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1. Verslag Raad van Toezicht 

Algemeen  
Het optimisme dat Covid-19 (na de opkomst in 2020) in het jaar 2021 zou wegebben, is helaas 

gelogenstraft. Van januari tot 5 juni 2021 waren de Nederlandse musea gesloten.  

Nog onverwachter was de hernieuwde sluiting vlak voor de kerstdagen van 2021; opnieuw - ook in 

2020 was dit het geval- moest het voor de kerstdagen ingerichte Huis worden ontmanteld en was er 

een stille januarimaand. 

De Raad heeft veel waardering voor de medewerkers en de vrijwilligers die -onder lastige  

omstandigheden en beperkingen- het Huis een half jaar open hebben kunnen houden, waardoor  

toch nog 20.763 bezoekers het Huis en Landgoed Huis Doorn hebben bezocht. Ter vergelijking:  

het aantal bezoekers in 2019 was 54.000. 

 

Verder willen we met erkentelijkheid stipuleren dat het ministerie van OCW de rijksmusea op 

passende wijze financiële steun heeft geboden. De tegenvallende opbrengsten – voornamelijk 

recettes- konden worden gecompenseerd door de steun die het ministerie heeft verstrekt. Met dank 

werden ook de financiële middelen die door de provincie Utrecht, via de Stichting Samenwerkende 

Kasteelmusea, en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug met gelden uit het Gemeentefonds, aanvaard. 

De brede steun kon helaas niet voorkomen dat de stichting dit boekjaar met de rode cijfers afsluit. 

De verantwoording treft u aan in de jaarrekening 2021. 

 

Behalve het ministerie van OCW willen we op deze plaats ook het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) danken  

voor de professionele en coöperatieve wijze waarop het beheer van Landgoed Huis Doorn  

plaatsvindt. De directie heeft het RVB in de arm genomen bij het reguliere onderhoud aan gebouwen  

en installaties, hetgeen uitstekend verloopt. Bovendien is het RVB voortvarend gestart met  

verduurzaming van het zgn. Dienstengebouw. Zonder de inzet van het RVB zou Museum Huis Doorn  

aanmerkelijk moeilijker het gebouwenbeheer kunnen uitvoeren. 

 

Prioriteiten 2021 
De belangrijkste thema’s voor de RvT in 2021 laten zich als volgt samenvatten: 

 

Financiën 
De Raad heeft in 2021 veel tijd besteed aan de financiële kaders en de wijze waarop het hoofd kon 

worden geboden aan de financiële problematiek, mede vanwege de door Covid-19 weggevallen 

inkomsten. 

 

Positie vrijwilligers en Stichting Vrienden 
Met de transitie van de vrijwilligers en integratie binnen de Stichting Beheer is een wens van de Raad 

vervuld. De enkelvoudige organisatie en aansturing van het museum is hiermee gediend. Het belang 

van de Stichting Vrienden blijft onverminderd het verwerven van draagvlak en steun voor het 

museum, in de buitenwereld, alsmede het voorzien in activiteiten en/of middelen waartoe het 

museum niet zelf in staat is. De relatie met vrijwilligers èn met de Stichting Vrienden is voor de Raad 

cruciaal. De start van het overleg van de directie met de Vrijwilligersraad acht de RvT een winstpunt.  
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Dienstengebouw 
Verder heeft de Raad zich één en andermaal gebogen over de majeure opgave om het (thans 

leegstaande) Dienstengebouw toe te voegen aan het museale ensemble. Dit gebouw, een bijzonder 

cultuurhistorisch monument, is het laatste op het terrein van het landgoed dat nog niet in gebruik is 

bij het museum. Er is zeer veel behoefte aan de ruimte die in dit gebouw aanwezig is voor o.a. 

wisselexposities, educatie, evenementen. De Raad is erkentelijk jegens het RVB dat de 

verduurzaming van dit pand voor zijn rekening neemt. Voor Huis Doorn is de herschikking van 

functies van verschillende gebouwen èn de financiering en dekking van de hiermee samenhangende 

kosten -zowel investeringen als exploitatief-  in 2022 een belangrijke opgave. 

 

Beheer en onderhoud 
De zorg voor het onderhoud van de gebouwen is van belang om op lange termijn met de beschikbare 

middelen het landgoed te kunnen exploiteren. Investeringen worden vooraf in de Raad besproken en 

met inachtneming van de onderhoudsvoorziening wordt de planning Groot Onderhoud uitgevoerd. 

In 2021 is groen licht gegeven voor groot onderhoud aan het interieur van het Huis, dat vanaf 2022 

wordt uitgevoerd. 

 

Inhoudelijke thema’s 
De Raad is inhoudelijk betrokken geweest bij de bepaling van het expositiethema De Hohenzollern  

en het Derde Rijk, alsmede bij de uitwerking van het onderzoek. 

Verder is de Raad goed geïnformeerd over inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van museale 

prioriteiten, exposities, collectiebeheer, publieksbereik en educatie.  

Governance 

De Stichting Huis Doorn hanteert de Governance Code Cultuur als uitgangspunt voor haar besturing. 

Corresponderend met de 8 principes van de Code merken we het volgende op: 

1.Maatschappelijke doelstelling 

Bestuur en RvT zijn zich bewust van de maatschappelijke functie van Huis Doorn door hetcreëren, 

overdragen en bewaren van culturele waarde. De aandacht is gericht op het conserveren en 

presenteren van de collectie, maar ook op de maatschappelijke betekenis voor vandaag; de keuze 

van expositie- en educatiethema’s wordt mede bepaald door de actuele relevantie.  

Een markant voorbeeld vormt het expositie- en onderzoeksthema De familie Hohenzollern en  het 

nationaalsocialisme,  een thema dat, gelet op de confiscatie van Huis Doorn in 1945 door de 

Nederlandse regering,  voor ons Museum zeer aangelegen is. 

Bestuur en RvT zijn in nauw contact met bestuurlijke partijen (OCW, provincie, gemeente) en met 

fondsen en maatschappelijke organisaties om ontwikkelingen in het culturele veld te volgen en 

daaraan bij te dragen. 

2.Toepassing Governance Code Cultuur 

De principes van de Code worden toegepast; door scheiding van bestuur en toezicht, zoals die wordt 

gehanteerd, sluit Huis Doorn aan bij het voorkeursmodel van de Code.  
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Er zijn in 2021 geen zaken aan de orde geweest waar belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang 

aan de orde was.  

De bestuurder-directeur (0,4 fte.) is aangesteld op interim-basis (zzp). De leden van de RvT verrichten 

hun werkzaamheden onbezoldigd. 

De nevenfuncties van de bestuurder-directeur zijn: 

*directeur-bestuurder Kasteel Amerongen (0,4 fte.); 

*rekenkamerfunctionaris gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis en Nissewaard; 

*lid bestuur Zuidelijke rekenkamer; 

*voorzitter Stichting Zwolle Baroque; 

*lid bestuur Stichting historische groenelementen Utrechtse Heuvelrug 

*lid bestuur Stichting herdenking Grondwet 2023. 

 

3.Integriteit 

Bestuur en RvT zijn alert op integriteit en het tegengaan van belangenverstrengeling. Bestuurder en 

leden RvT hebben geen zakelijke belangen bij Huis Doorn. Nevenfuncties worden op de website 

vermeld; bij grotere (> € 10 000) opdrachten aan derden wordt door de organisatie gewerkt met 

offertes en prijs- en kwaliteitsvergelijking. 

4.Rol- en taakverdeling bestuur-RvT 

Bestuur en RvT zijn zich bewust van hun rol, onderlinge taakverdeling, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden; de formele rollen worden gecompleteerd door praktisch overleg om te komen tot 

goede invulling van die rollen, bv. werkoverleg van de voorzitter en de penningmeester met de 

directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is transparant in zijn verantwoording aan de RvT. 

5.Zorgvuldigheid en kwaliteit 

De directeur-bestuurder is binnen de kaders van begroting en personeelsbeleid -in verantwoording 

aan de RvT- de dagelijks eindverantwoordelijke. De medewerkers hebben hun eigen 

cultuurhistorische en organisatorische verantwoordelijkheid jegens de directeur-bestuurder. De plv. 

directeur, tevens hoofd bedrijfsvoering, is vanwege zijn 1,0 fte-omvang dagelijks aanwezig en is bij 

het dagelijkse management de feitelijk leidinggevende.  

Er was in 2021 geen sprake van arbeidsconflicten. 

6.Mensen en middelen 

Het bestuur gaat zorgvuldig om met mensen en middelen van de organisatie; het accommoderen van 

de bezoekersstroom, het organiseren van evenementen en het voldoen aan alle wettelijke en 

cultuurhistorische eisen (arbeidswetgeving, digitale veiligheid, museumregistratie etc.) is bij een 

formatie van (slechts) ruim 7 fte. alleen mogelijk door de grote inzet van de medewerkers en het 

beroep dat kan worden gedaan op een groot vrijwilligersbestand.  
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De Museum-CAO wordt toegepast; in 2021 heeft functiewaardering plaatsgevonden op basis van een 

advies van een externe deskundige.  

De Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code zijn behulpzaam bij het functioneren als goed 

werkgever en met betrekking tot het omgaan met grote maatschappelijke belangen als diversiteit, 

duurzaamheid etc.  

Als externe vertrouwenspersoon voor medewerkers en vrijwilligers is op 19 maart 2021 door de RvT 

aangewezen de heer J. van Zomeren, lid RvT Kasteel Amerongen. Op betrokkene is in 2021 geen 

beroep gedaan. 

7.Professioneel en onafhankelijk toezicht 

De RvT voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op professionele en 

onafhankelijke wijze uit; de directeur-bestuurder bespreekt eventuele vraagpunten op het gebied 

van personeelsbeleid met de voorzitter en zo nodig ook met de penningmeester.  

Er wordt ruimte gegeven voor cultureel ondernemerschap (initiatieven van de bestuurder), 

tegelijkertijd wordt de strategie, o.a. de relatie met publieke partijen en instanties, naleving van wet- 

en regelgeving, bedrijfsvoering etc. regelmatig besproken.  

De externe accountant is door de RvT aangewezen en kan onafhankelijk van de bestuurder 

rapporteren.  

De RvT beschikt over een reglement, hij bespreekt zijn eigen functioneren en houdt periodiek een 

formele evaluatie (laatste december 2020). Voor de bestuurder is de voorzitter het eerste 

aanspreekpunt als sprake is van mogelijke integriteitsvraagstukken of calamiteiten. 

8.Samenstelling en onafhankelijkheid RvT 

De RvT is verantwoordelijk voor zijn samenstelling incl. deskundigheid, diversiteit en 

onafhankelijkheid. De RvT hanteert een rooster van aftreden (benoeming voor 2x4 jaar).  

