voor vechten om huis Doorn open te 
houden en zien we de toekomst met vertrou-
wen tegemoet. gelukkig voelen we ons ook 
gesteund in onze strijd. in enkele weken tijd 
zijn vele steunbetuigingen binnen gekomen. 
Daarom ook nu aan u deze oproep. 

Word donateur! juist nu, in 2012, nu de 
stichting Vrienden haar 20-jarig jubileum 
viert. meer informatie over het donateur-
schap en het jubileumjaar krijgt u op de 
website van huis Doorn. ga hiervoor naar: 
www.huisdoorn.nl/nld/donateur/

Stichting Vrienden Huis Doorn

Geert Mak

Annejet van der Zijl

Christopher Clark, 
professor Moderne Europese 
Geschiedenis aan de 
University of Cambridge
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Word donateur!