De raad heeft verscheidenheid in disciplines en heeft zich voorgenomen eisen van diversiteit (v/m, 

achtergrond, leeftijd) bij toekomstige vacatures in de profielschets te verwerken. 

 

Evaluatie directie en functioneren RvT 

Op 11 december 2020, juist voor ingang van het verslagjaar, heeft de Raad een bijeenkomst gewijd 

aan het functioneren van de organisatie, incl. de RvT zelf, aan de hand van een voorbereiding 

(zelfevaluatie) door de leden onder regie van de Stichting Cultuur+Ondernemen. 

Na overleg met de directeur-bestuurder is ook zijn toekomsthorizon besproken; de Raad heeft 

besloten dat in 2022 aandacht moet worden verleend aan diens opvolging (vanaf 2023). 

Geconstateerd is voorts dat de Raad in grote lijnen functioneert conform de bedoeling van de Code 

Cultural Governance. 
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Enkele aandachtspunten zijn: 

*(her-)formulering van profielschetsen aan de hand van gewenste kwaliteit en diversiteit binnen de 

Raad; 

*versterking diversiteit in het geval van vacatures, met aandacht voor regionale bekendheid; 

*balans in tijdsbesteding tussen strategie en meer operationele zaken; 

*continuïteit ook op termijn in toezicht en bestuur. 

Vergaderingen 

De RvT vergaderde in het verslagjaar 4 maal, nl. op 19 maart, 11 juni, 22 oktober en 10 december 

2021. De vergadering van 17 september werd geannuleerd. 

De belangrijkste thema’s, die in het Jaarverslag verder worden toegelicht, waren: 

19 maart:  

*Overgang vrijwilligers van de Stichting Vrienden naar de Stichting Beheer per 1 februari 2021; 

*Jaarstukken (Jaarrekening, controlerapport accountant, Jaarverslag) 2020; 

*Marketingplan en collectieplan;  

*Monitor collectie van de Erfgoedinspectie; 

* Wijziging statuten die verlenging lid RvT, die reeds 2 termijnen heeft vervuld, met 2 jaren mogelijk 

maakt; 

*Inhoud en positionering expositie en publicatie De keizer en het Derde Rijk, de familie Hohenzollern 

en het nationaalsocialisme; 

*Statutenwijziging (zittingsduur bij uitzondering met 2 jaar verlengen na 2 x 4 jaren; beoogde 

benoemingen RvT vooraf voorleggen aan minister OCW). 

11 juni: 

*Schriftelijk pleidooi bij ministerie OCW depotproblematiek (niet vergoede kosten extern depot); 

*Visie op gebouwen, met name de eventuele verwerving in huur van het Dienstengebouw. 

22 oktober 2021: 

*Begroting 2022; 

*Verbouwplannen Dienstengebouw; 

*Functiewaardering functies in de organisatie; 

*Expositie Rouw. Van keizerin tot corona. 
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10 december 2021: 

*Proces zelfevaluatie/visitatie; 

*Financiering/dekking huur en investering in Dienstengebouw; 

*Contractverlenging directeur-bestuurder 2022 

 

Leden bestuur/RvT 

De samenstelling van de RvT per 31 december 2021: 

De heer W.I.I. (Willibrord) Van Beek, voorzitter 

Nevenfuncties: Voorzitter Goede Doelen Platform (GDP), voorzitter Stichting Musea en 

Herinneringscentra 1940-1945, voorzitter Raad van Toezicht “De Stilte” Dansschool te Breda, 

lid Raad van Commissarissen Brabanthallen Den Bosch en lid Raad van Toezicht Stichting 

Koninklijke Defensiemusea (SKD) (tot 31-12-2021).  

Afloop 2e termijn 1 februari 2023. 

 

Jkvr. drs. F.D. (Fleur) de Beaufort 

Nevenfuncties: onderzoeker Prof.mr. B.M. Telders Stichting, algemeen directeur Nationaal 

Bomenmuseum Gimborn, bestuurslid landgoed Ringelpoel B.V., bestuurslid Stichting 

Pyramide van Austerlitz, bestuurslid Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, 

commissaris Rentmeesterskantoor ‘t Schoutenhuis BV, bestuurslid Johanniter Nederland, lid 

van het Kapittel van de Johanniter Orde Nederland, lid Raad van Toezicht Bosgroep Midden-

Nederland en bestuurslid Stichting Woudschoten. 

Afloop 2e termijn 1 april 2024. 

 

De heer prof. dr. J. (Johan) B.H. de Haan. 

Nevenfuncties:  hoofd Kennis & Collectie Paleis Het Loo, bijzonder hoogleraar Toegepaste 

Kunst en Kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting, Radboud Universiteit 

Nijmegen, Voorzitter Stichting Mr. W.J. Frederiks, Voorzitter Raad van Advies Stichting 

Interieurs in Fryslân, Lid van de adviescommissie Monumentenzorg van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds, Bestuurslid Stichting Hora Siccama van de Harkstede, Secretaris Vereniging 

Hendrick de Keyser (tot medio 2020). 

Afloop 1e termijn 6 november 2023. 

 

De heer mr. E. (Ed) Kronenburg. 

Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Netherlands Institute for Multiparty Democracy 

(NIMD), Voorzitter Commissie van Advies NVWA, lid Commissie uitvoering regeling 

nabestaanden Srebrenica, voorzitter stichting Indonesië Netherlands Society, voorzitter Raad 

van Toezicht LRE (Liberation Routes Europe), adviseur Royal IHC, associate Hague Corporate 

Affairs, lid Raad van Toezicht LAC (Leiden Asia Centre), columnist Financiële Dagblad. 

Afloop derde (extra) termijn : 17 oktober 2023 
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De heer drs. J.W. (Jacques) van Oostrum, penningmeester 

Nevenfuncties: voorzitter van Stichting Opus. 

Afloop derde (extra) termijn: 12 december 2022. 
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2. Verslag directie 

 
Algemeen 
De museale openstelling en exploitatie van Museum Huis Doorn werd in 2021 overschaduwd door de 

COVID-19  pandemie. Het museum was een substantieel deel van het jaar gesloten als gevolg van de 

kabinetsmaatregelen. Nog voordat de musea voor de tweede keer (in december) dicht gingen, moest 

de directie eind november al besluiten de deuren van het museum te sluiten. Er waren onvoldoende 

vrijwilligers beschikbaar om het publiek te kunnen ontvangen. De coronacrisis heeft daarmee de 

afhankelijkheid van vrijwilligers en de kwetsbaarheid van de museale organisatie blootgelegd.  

Evenals in 2020 moest door de 1,5 meter afstand- maatregel de capaciteit van het bezoek worden 

teruggebracht van 15 naar maximaal 6 bezoekers per stijlkamer. De eerste verdieping moest voor het 

bezoek gesloten worden, omdat het passeren op de smalle verbindingstrap van dalende en stijgende 

bezoekers onverantwoord was. Bezoekers moesten vooraf online reserveren in tijdsloten van 10 

minuten. Het model van rondleidingen werd vervangen door het zaalgidsenmodel, waarbij de gidsen 

op hun post blijven. Een audiotour begeleidde de rondgang met standaardinformatie per zaal.  

Vanwege het tekort aan beschikbare vrijwilligers zijn werkstudenten ingezet om de roosters rond te 

krijgen. De mix van – oudere - vrijwilligers en studenten zorgde voor een positieve dynamiek in de 

organisatie en het streven is om dit ook na de coronacrisis te behouden. 

Het organisatorische leed is uiteraard ondergeschikt aan het persoonlijke leed van de door Covid 

getroffenen en de druk die de medewerkers in de zorg en andere vitale sectoren ervaren. Toch is 

sluiting van musea, hoe nodig ook wellicht, niet behulpzaam bij het benutten van het regeneratief 

vermogen van de samenleving. Juist ook cultuurbeleving kan herstel en vitalisering opleveren na een 

periode van inperking en afsluiting. 

Financiën  
De verplichte sluiting en de beperkte beschikbare capaciteit als gevolg van de 1,5 meter-maatregel 

hadden een duidelijke weerslag op de bezoekerscijfers en inkomsten van het museum. Het museum 

registreerde 20.763 reguliere bezoekers in 2021. Het exploitatieresultaat liet dit boekjaar rode cijfers  

zien en bedraagt ad. € 81.151 negatief .  

Het deelresultaat op de publieksfunctie liet, dankzij de eenmalige COVID-19 steunbijdrage van € 

227.557,= een klein verlies zien van € 15.465,=, maar dit geeft een vertekend beeld. De 

collectiebeheerfunctie laat al jarenlang een structureel tekort zien als gevolg van de huur van een 

extern depot voor de rijkscollectie, waarin de subsidieverlening niet voorziet. In 2021 bedroeg dit 

tekort € 65.686,=. In andere jaren kon het positieve resultaat op de publieksfunctie het structurele 

tekort op de begroting van de collectiebeheer functie, voornamelijk veroorzaakt door de huurkosten 

van een extern depot, nog compenseren. De beperkt beschikbare financiële middelen voor 

collectiebeheer van een Rijkscollectie zijn een grote zorg, waarvoor de directie het ministerie van  

Onderwijs als verantwoordelijke eigenaar wil aanspreken.   

Door het negatieve exploitatieresultaat nam het eigen vermogen van de stichting af, eind 2021 

bedraagt het eigen vermogen € 46.472,=. De liquiditeit van de stichting op korte termijn is goed te 

noemen, met name door de post ‘nog te besteden huisvestingsgelden’. De financiële positie van de 

stichting is bij een calamiteit als de COVID-19 pandemie kwetsbaar gebleken. De directie is het  
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ministerie van OCW erkentelijk voor de nodige extra financiële steun die het heeft gekregen 

gedurende de COVID-pandemie. 

Covid-19 
De COVID-19 heeft verder tot gevolg gehad dat het educatieve programma voor scholen geen 

afname vond, het evenement Historisch Festival werd geannuleerd en de tentoonstelling verlengd.  

Het museum was weliswaar fysiek maanden gesloten, maar online was er voor de bezoekers genoeg 

te beleven. Zo werd de nieuwe website van het Kenniscentrum Huis Doorn en de Eerste 

Wereldoorlog geopend: https://kenniscentrumhuisdoorn.nl. Er is voor scholen in het voortgezet 

onderwijs een online educatief platform over de Eerste Wereldoorlog (eerstewereldoorlog.nl) 

gelanceerd.  

Informatieveiligheid 
Met de toenemende online activiteiten en afhankelijkheid van digitale systemen is ook het risico van 

cybercriminaliteit toegenomen. In 2021 heeft het bedrijf Solimas een security assessment uitgevoerd 

om de beveiliging van zowel het interne netwerk als de toegang tot het netwerk vanaf het internet te 

controleren. Mede op basis van de uitkomsten en de adviezen heeft het museum een digitale 

strategie ontwikkeld.  

Diversiteit 
In het kader van meer inclusie heeft het museum een aantal initiatieven ontwikkeld. Voor blinden en 

slechtzienden is er met een pilotgroep van het blindeninstituut Bartimeus gezocht naar 

verbeteringen in de rondleidingen. Met New Dutch Connections, de organisatie die zich inzet voor de 

activering en integratie van statushouders, zijn de mogelijkheden tot samenwerking onderzocht bij 

het programma ‘Future Citizens’ en de theatervoorstelling ‘Bring back home’. Om ook de doelgroep 

van ouders met jonge kinderen te kunnen bedienen zijn er speciale kindertours en audiotours bij de 

tijdelijke tentoonstelling gemaakt. Studenten van de modeafdeling van Hogeschool Artez in Arnhem 

hebben meegewerkt aan de tentoonstelling ‘Rouw. Van keizerin tot Corona’ en hun werken zijn 

opgenomen in de tentoonstelling. Voor rolstoelgebruikers is de buitenlift gereviseerd, waardoor het 

onderhuis weer voor hen toegankelijk is gemaakt. Helaas is het gebruik van de lift in het Huis niet 

mogelijk vanwege brandveiligheid bij ontruiming. 

De tijd van de gedwongen sluiting van het museum is nuttig gebruikt om de Dienstvertrekken op de 

zolders van het Hoofdhuis terug te brengen in de functie die het had in de keizertijd. De nog 

aanwezige depotcollectie is verhuisd naar het extern depot in Remmerden.  

Bouwkundig onderhoud 
In 2021 is de samenwerking gestart met Buro Stiel, restauratiearchitecten, om een Herstelplan 

historisch interieur voor het hoofdhuis op te stellen. De laatste grote renovatie van het hoofdhuis 

vond in de jaren ’90 – ’92 van de vorige eeuw plaats. Sindsdien hebben ca. 1,5 miljoen bezoekers het 

Huis bezocht en nu is het aan een opknapbeurt toe.  De werkzaamheden staan gepland voor 2022 en 

2023.  

In 2021 heeft de directie regelmatig met het RVB  overleg gevoerd over een mogelijk toekomstig 

museaal gebruik van het Dienstengebouw, waarvoor architectenbureau TPHAG uit Hoorn al eerder 

ontwerpschetsen had gemaakt. Dit Dienstengebouw wordt momenteel nog niet door het Museum  

 

https://kenniscentrumhuisdoorn.nl/
https://www.eerstewereldoorlog.nl/
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gebruikt, maar het wordt in huur aangeboden door het RVB. Toevoeging van het Dienstengebouw 

zou de sluitsteen zijn van de museale exploitatie van het landgoed. Alle gebouwen op het landgoed 

zijn dan in gebruik bij het museum en toegankelijk voor het publiek.  

Eind 2021 heeft het Rijksvastgoedbedrijf een start gemaakt met de uitvoering van een onderdeel van 

het Masterplan voor het Parkbos: de renovatie van de Auguste Victoria Rozentuin. Met de upgrade 

van het parkbos en het mogelijke gebruik van het Dienstengebouw nadert het museum zijn 

toekomstvisie op Huis Doorn 3.0 .   

Organisatie 
In 2021 kon het zorgvuldig verlopen traject dat de directie met het bestuur van de stichting Vrienden 

had uitgestippeld, worden afgerond.  De 180 vrijwilligers die onder de verantwoordelijkheid van de 

Stichting Vrienden van Huis Doorn vielen, zijn in 2021 ondergebracht bij de Stichting tot beheer van 

Huis Doorn. De vaste professionele staf en de vrijwilligersorganisatie vallen nu onder één dak en 

operationele aansturing. Met de komst van de grote groep van vrijwilligers heeft de 

beheersorganisatie zich organisatorisch aangepast met de installatie van een Vrijwilligers Raad,  die 

gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan de Directie over zaken die voor vrijwilligers van 

belang zijn. Verder is de  nieuwe staffunctie ‘Coördinator Publiekszaken en Vrijwilligers’  gecreëerd. 

Het bestuur van de Stichting  Vrienden   is verder gegaan als steunstichting en focust zich op de 

werving van donateurs, fondsenwerving, publiciteit en het belangstelling wekken voor Huis Doorn.  

In september bracht de directie een werkbezoek aan Berlijn waar het herbouwde Berliner 

Stadschloss werd bezocht met daarin gevestigd het Humboldt Forum waar bruiklenen van het 

museum staan tentoongesteld. Ook werd een  bezoek  gebracht aan de cultureel attaché op de 

Nederlandse Ambassade en werd de boekpresentatie ‘Der Kronprinz und die Nazis’ van historicus 

Lothar Machtan in het Kronprinzenpalast   bijgewoond.  

De Burg Hohenzollern in Hechingen, waar het museum van de Hohenzollern dynastie is gevestigd 

werd bezocht en afspraken zijn gemaakt om de samenwerking te intensiveren. In 2021 resulteerde 

dit in de presentatie van het zogenaamde Hochzeitssilber of Kronprinzensilber afkomstig uit de 

Doornse collectie op de Brug Hohenzollern. 

Hoewel de publieke openstelling dit jaar zwaar onder COVID-19 pandemie had te lijden, zijn er 

binnen de museale organisatie gelukkig ook veel mooie zaken tot stand gebracht. De kleine staf heeft 

ook tijdens de sluiting hard doorgewerkt en vaak nog met ondersteuning van vrijwilligers. De 

onderhoudsploeg van vrijwilligers in de Auguste Victoria rozentuin heeft zelfs het gehele jaar rond 

gewoon doorgewerkt. U leest het allemaal in dit jaarverslag. Met de plannen voor herbestemming 

van het Dienstengebouw, door het te betrekken bij de museale exploitatie, heeft de directie haar 

vizier in 2021 ook op een bestendige toekomst voor het museum gericht.  

 

Directeur-bestuurder 

Herman Sietsma  
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3. Collectiebeheer 

Voor werkzaamheden op gebied van collectieregistratie en collectiebehoud en -beheer was het, net 

als in 2020, een abnormaal jaar. Van de verschillende op schrift gestelde werkplannen kon, als gevolg 

van Covid-19, helaas maar een beperkt deel van de werkzaamheden worden uitgevoerd. Van 

algehele stilstand was gelukkig geen sprake en op de achtergrond konden wel enkele belangrijke 

deelprojecten worden afgerond. Zo konden de conservatoren en de 

huismeester/collectiemedewerker in het afgelopen jaar het nieuwe CHV-plan implementeren, 

vonden er verschillende restauraties en registraties plaats en was er sprake van enkele voor Huis 

Doorn ‘grote’ uitgaande bruiklenen.  

Collectiebehoud en –beheer in het hoofdhuis en Paviljoen 

Housekeeping en collectieregistratie 
In 2021 werd niet het volledige Handboek Housekeeping Huis Doorn uitgevoerd, met elke week een 

reguliere schoonmaak en elke maand een zogenaamde ‘grote schoonmaak’, waarbij telkens één 

vertrek geheel wordt ontruimd en gereinigd. Als gevolg van Covid-19 was de uit de vrijwilligers 

bestaande Collectiebeheergroep gedurende de periode januari-juni niet in werking. Dit had zijn 

uitwerking op de uitgevoerde werkzaamheden, die minder uitgebreid en grondig konden plaats 

vinden dan in de voorgaande jaren. De museale schoonmaak kon weliswaar redelijk worden 

bijgehouden, maar extra projecten bedoeld om achterstanden in te lopen en nieuwe slagen te 

maken, konden met de beperkte mankracht helaas niet worden opgepakt. De Collectiebeheergroep 

raakte ook een aantal leden kwijt en pas in september was deze taakgroep in nieuwe samenstelling 

weer op volle sterkte. Echter, de ‘grote schoonmaak’ en specialistische projecten konden vanwege 

de 1,5 meternorm nog niet volgens wens worden uitgevoerd. Wel maakten vrijwilligers grote slagen 

met betrekking tot de tweejaarlijkse standplaatscontroles in het museum. Vrijwel de gehele collectie 

in het hoofdhuis werd nagelopen. In 2022 moet de standplaatscontrole volgen in de bijgebouwen en 

het depot.  
 

Collectiebehoud en -beheer 
Een student van de Reinwardt Academie nam in 2021 de opdracht aan om in het kader van een 

afstudeerstage onderzoek te doen naar de noodzaak en mogelijkheden om de 

bewaaromstandigheden van de militariacollectie van Huis Doorn te verbeteren. De uniformen, 

uniformdelen en vlaggen van de laatste Duitse keizer Wilhelm II worden nog altijd bewaard op 

dezelfde locatie als waar zij in 1920 werden ondergebracht, in de zogenaamde ‘uniformkamer’. Het 

onderzoek moet uitwijzen of het blijven bewaren van deze belangwekkende deelcollectie op deze 

authentieke locatie nog kan en zo ja, welke verbeteringen hiervoor nodig zijn. De aanbevelingen uit 

dit rapport zullen in 2022 leiden tot het doen van de nodige aanpassingen.  

 

In 2021 implementeerde Museum Huis Doorn een nieuw Collectie Hulpverleningsplan (CHV-plan). De 

doelmatigheid van dit plan werd in hetzelfde jaar ook al getest, toen zowel in het Paviljoen als in het 

depot sprake was van wateroverlast. In beide gevallen bleek het nieuwe CHV-plan zijn nut al goed te 

kunnen bewijzen.  
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In het kader van een uitgaande bruikleen aan de Stiftung Preussische Schlösser und Gärten voor een 

expositie over de Franse kunstenaar Antoine Watteau werden twee historische prenten uit de 

collectie van Huis Doorn gerestaureerd.  

 

 
Reinwardtstudenten met de prenten van Watteau 
 

Start Herstel Historisch Interieur 
De directie en de conservatoren startten in het afgelopen jaar met de voorbereidingen voor het 

project ‘Herstel Historisch Interieur’, dat naar alle waarschijnlijkheid in het najaar van 2022 zal 

worden uitgevoerd. Het doel is om (gebruiks-)schades aan de verschillende afwerkingen van het 

historisch interieur te herstellen, zoals het schilderwerk, het stucwerk en de wandbespanningen. 

Onderdeel van dit project is ook de restauratie van de marmeren vloer in de vestibule van het huis en 
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het onderzoeken van nieuwe methoden voor bewegwijzering, bezoekersbegeleiding en beveiliging.  

 

 

 

Onderdeel van de voorbereidingen op dit project vormde het aantrekken van een 

restauratiearchitect en een afstudeerstage met als opdracht het maken van een witboek met 

protocollen, do’s and don’ts voor collectieverplaatsingen, zowel intern als extern.  

Vooruitgeschoven op deze herstelwerkzaamheden werd, voor een beter behoud van de historische 

binnendeuren en het creëren van een betere brandwerendheid, het herstel van het historische hang- 

en sluitwerk op de verschillende binnendeuren in het hoofdhuis.  

 

 
Textielrestauratie verricht door een vrijwilliger 

 

Depotbeheer 
Als gevolg van Covid-19 was het lastig om de verschillende collectieregistratie- en 

conserveringsprojecten, zoals benoemd in het jaarplan voor 2021, in het depot ten uitvoer te 

brengen. Vrijwel het gehele jaar is er niet in het depot aan of met collectie gewerkt, behoudens het 

voorbereiden van een grote uitgaande bruikleen van het zogenaamde Hochzeitssilber. 
 

Werkzaamheden Kenniscentrum 
Ook voor de vrijwilligers van het Kenniscentrum was 2021 een schrale tijd. Slechts gedurende een 

beperkt deel van het jaar kon er op locatie in Doorn aan en met de verschillende collecties worden 

gewerkt. Gelukkig konden wel twee lopende projecten worden afgerond, waaronder de realisatie  
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van een nieuwe website voor het Kenniscentrum Huis Doorn en de Eerste Wereldoorlog, gelinkt aan 

de algemene website van Museum Huis Doorn: https://kenniscentrumhuisdoorn.nl 

 

Fotocollectie Wilhelm II 
In 2020 werd voor het museum een nieuwe digitale fotobeeldbank gerealiseerd met de mogelijkheid 

om beter op de foto’s te kunnen inzoomen en ook is de fotocollectie voor liefhebbers en 

onderzoekers nog beter doorzoekbaar geworden. Gebleven is de mogelijkheid om de foto’s als 

digitaal bestand tegen betaling te kunnen downloaden. In 2021 is deze nieuwe fotobeeldbank online 

gegaan, als onderdeel van de nieuwe website van het Kenniscentrum. 

 
Historische bibliotheek Wilhelm II  
In 2017 keerde de boekencollectie van Wilhelm II terug naar het gerestaureerde poortgebouw van 

Huis Doorn. De historische bibliotheek werd gehuisvest in twee vertrekken die speciaal voor dit doel 

werden ingericht met nieuwe kasten. In 2022 moet de standplaatscontrole op deze boekencollectie, 

een tijdrovend en arbeidsintensief karwei, definitief worden afgerond.   

 

Archiefkamer 

Ook in 2021 werkte oud-stagiaire en nu vrijwilliger Natasja van Heusen in het afgelopen jaar verder 

aan de inventarisatie van het zogenaamde ‘confisquatiearchief’ en het vroege stichtingsarchief van 

Stichting tot Beheer van Huis Doorn. De doelstelling is dat deze archiefstukken in 2022 kunnen 

worden overgedragen aan het Utrechts Archief. 

Bibliotheek Western Front Association 

De bibliotheek van de Western Front Association was op zichzelf al goed geïnventariseerd, maar in 

2018 werd de collectie opgenomen in de nieuwe Adlib-bibliotheekcatalogus van het museum. In 

2021 startte door de voor deze verzameling verantwoordelijke vrijwilliger van Huis Doorn met het 

catalogiseren van een legaat, ‘de collectie Pronk’. Als gevolg van de coronabeperkingen bleek dit een 

lastig karwei, maar hopelijk kan dit mooie project in 2022 worden afgerond.  

Conservatorenbibliotheek en WOI-bibliotheek 

In 2021 werd in fasen ook doorgewerkt aan de herinventarisatie van de Conservatorenbibliotheek 

met naslagwerken op gebied van (kunst-)geschiedenis met betrekking tot het huis Hohenzollern, het 

Duitse keizerrijk en de collectie van het museum. De boeken uit deze bibliotheek kregen een nieuwe 

plaats en het is de bedoeling dat deze boekencollectie in 2022 ook raadpleegbaar zal zijn via de 

nieuwe catalogus van de bibliotheek van Huis Doorn.  

Bruikleenverkeer 

Langdurig bruiklenen uitgaand 
Museum Huis Doorn heeft met verschillende instellingen langlopende bruikleenovereenkomsten 

gesloten. In 2021 werden de langlopende bruikleenovereenkomsten met Wehrgeschichtliches 

Museum in het Duitse Rastatt en het Nationaal Brandweermuseum vernieuwd. Samen houden 

Nederlandse en buitenlandse musea meer dan 100 collectiestukken van Huis Doorn in langdurig 

bruikleen. 

 

Kortlopende uitgaande bruiklenen 
In 2021 leende Huis Doorn een aantal belangrijke collectiestukken uit aan binnen- en buitenlandse 

musea. Zo reisde het zilveren tafelschip van Huis Doorn van Fritz von Miller naar het Haus der  

https://kenniscentrumhuisdoorn.nl/
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Bayerischen Geschichte in Regensburg voor een tentoonstelling over het einde van Europese 

monarchieën aan het einde van de Eerste Wereldoorlog (Kaiserdämmerung II).  

Voor een expositie over de kunstenaar Antoine Watteau in het Berlijnse Schloss Charlottenburg 

leende Huis Doorn aan de Stiftung Preussische Schlösser und Gärten drie historische prenten uit, 

waarvan er twee op kosten van de SPSG in Nederland door Atelier Kop werden gerestaureerd.  

Een heel grote uitgaande bruikleen betrof het uitlenen van 84 delen van het zogenaamde 

Hochzeitssilber of Kronprinzensilber aan de Brug Hohenzollern in Hechingen. Deze objecten werden 

uitgeleend ten behoeve van een pronktafel in de Grafensaal van de burcht tijdens de 

kerstopenstelling 2021-2022.  

 

 
De Grafensaal van Burg Hohenzollern tijdens de kerstopenstelling 2021-2022 

 

Langdurig bruiklenen inkomend 
Ten behoeve van de tentoonstelling Tusschen twee Vuren over Nederland en de Eerste Wereldoorlog 

toont Huis Doorn in het Paviljoen 102 bruiklenen uit andere, voornamelijk Nederlandse musea. Begin 

2021 werden alle langdurige bruiklenen van de objecten in de vaste tentoonstelling over het neutrale 

Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog verlengd. Voor een aantal voorwerpen bleek een 

verlenging niet mogelijk. Deze zijn geretourneerd aan de eigenaar (WOI modelvliegtuigen van Frank 

Venus, noodgeld uit het vluchtoord Uden van het Brabants Informatie Centrum en een groot 

dankalbum van Belgische vluchtelingen van Museum Rotterdam). 

 

Kortlopende inkomende bruiklenen 
Huis Doorn organiseerde zelf in 2021 de expositie Rouw. Van keizerin tot corona waarbij 

verschillende bruiklenen uit andere, voornamelijk Nederlandse musea werden gepresenteerd. Deze  
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tentoonstelling zal aflopen in de zomer van 2022. Bijzonder is de reconstructie van een chapelle 

d’ardente in de eetkamer van het hoofdhuis, waarvoor onder andere kandelabers en 

onderscheidingen door de prins van Pruisen werden uitgeleend. 

 

Aankopen en schenkingen 
Voor de versterking van de WOI collectie werden in november 2021 op een veiling sieraden en 

persoonlijke bezittingen van Mata Hari aangekocht. De aankoop werd mogelijk gemaakt door de 

Stichting Vrienden van het museum en is gedaan met het oog op de geplande aanpassing van de 

vaste tentoonstelling over Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.  

 

Met steun van de Stichting Vrienden van Museum Huis Doorn en de Western Front Association 

Nederland werd een collectie van tachtig stafkaarten uit de Eerste Wereldoorlog aangekocht. Deze 

stafkaarten zijn afkomstig van nazaten van Sigurd von Ilsemann, de vleugeladjudant van Wilhelm II. 

De persoonlijke notities op de stafkaarten, afkomstig van de keizer en zijn vleugeladjudant, geven 

een unieke inkijk in de gevechtshandelingen aan de verschillende fronten en de besprekingen van de 

Duitse legertop tussen 1914 en 1918. Over de aankoop werd een televisie-item gemaakt door RTV 

Utrecht en verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel. Alle stafkaarten zijn in 2021 

gefotografeerd en opgenomen in de digitale database van het museum. 

Naast deze aankopen kreeg Museum Huis Doorn in 2021 een groot aantal schenkingen met 

betrekking tot de Eerste Wereldoorlog, voornamelijk collecties boeken, tijdschriften en historische 

kranten waarmee het WOI kenniscentrum werd versterkt. De boekencollectie van Arnold Pronk 

verdient speciale vermelding; een collectie van 372 boeken, hoofdzakelijk uit de oorlogsjaren zelf, 

inclusief een unieke verzameling met de geschiedenis van alle Duitse regimenten. 

Ook mocht het museum verschillende schenkingen ontvangen van particulieren, bestemd voor de 

bibliotheek van het Kenniscentrum van Museum Huis Doorn en schenkingen gedaan in het kader van 

het project ‘Werken voor de hoge heer’, de herinrichting van de dienstvertrekken op Huis Doorn en 

het onderzoek naar het historisch huispersoneel.  

 

4. Museale presentaties & activiteiten 

Museum Huis Doorn prijst zich gelukkig dat het – ondanks de beperkingen – in 2021 een aantal 

mooie activiteiten heeft kunnen organiseren.  

Openstelling Dienstvertrekken 
Vanaf 7 juli 2021 konden de heringerichte dienstvertrekken op de zolder van het museum eindelijk 

worden opengesteld voor bezoek. Hiermee werd een extra dimensie aan het museum toegevoegd. 

De leefwijze van de bedienden krijgt doorgaans weinig museale aandacht. Met de openstelling van 

de dienstvertrekken krijgen de bezoekers een inclusieve geschiedeniservaring. 

Met het openstellen van de dienstvertrekken kreeg Museum Huis Doorn de nodige publiciteit met 

o.a. een televisie-item bij RTV Utrecht en een artikel in het tijdschrift ‘Buiten’.  
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De kamer van de kamerheer op de zolder van Huis Doorn 

Rouw. Van keizerin tot corona 
Eind september opende de tentoonstelling Rouw. Van keizerin tot corona. De tentoonstelling ging 

over de ontwikkeling van rouw in de afgelopen honderd jaar. Aanleiding was de honderdste sterfdag 

van de voormalige keizerin van Duitsland Auguste Victoria. Zij overleed op 11 april 1921 in Huis 

Doorn. Op basis van historische bronnen zoals archiefstukken, foto’s en schilderijen uit die tijd kon 

het huis in rouw worden gebracht, precies zoals het er in 1921 uitzag. Het huis werd op een  andere 

manier gepresenteerd zonder dat de authentieke inrichting geweld werd aangedaan. Voor de 

presentaties in de rust- en eetkamer werden grote aantallen zijden bloemen gekocht. Met deze 

kunstbloemen werden door vrijwilligers van het museum kransen en boeketten gemaakt, gebaseerd 

op de bloemenlijst in het archief. 

In het tentoonstellingspaviljoen werd een overzicht gegeven van de ontwikkeling van rouw in de 

afgelopen honderd jaar; van de Eerste Wereldoorlog tot heden. Collectieve rouw na het overlijden 

van beroemdheden (o.a. Pim Fortuyn en André Hazes) of na rampen (watersnoodramp, 

Bijlmervliegramp en MH17) en oorlogen stond hier centraal. 

Voor de expositie kreeg Museum Huis Doorn voorwerpen tijdelijk in bruikleen van particulieren en 

musea in binnen- (Amsterdam Museum, CODA Apeldoorn, Collectie EXPO14-18.COM, Imagine IC 

Amsterdam, Koninklijke Verzamelingen Den Haag, Libertum Gouda, Meertens Instituut Amsterdam, 

Stichting Miep van Riessen, Museum Rotterdam, Vrijheidsmuseum Groesbeek, Watersnoodmuseum 

Ouwerkerk) en buitenland (Generalverwaltung des vormals regierenden preußischen Königshauses, 

Potsdam en In Flanders Fields Museum, Ieper). 
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In de voorbereiding werd het museum geadviseerd door specialisten op het gebied van rouw en 

verwerking (Universiteit Groningen, Radboud Universiteit, Meertens Instituut Amsterdam, Stichting 

Vliegramp MH17, Museum Tot Zover, Monuta en de Koninklijke Landmacht). 

Voor de tentoonstelling werd een audiotour gemaakt. De tekst werd ingesproken door de 

televisiepresentatrice Anita Witzier. Bij de tentoonstelling verscheen een publicatie (105 pagina’s) 

met een overzicht van de tentoongestelde objecten en essays die het thema rouw vanuit 

verschillende gezichtspunten belichten. 

Samenwerking  
Voor de tentoonstelling is Museum Huis Doorn een samenwerking aangegaan met ArtEZ, University 

of Arts in Arnhem. Een groep van 25 internationale studenten van de opleiding Fashion Design 

ontwierp ornament dresses rond het thema rouw. Voor hun ontwerpen haalden zij inspiratie uit 

persoonlijke ervaringen, culturele tradities en historische voorbeelden. Twaalf ontwerpen werden 

tentoongesteld in de Maarschalkskamer van Museum Huis Doorn. De ontwerpen belichten rouw in 

verschillende culturen. Het maakproces is in opdracht van het museum gefilmd en de studenten zijn 

geïnterviewd. Bezoekers aan de tentoonstelling konden met hun mobiele telefoon de QR-codes bij 

de ontwerpen scannen en de interviews bekijken. 

 

 

De eetkamer als ‘chapelle ardente’ 
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Ornament dresses van studenten van ArtEZ 

 

Overview tentoonstelling in het Paviljoen 
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Opening 

Door de tijdelijke versoepelingen van de coronamaatregelen kon de opening van de tentoonstelling 

op 30 september doorgaan. In de Maartenskerk spraken vier sprekers over verschillende facetten 

van rouw. De lezingen werden muzikaal omlijst door optredens van de Tamboers en Pijpers van het 

Korps Mariniers en het Koperkwintet van de Marinierskapel. Na het gedeelte in de Maartenskerk 

liepen de genodigden achter een 19de-eeuwse rouwkoets naar het huis voor de openingshandeling. 

De vormgeving van de tentoonstelling was uitgevoerd door Karel Buijn. De tentoonstelling is 

gebouwd door een team van vrijwilligers onder leiding van de huismeester van Museum Huis Doorn. 

Naar aanleiding van de tentoonstelling verschenen artikelen in De Telegraaf en het vakblad Uitvaart. 

De regionale oproepen RTV Utrecht en Radio M Utrecht besteedden met interviews op televisie en 

radio aandacht aan de tentoonstelling. Over één van de voorwerpen uit de tentoonstelling – de 

presse-papier met stenen van het graf van Cecil Rhodes – verscheen zelfs een artikel in de Britse 

krant The Guardian. De tentoonstelling werd goed ontvangen. De recensent van Historiek schreef: 

“De expositie ‘Rouw, van keizerin tot corona’ weet een even fascinerend als ontroerend beeld te 

geven van hoe het fenomeen rouw zich gedurende ruim een eeuw ontwikkelde. Het contrast tussen 

de traditionele rituelen in het Huis zelf en de recentere rouwuitingen in het paviljoen vertelt ons veel 

over ontwikkelingen in de samenleving … Deze verandering van gebruiken is door Museum Huis 

Doorn treffend en tastbaar in beeld gebracht. Een compliment verdient ook het ontwerp dat de 

voorkant van de lezenswaardige expositiegids en de wandbekleding van het paviljoen siert.” 

De keizer en het Derde Rijk 
De tentoonstelling ‘De keizer en het Derde Rijk’ was door de noodgedwongen sluiting van het 

museum een deel van 2021 niet toegankelijk voor publiek. Het museum heeft daarom besloten de 

sluitingsdatum van deze expositie te verplaatsen van 21 maart naar 15 augustus. 

In maart 2021 verscheen bij uitgever Wallstein de Duitstalige versie van de publicatie ‘De keizer en 

het Derde Rijk’. Het boek – uitgegeven als hardcover – werd in Duitsland goed ontvangen. Er 

verschenen recensies in verschillende dagbladen (o.a. Frankfurter Allgemeine en de Münchner 

Merkur). De recensenten concludeerden dat er in het boek geen nieuwe feiten werden beschreven, 

maar benadrukten het belang van Der Kaiser und das Dritte Reich als overzichtswerk. Daarbij werd de 

opzet van het boek – waarin ieder hoofdstuk een ander familielid beschrijft – geprezen. In juli was de 

publicatie uitverkocht en werd een tweede druk gerealiseerd. 

In 2021 is tevens gewerkt aan het digitaliseren (o.a. door middel van 360 graden fotografie) van de 

tentoonstelling zodat deze begin 2022 online kan worden gepresenteerd. 

Roaring Twenties (Reinwardt Academie) & Kolonialisme (Universiteit Utrecht) 
In 2021 werden voorbereidingen getroffen voor exposities over de ‘Roaring Twenties’ (2022) en ‘De 

keizer en het Kolonialisme’ (2023). 

Ruim 120 studenten van de Reinwardt Academie uit Amsterdam maakten voorstellen voor de 

expositie over de ‘Roaring Twenties’ waarbij zij de aspecten ‘tentoonstellen’ en ‘beheer en behoud’ 

moesten combineren. Het museum vroeg de studenten specifiek te komen met voorstellen waarbij 

het accent ligt op nieuwe doelgroepen gericht op inclusie én op verjonging (focus leeftijdscategorie 

van ca. 18-25 jaar). 
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Voor het project over kolonialisme is Museum Huis Doorn een samenwerking aangegaan met de 

Universiteit Utrecht. Duits Zuidwest-Afrika (het huidige Namibië) staat in dit project centraal 

vanwege de actualiteit; in 2021 heeft de Duitse regering de gepleegde genocide erkend. Bovendien 

was Zuidwest-Afrika het enige land waarheen grote aantallen Duitsers als kolonisten werden 

gezonden. Voor dit project heeft het museum contacten gelegd met organisaties in Namibië, o,a de 

ambassade  gevestigd te Brussel en de honorair consul van Namibië in Nederland, mevr. Cornélie van 

Waegeningh. 

Overige evenementen en activiteiten 
Van 11 t/m 14 november was de Kerstfair te gast op het landgoed van Museum Huis Doorn. In die 

dagen bezochten ruim vijf duizend mensen het landgoed. Ook was The American Drama Group weer 

te gast voor een voorstelling van Shakespeare; op maandag 13 september speelden zij ‘Hamlet’ op 

het landgoed. Voor de Maand van de Geschiedenis werd een speurtocht over het landgoed voor 

gezinnen met kinderen gerealiseerd, met als onderwerp ‘Werken voor de hoge heer’ in het kader van 

het landelijke thema ‘Aan het werk’. De opstelling ‘Een eenzame kerst’ in het huis kon op het laatste 

moment niet doorgaan i.v.m. de lockdown in december. 

 

5. Educatie  

Het jaar 2021 bracht op het gebied van educatie de nodige uitdagingen. Naast de noodgedwongen 

sluiting van het museum vertrok begin februari de educatiemedewerker van Museum Huis Doorn. Zij 

werd vanaf augustus opgevolgd, waardoor er gedurende zes maanden geen volwaardige 

educatiemedewerker was. In deze periode werden de belangrijkste werkzaamheden waargenomen 

door de twee conservatoren van het museum.  

Het jaar begon sterk met de lancering van een nieuwe online educatietool over de Eerste 

Wereldoorlog (www.eerstewereldoorlog.nl) Het platform is ontwikkeld voor de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs. Docenten kunnen de modules in de klas gebruiken bij hun lessen over de 

Eerste Wereldoorlog. De eerste les volgt het verhaal van een gezin uit Antwerpen dat aan het begin 

van de oorlog besluit te vluchten naar Nederland. Aan de hand van historische bronnen en 

opdrachten worden de leerlingen geconfronteerd met de dilemma’s en uitdagingen waar het gezin 

mee te maken krijgt. Eind december verscheen de tweede lesmodule ‘mobilisatie’. Deze module 

volgt het verhaal van een Nederlandse bakkerszoon die in de zomer van 1914 wordt gemobiliseerd. 

Tevens is er een start gemaakt met de productie van een derde module, die in 2022 zal verschijnen. 

In de voorbereiding adviseerden verschillende docenten bij de ontwikkeling van het platform. Door 

de coronapandemie waren er voor scholen weinig mogelijkheden om Museum Huis Doorn te 

bezoeken. Het educatief platform bood uitkomst. Daarnaast gaven zowel de educatief medewerker 

als de conservator gastlessen over de Eerste Wereldoorlog op middelbare scholen. Het educatief 

platform bleek ook hierbij een zeer bruikbare tool. 

Naast rondleidingen voor reguliere bezoekers door de heringerichte dienstvertrekken is er een 

speciaal onderwijsprogramma ontwikkeld voor groep 7 en 8 van het PO. Het eerste schoolbezoek 

heeft in het najaar plaatsgevonden en de eerste groep vrijwilligers is opgeleid voor het begeleiden 

van educatiegroepen door de dienstvertrekken. 

http://www.eerstewereldoorlog.nl/
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Naast een programma voor het basisonderwijs is er ook een nieuw programma ontwikkeld voor 

middelbare scholen. Dit programma is gemaakt door Annemiek Hakkers, de adviuseur die in 2019 

een beleidsplan opstelde voor de educatie van Museum Huis Doorn. Het doel is om scholen een 

combinatiebezoek te geven aan het huis en aan het paviljoen, waarbij het thema Eerste 

Wereldoorlog centraal staat. Mede door de corona beperkingen is dit programma nog niet in zijn 

volledigheid aan scholen aangeboden. Wij hopen hiermee na de heropening in 2022 te kunnen 

beginnen. 

Wat betreft schoolbezoeken zijn de cijfers in 2021 laag. Er zijn in 2021 ongeveer 250 scholieren van 

het PO en VO op gezoek geweest. Deze bezoeken vonden vrijwel allemaal plaats in het najaar. Dit 

beperkte aantal is voor een groot deel te verklaren door de lange sluiting van het museum. Hierdoor 

heeft bijvoorbeeld de reeks schoolbezoeken die tweejaarlijks in het kader van Wilhelm en Willie 

plaatsvindt geen doorgang kunnen vinden.  

Met de komst van de coronapandemie heeft Museum Huis Doorn audiotours geïntroduceerd. In 

2021 werd het pakket uitgebreid met een audiotour voor de dienstvertrekken, een audiotour in het 

Frans en een audiotour voor kinderen, verteld door de ogen van de teckel Senta. Daarnaast is er een 

familie audiotour ontwikkeld bij de tentoonstelling Rouw. Deze audiotour zal beschikbaar zijn zodra 

het museum in 2022 weer heropent. 

Tot slot zijn er vijftien films van de keizer ondergebracht bij het Eye filmmuseum en zijn deze in 2021 

online beschikbaar gekomen. Animaties die studenten van AKV St. Joost in 2020 hebben gemaakt - 

met een foto uit de collectie van Museum Huis Doorn als uitgangspunt – werden in 2021 getoond in 

het cultuurblok van NS onderweg (de beeldschermen in de trein). 

 

6. Marketing en communicatie 

Ook in 2021 heeft de coronacrisis grote gevolgen gehad voor de bezoekersaantallen van Museum 

Huis Doorn. Het museum kreeg dit jaar zelfs te maken met de langste sluiting tot nu toe. Tijdens de 

sluiting werd ingezet op de online tentoonstellingen en publieksbinding via de social media. 

5 juni was een feestelijke dag, want toen kon het museum de deuren voor het eerst in 2021 openen 

voor publiek. Helaas hadden we de hele zomer nog wel te maken met de 1,5 meter-maatregel, 

waardoor de etage, net als het jaar ervoor, gesloten moest blijven en het museum per dag minder 

bezoekers kon ontvangen.  

Bijzonder dit jaar was dat vanaf 1 juli de heringerichte personeelsvertrekken opengesteld waren voor 

het publiek. Op woensdag en vrijdag worden er vanaf die datum om 10.00 uur en 11.30 

rondleidingen voor maximaal 8 bezoekers verzorgd door speciaal opgeleide en enthousiaste 

vrijwilligers. Voor deze special tour is een uitgebreide publiekscampagne opgezet. Er blijkt veel 

belangstelling voor de rondleiding, en daarom is besloten om deze in februari 2022 ook op zondag 

aan te bieden. 

Vanaf 1 oktober was ook de tentoonstelling ‘Rouw. Van keizerin tot corona’ voor het eerst voor het 

publiek te zien. Door deze tentoonstelling en de tijdelijke versoepeling van de coronamaatregelen 

waardoor de eerste etage van Huis (na 1,5 jaar!) weer open kon, is het aantal bezoekers in de maand  



 

 
 
 
 

MUSEUM HUIS DOORN 
Pagina 

 25 van 36 

 

 

oktober significant hoger dan een jaar eerder (3265 vs. 1457 bezoekers een jaar eerder). Voor deze 

tentoonstelling is een uitgebreide campagne opgezet, er was o.a. een postercampagne in de stad 

Utrecht en een landelijke radiocampagne op NPO1 en 4.  

 

In november kreeg het museum echter weer te maken met nieuwe coronamaatregelen. Op 6 

november werd het coronatoegangsbewijs verplicht gesteld voor alle bezoekers vanaf 13 jaar. Ook 

werd de 1,5 metermaatregel weer van kracht. Rondleidingen bleven nu wel mogelijk, maar wel voor 

maximaal 6 bezoekers per keer. Deze maatregelen hadden een direct effect op de 

bezoekersaantallen. 

Na wederom een aanscherping van de maatregelen door het kabinet eind november sloot het 
museum de rest van het jaar zijn deuren.  
 
In 2021 is gestart met de opnames voor een podcastserie over Wilhelm II en WOI. Deze serie is 

bedoeld voor een publiek tussen de 25 en 40 jaar dat nog niet erg bekend is met de verhalen van 

Wilhelm en WOI. Naar verwachting verschijnt de podcastserie vanaf april 2022. 

Museum Huis Doorn startte in 2021 met een project om de huisstijl van het museum te vernieuwen, 

waarbij ook de look en feel van de website aangepast zal worden. In 2022 zal de nieuwe huisstijl 

geïmplementeerd worden. 

Het Bulletin, de externe nieuwsbrief van het museum, verscheen drie keer. Vanaf januari 2021 

verzorgt de afdeling Marketing de interne nieuwsbrief, het ‘Huisjournaal’, voor de vrijwilligers en 

medewerkers van het museum. Het Huisjournaal wordt maandelijks verstuurd.  

 

Het jaar in bezoekersaantallen: 

• Totaal aantal bezoekers 2021: 20.763 (2020: 17750), (2019: 54.023). 

• Totaal aantal bezoekers Special tour personeelsvertrekken (van 7 juli t/m 29 november, 4 

rondleidingen van max. 8 ps per week): 509. Dat is 75% van het maximale aantal kaarten. 

• Het Historisch Festival trok in 2019 6.248 bezoekers, maar kon in 2021 niet doorgaan 

• Afgelopen jaar zijn er in totaal 144.080 bezoeken op de website huisdoorn.nl geteld. Dit 

is een stijging van 12% ten opzichte van een jaar eerder. 

• Social media: 

Facebook: 3436 volgers (2020: 2.989), (2019: 2.843) 

Instagram: 1470 volgers (2020: 1.072), (2019: 726) 

Youtubekanaal: 151 (2020: 30 abonnees) 

Nieuwsbrief / Bulletin: 3.558 abonnees 

Het geschatte aantal bezoekers voor 2021 hadden we eind 2020 vastgesteld op 27.000. Dit is aantal 

was gebaseerd op een berekening waar ervan is uitgegaan dat er in een gedeelte van het jaar nog 

beperkingen zouden gelden. De verwachting was echter niet dat het museum in 2021 meer dan 5 

maanden gesloten zou zijn. Dit aantal bezoekers heeft het museum dan ook niet gehaald. 
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7. Publiekszaken & vrijwilligers 

De lange sluiting van het museum en de steeds wisselende voorwaarden voor het open kunnen 

stellen van het museum vroeg flexibiliteit bij de inzet van en door vrijwilligers. Voor sommigen was 

het risico voor eigen gezondheid reden om een tijd niet actief te willen/kunnen zijn.  

 

Werkoverleg Publiekszaken 

Omdat de vrijwilligers voortaan onder directe verantwoordelijkheid en aansturing van de 

beheerorganisatie vallen zijn ook de overlegstructuren opnieuw bekeken. Het oude ROCO is omgezet 

naar een maandelijks werkoverleg Publiekszaken waarin de coördinatoren van rondleiders, paviljoen, 

kassa, administratie, balie en winkel in ieder geval zitting hebben. Zo nodig schuift er 

vertegenwoordiging aan vanuit de andere werkgroepen of vanuit de staf. Dit nieuwe werkoverleg 

wordt voorgezeten door de coördinator publiekszaken & vrijwilligers. 

Het invoeren van het zaalgidssysteem  

Het kunnen openen van het huis met inachtneming van de 1,5 meter, betekende dat dat alleen kon 

door etage te sluiten en op de beletage met zaalgidsen te werken. Dat vereiste de inzet van veel 

vrijwilligers maar vroeg ook veel van hen.  

De voorkeur van 60% van de bezoekers ligt echter bij het zelf in eigen tempo een rondgang door het 

huis kunnen maken. Daarom zijn we gaan voorsorteren op een nieuw openingsmodel waarbij door 

de week rondleidingen worden verzorgd en in de weekenden gewerkt wordt met zaalgidsen. 

Dat hebben we gedaan door een aantal aanpassingen door te voeren: 

• Werven van nieuwe rondleiders/zaalgidsen die worden opgeleid voor paviljoen, huis en 
dienstenvertrekken. Ze zijn dus overal inzetbaar wat voor afwisseling in het werk zorgt.  

• Aanpassing van het zaalgidsmodel waarbij de zaalgids gedurende zijn dienst drie keer in 
een andere ruimte staat. Uitgangspunt is dat de zaalgids in de informatiebehoefte van de 
bezoeker voorziet. Dat geeft ruimte om heel gericht op maat informatie te geven 
(audiotours zijn optioneel voor de bezoeker). Dat zorgt voor afwisseling in het verhaal 
dat de gids kan vertellen.  

 

AVG 
Belangrijk onderdeel in de herstructurering was het goed regelen van de AVG. Om volgens de 

aangepaste wetgeving in staat te zijn om alle vrijwilligers te kunnen benaderen is het volgende 

georganiseerd, namelijk dat alle medewerkers, studenten en vrijwilligers in het online systeem ‘Ons 

Rooster’ zijn gezet. ‘Ons Rooster’ fungeert nu als de digitale ‘Wie is Wie’. 

Werving 
Nieuwe vrijwilligers zijn geworven d.m.v. het plaatsen van advertenties in Nieuwsblad de Kaap, 

oproepen op Facebook, aangepaste vacatures op de eigen website, bij de vrijwilligerscentrale en op 

de website van Culturele Vacatures. 

Bij nieuwe aanmeldingen is steeds gekeken naar de taakgroepen waarvoor interesse was. Vervolgens 

hebben de desbetreffende coördinatoren intakegesprekken gehouden en daarna zijn kandidaat  
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vrijwilligers doorverwezen naar de coördinator publiekszaken voor afhandeling van contracten etc. 

De coördinator publiekszaken houdt nauw contact met de coördinatoren van de werkgroepen tijdens 

de proefperiode van een nieuwe vrijwilliger. Als de proefperiode goed is doorstaan krijgt de 

vrijwilliger een vast contract aangeboden. 

Er zijn dit jaar 18 rondleiders, 1 winkelmedewerker, 2 medewerker bij de administratie/kassa, 4 

mensen voor de projectenpool, 4 baliemedewerkers, 2  medewerkers bij de collectiebeheergroep, 2 

allround klussers, 2 medewerkers voor de projectenpool en 2 mensen voor de marketinggroep aan 

het vrijwilligersbestand toegevoegd. 

Vrijwilligersactiviteiten  
In periode dat museum gesloten was is contact met vrijwilligers onderhouden via filmpjes, 

huisjournaals en mailberichten. Na de heropening op 5 juni zijn de volgende activiteiten 

georganiseerd: 

• Wandelborrel op 26 juli. Vrijwilligers die niet aanwezig konden of durfden te zijn kregen 
een thuisborrelpakket en de mogelijkheid om te kijken naar een digitale versie van de 
bijeenkomst. 

• Opening Expositie Rouw met inleidende lezing door de conservator op 4 oktober 

• Rondgang door de dienstvertrekken op 31 oktober en 1 november 

• Attentie voor alle coördinatoren en co-coördinatoren voor hun bijzondere inzet 

• Kerstattentie voor alle vrijwilligers 

• De geplande informatiebijeenkomst op 6 december over de plannen voor 2022 is 
vanwege aanscherping van de coronaregels omgezet naar een Informatiemagazine dat 
iedere vrijwilliger kreeg thuisgestuurd en een online vragenuur in januari. 

 

Studentenpool 
Ook in 2021 zijn we blijven werken met een studentenpool. Die samenwerking is zeer waardevol 

gebleken. Niet alleen vanwege het op kunnen vangen van de gaten in de bemensing maar ook 

vanwege de nieuwe kennis en kunde die we met deze groep de organisatie binnenkregen. En ook de 

wisselwerking tussen de veelal seniore vrijwilligers en de jonge studenten bleek over en weer goed te 

bevallen en wordt als meerwaarde gezien. 

 

8. Huisvesting 

In 2017 is er een Huisvestingsstelsel geïntroduceerd waarbij de musea zelf verantwoordelijk werden 

voor het beheer en het onderhoudsbudget van de gebouwen. Omdat het museum niet beschikt over 

de kennis en het netwerk voor een goed - dagelijks - beheer en onderhoud van de gehuurde panden 

(Hoofdhuis, Poortgebouw, Oranjerie en de voormalige Garage) maakt het gebruik van de 

dienstverlening van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Als gevolg van de evaluatie van het 

Huisvestingsstelsel dat in 2021 plaatsvond heeft het RVB aangekondigd om de levering van zijn 

vastgoeddiensten per 1 januari 2023 te beëindigen. Het museum is zich medio 2021 gaan 

voorbereiden op de veranderingen die dit met zich meebrengt.  Het volgende jaar is een  
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overgangsjaar en wordt de dienstverlening met het RVB ontkoppeld en eindigen de contracten met 

aannemers voor bouw-, elektriciteit en werktuigbouw.  

De kosten die in 2021 gemaakt zijn hielden vooral verband met de Dienstverleningsovereenkomst 

met het Rijksvastgoedbedrijf en de - wettelijke – verplichtingen en werkzaamheden voor het 

dagelijks beheer.   

In het Meerjaren Onderhoud- en Instandhoudingsplan (MOIP) stonden in 2021 voor de Oranjerie, het 

Poortgebouw, het Tentoonstellingspaviljoen en de Kapel geen werkzaamheden voor groot 

onderhoud gepland. Aan deze panden hebben in dit jaar dan ook geen groot 

onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden en er is niet afgeweken van de MOIP plannen. 

Aan het Hoofdhuis is wel groot onderhoud (ca. € 133.000,=) uitgevoerd door restauratieaannemer 

Van de Burgt & Strooij en Schilderbedrijf De Zeeuw. Op basis van de ontwerpen van 

architectenbureau TPHAG is het souterrain,  de publieksentree,  gerenoveerd. In de hal is een nieuwe 

ontvangstbalie geïnstalleerd met daarin verwerkt de techniek (bedieningspanelen 

beveiligingscamera’s, liften, alarm etc.).  In de museumwinkel is een nieuw kassameubel geplaatst.  

De wanden en plafonds in het gehele onderhuis zijn geschilderd. Daarnaast is op de zolder en vliering 

van het hoofdhuis alle verlichting in het kader van verduurzaming vervangen door LED-lampen, 

waardoor het hele Hoofdhuis is voorzien van energiezuinige LED-verlichting.  De buitenlift voor 

invaliden is volledig gereviseerd en weer in gebruik genomen, waardoor het onderhuis ook voor 

rolstoelgebruiker toegankelijk is.   

De plannen voor herbestemming en gebruik van het Dienstengebouw door het museum stonden tot 

dit jaar nog in de koelkast vanwege te hoge investeringslasten. In 2021 bleek dat het 

Rijksvastgoedbedrijf een groot deel van deze kosten voor zijn rekening neemt als het museum een 

huurovereenkomst afsluit. Tevens bleek het mogelijk om een subsidieaanvraag bij het Parelfonds van 

de Provincie Utrecht in te dienen voor de restauratiewerkzaamheden. Met deze beide 

ontwikkelingen is het toevoegen van het Dienstengebouw aan de museale exploitatie weer actueel 

geworden. Veelvuldig overleg heeft er plaatsgevonden met het Rijksvastgoedbedrijf en 

architectenbureau TPHAG enerzijds en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, de monumenten 

adviescommissie Mooisticht en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) anderzijds over de 

ontwerpschetsen en plannen van het museum. Nadat met alle betrokkenen overeenstemming was 

bereikt over het definitieve ontwerpplan, is er eind 2021 een vergunningsaanvraag ingediend bij de 

gemeente. In 2022 moet er meer duidelijkheid zijn over de eenmalige investeringskosten, de 

financiële dekking hiervan en de exploitatiebegroting op basis waarvan besluit genomen kan worden 

over de uiteindelijke huur van het Dienstengebouw. 

De openstelling van de Dienstvertrekken op zolder voor het publiek, de restauratie van het 

Hoofdhuis en het mogelijk betrekken van het Dienstengebouw bij de museale exploitatie past in de 

toekomstvisie van 2020 - 2030 van het Museum Huis Doorn 3.0 . 

Voor het opstellen van Interieur Herstelplan voor het Hoofdhuis is er een overeenkomst gesloten 

met Buro Stiel, architectenbureau gespecialiseerd in erfgoed. Het bureau stelt een plan van aanpak 

op waarmee in 2022 en 2023 gewerkt kan worden aan de restauratie van het bouwkundig interieur 

(vloeren, wanden en plafonds). De verplichte sluiting is gebruikt om ervaring op te doen met de  
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schilder en de uitvoering van het schilderwerk in de historische ruimten van het onderhuis en de Bel-

etage. De schades aan de historische deuren, luiken en verwarmingskorven in Vestibule, overloop en 

historische waskeuken zijn gerestaureerd.  

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft - op eigen kosten - de voorzieningen voor het veilig werken op hoogte 

aangebracht op de daken van het Hoofdhuis.  

In het kader van Objectmanagement is er door het RVB sturing gegeven aan de voortgangsbewaking 

van storingen, bijkomende kosten van meerwerk (BKW’s), voortgang van de wettelijke verplichtingen 

en reguliere onderhoudswerkzaamheden. Voor het aanmelden van storingen wordt gebruik gemaakt 

van de RVB Storingsdienst, een centraal meldpunt van waaruit onderhoudspartijen worden 

aangestuurd. Voor het in gang zetten van het oplossen van storingen, heeft het RVB voor het 

museum een aantal contracten met onderhoudspartijen afgesloten. Periodiek heeft in het kader van 

contractbeheer overleg plaatsgevonden tussen het museum, RVB en deze contractpartijen over de 

kwaliteit van de dienstverlening en voortgang van de werkzaamheden.   

Voor de beleving van het ensemble (huis, tuin en interieur) van het landgoed is ook het Masterplan 

dat het Rijksvastgoedbedrijf voor het parkbos heeft ontwikkeld van belang. In 2021 is een start 

gemaakt met de uitvoering van een onderdeel hiervan: de renovatie van de Auguste Victoria 

Rozentuin. De rozenperken zijn door de vrijwilligers die dit onderhouden vrij gemaakt ter 

voorbereiding op de aanleg van een nieuw beregeningssysteem, verversing van de rozenaarde en het 

aanbrengen van nieuwe kanten. Ook zijn de prieëlen vervangen.  

Binnen de eigen museum organisatie zijn de directeur-bestuurder, hoofd bedrijfsvoering en 

huismeester betrokken bij het beheer en onderhoud van de huisvesting.  

De totale uitgaven aan beheer en onderhoud besteed aan huisvesting bedroeg in 2021 ca.  

€ 475.000,=.  Het niet uitgegeven deel  van ca. € 168.000 van de ontvangen huisvestingssubsidie van 

ca. € 625.000,= is op de balans toegevoegd als ‘nog te besteden huisvestingssubsidie’ . Dit bedrag 

wordt naast het onderhoud aan de gebouwen ook voor het onderhoud aan historisch interieur 

gereserveerd.     

 

9. Personeel en organisatie 

De Stichting heeft sinds medio 2012 geen directeur meer in vaste dienst. De functie van directeur-

bestuurder wordt door de heer H.H. Sietsma op ad interim-basis bekleed. Eind 2021 is, na evaluatie, 

besloten de samenwerking voort te zetten voor het jaar 2022. De heer Sietsma heeft aangegeven zijn 

werkzaamheden uiterlijk per 1 september 2023 te willen beëindigen. 

De personele samenstelling van de vaste staf is in 2021 met de komst van mevrouw M. van der 

Kemp, werkzaam op ZZP-basis, uitgebreid. Zij heeft de functie van ‘coördinator publiekszaken & 

vrijwilligers’ van mevrouw A. Heeres overgenomen die op haar beurt weer de functie van ‘Educator’ 

heeft overgenomen van mevrouw C. de Graaf die uit dienst is getreden.  
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In 2021 werd de professionele organisatie uitgebreid met de komst van een complete 

vrijwilligersorganisatie met 180 vrijwilligers. De vrijwilligers vallen niet langer onder de Stichting 

Vrienden maar zijn direct onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Beheer gaan vallen. De 

gevolgen daarvan waren direct merkbaar in positieve zin: korte beslislijnen, directe aansturing van 

coördinatoren en werkgroepen, en directe communicatie maakten dat we bij heropening in de 

zomer snel konden schakelen. Voor het aansturen van het vrijwilligersapparaat is de coördinator 

publiekszaken & vrijwilligers verantwoordelijk. 

 

Vrijwilligersraad 
Na de overgang van de vrijwilligers van de Stichting Vrienden naar de Stichting Beheer is er een 

vrijwilligersraad opgericht. De raad overlegt een aantal keer per jaar met de directie en de 

coördinator publiekszaken & vrijwilligers. Daarbuiten consulteert de directie  de raad als dat 

wenselijk is (bv.  over de plannen voor het Dienstengebouw of de gevolgen van de aangescherpte 

coronamaatregelen). 

De samenwerking is constructief gebleken: het tijdig betrekken van de raad bij de ontwikkelingen 

binnen het museum en het vragen van input/advies heeft ervoor gezorgd dat de eerder wel ervaren 

kloof tussen zij (Stichting Beheer) en wij (vrijwilligers) grotendeels gedicht is. We werken samen en 

het besef is er dat we elkaar nodig hebben.  

Evenals voorgaande jaren volgden alle medewerkers de herhalingscursus Bedrijfshulpverlening 

(BHV), waar ook een aantal vrijwilligers aan deelnam. Door de herhalingscursus blijven de 

medewerkers en vrijwilligers getraind om in spoedeisende situaties de bezoekers van het museum 

eerste hulp te kunnen bieden. 

De openstelling en publieksontvangst wordt voor een groot deel mogelijk gemaakt door de inzet van 

180 vrijwilligers bij o.a.: kaartverkoop, de ontvangst van bezoekers in het Huis én het 

tentoonstellingspaviljoen en de rondleidingen. Ook achter de schermen, in de backoffice, zijn vele 

vrijwilligers actief bij onder meer de administratie, marketing, collectiebeheer en -registratie. Een 

relatief groot bestanddeel van de vrijwilligersgroep behoort tot de leeftijdscategorie 70+ .  

Studenten en stagiaires 
Door de coronacrisis ontstond een acuut bezettingsprobleem, omdat vrijwilligers niet meer konden 

of wilden worden ingezet. Het RIVM rekent de groep van 70+ tot één van de kwetsbare groepen voor 

het coronavirus en de Museumvereniging raadde daarom deze groep van vrijwilligers af om naar het 

museum te komen. De uitval van vrijwilligers werd evenals in 2021 opgevangen door studenten en 

stagiaires van kunst- en cultuuropleidingen studenten. Zij werden ingeschakeld om de bezetting op 

orde te krijgen en daarmee het museum open te houden voor publiek. 

Een bachelorstudent van de Universiteit Utrecht rondde in 2021 met succes haar stage bij Museum 

Huis Doorn af. Na haar stage kwam zij voor een half jaar twee dagen per week in dienst als assistent-

conservator voor de tentoonstelling ‘Rouw. Van keizerin tot corona’. In september begonnen twee 

vierdejaars studenten van de Reinwardt Academie aan hun afstudeerstage bij het museum. De 

studenten schreven adviezen voor het beheer & behoud van de uniformencollectie en deden 

voorstellen in het kader van de geplande renovatie van het huis. 
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Met ArtEZ, University of Arts in Arnhem werd met een groep van 25 internationale studenten van de 

opleiding Fashion Design samengewerkt voor de tentoonstelling ‘Rouw’. 

Een student van de Reinwardt Academie deed in haar afstudeerstage onderzoek naar de noodzaak 

en mogelijkheden om de bewaaromstandigheden van de militariacollectie van Huis Doorn te 

verbeteren. Dertig tweedejaars studenten van de Reinwardt Academie kregen de opdracht om 

ontwerpvoorstellen te maken voor de tentoonstelling Roaring Twenties en deze te komen pitchen.  

In 2021 deden ruim 40 studenten stage-ervaring op bij Huis Doorn. De diversiteit van de collectie en 

de gelegenheid om volwaardig in het museumbedrijf mee te werken, maken Huis Doorn tot een 

gewilde stageplek.  

De inzet van stagiaires beperkte zich niet tot alleen het uitvoeren van de eigen opdracht. De 

studenten van de Reinwardt Academie waren nauw betrokken bij de herinrichting van de 

Dienstvertrekken op de zolders.  

Staf, stagiaires en trainees 2021  

Vaste staf: Stagiaires:  

Cornelis van der Bas, conservator 1,0 Ray Hollmann, Reinwardt Academie 

Anouk Heeres, educator 0,6 Lois Hoekmeier, Reinwardt Academie 

Marjolein van der Kemp, publiekszaken 0,6 Groepsopdrachten Rheinwardt Academie en Artez 

Hogeschool  

Wendy Landewé, conservator 1,0  

Frank Louhenapessy, hoofd bedrijfsvoering1,0  

Anne-Marie van Meel, marketeer 0,6  

Jeroen Simonis, huismeester 1,0  

Lucienne van Veenstra, officemedewerker 1,0  

Herman Sietsma, directeur-bestuurder  0,4  

Totaal 7,2 fte  

Oproepstudenten voor kassa, zaalgids en onderhoud 

in totaal 19 personen: 3,08 fte 
 

 

10. Financiën 

Baten 

De verplichte sluiting en de beperkte beschikbare capaciteit als gevolg van de 1,5 meter maatregel 

hadden een duidelijke weerslag op de bezoekerscijfers en inkomsten van het museum. Het museum 

registreerde 20.763 reguliere bezoekers in 2021, een significante daling (> 50%)  t.o.v. 2019. In 2021 

is er actief aan fondsenwerving gedaan. Hiervoor is ten behoeve van tentoonstellingen € 31.700 

ontvangen. 

 



 

 
 
 
 

MUSEUM HUIS DOORN 
Pagina 

 32 van 36 

 

 

De indirecte opbrengsten, voornamelijk de huuropbrengsten van de verhuur van de Oranjerie, vielen 

lager uit. Aangezien de Oranjerie, als horecavoorziening van het museum, ook een gedeelte van het 

jaar was gesloten, is er evenals in 2020 een huurkorting toegepast. 

In het kader van de subsidieverlening voor de periode 2021 - 2024 bedraagt de jaarlijkse basis 

subsidie over 2021 voor exploitatie € 310.655, collectie € 114.805 en huisvesting € 624.895. Als  

compensatie voor de verplichte sluiting is er in tranches eenmalig een bedrag van in totaal € 227.557 

ontvangen in 2021 (regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19). 

Lasten 
Het museum heeft overwegend vaste lasten en maar een beperkt deel variabele kosten. In de 

COVID-19 pandemie heeft het museum maar weinig mogelijkheden gehad om te kunnen bezuinigen, 

de vaste lasten liepen  door of stegen in sommige gevallen zoals de bijvoorbeeld de energiekosten. 

De kosten voor de kernbezetting bedroeg in 2021 feitelijk € 439.337,=, hetgeen hoger uitvalt dan 

oorspronkelijk voor de drie deelbegrotingen voor publiek, collectiebeheer en huisvesting was 

begroot. De overschrijding wordt vooral verklaard door de extra inzet van studenten bij de 

verschillende publieksfuncties (kassa, balie, suppoosten op zaal). Deze kosten bedroegen ca. € 

66.600.  

De ‘overige lasten’ van de exploitatie stegen per saldo met circa € 44.000,=ten opzichte van de 

begroting. De kosten stegen voornamelijk bij de deelbegroting publiek: publieksactiviteiten (museale 

activiteiten). 

De afschrijvingen betreffen in 2021 de aangeschafte koffiemachine, de kantoorinventaris in 2019, de 

inrichting poortgebouw in 2017 en de clubcar in 2017.  

Toelichting op het exploitatieresultaat 

De verplichte sluiting en de beperkte beschikbare capaciteit als gevolg van de 1,5 meter-maatregel 

hadden een duidelijke weerslag op de bezoekerscijfers en inkomsten van het museum. Het museum 

registreerde 20.763 reguliere bezoekers in 2021. Het exploitatieresultaat liet dit boekjaar rode cijfers  

zien en bedraagt ad. € 81.151 negatief .  

Het deelresultaat op de publieksfunctie liet, dankzij de eenmalige COVID-19 steunbijdrage van € 

227.557,= een relatief klein verlies zien van € 15.465,=, maar dit geeft een vertekend beeld. De 

collectiebeheerfunctie laat al jarenlang een structureel tekort zien als gevolg van de huur van een 

extern depot voor de rijkscollectie, waarin de subsidieverlening niet voorziet. In 2021 bedroeg dit 

tekort € 65.686,=. In andere jaren kon het positieve resultaat op de publieksfunctie het structurele 

tekort op de begroting van de collectiebeheer functie, voornamelijk veroorzaakt door de huurkosten 

van een extern depot, nog compenseren. De beperkt beschikbare financiële middelen voor 

collectiebeheer van een Rijkscollectie zijn een grote zorg, waarvoor de directie het ministerie van  

Onderwijs als verantwoordelijke eigenaar wil aanspreken.   
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Door het negatieve exploitatieresultaat nam het eigen vermogen van de stichting af, eind 2021 

bedraagt het eigen vermogen € 46.472,=. De liquiditeit van de stichting op korte termijn is goed te 

noemen, met name door de post ‘nog te besteden huisvestingsgelden’. De financiële positie van de 

stichting is bij een calamiteit als de COVID-19 pandemie kwetsbaar gebleken. 

 

11. Partners en sponsoren 

De coronapandemie had grote invloed op de samenwerking met de vaste partners van het 

museum.  Evenementen als het Historisch Festival, de Kastelentocht en Koningsdag konden net zoals 

in 2020 geen doorgang vinden. De KerstFair kon dit jaar gelukkig wel plaatsvinden. Door de strenge 

COVID-19 maatregelen en de reisbeperkingen vonden er minder fysieke en inspirerende 

ontmoetingen plaats met de samenwerkingspartners. Veel vaker werd met beeldbellen het contact 

onderhouden. 

Utrechtse Kasteelmusea  
Dankzij financiële steun van de Provincie Utrecht kon in 2016 de Stichting Samenwerkende 

Utrechtse Kasteelmusea (SSKU) worden opgericht. Het bestuur van deze Stichting wordt gevormd 

door de directeuren van Kasteel Amerongen, Slot Zuylen, Kasteel De Haar en Museum Huis Doorn. 

Dankzij financiële bijdragen van de SSKU (€ 22.708), beschikbaar gesteld door de provincie Utrecht, 

konden verschillende marketing- en educatieve projecten worden uitgevoerd.  

Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
In 2021 is er intensief contact geweest met de gemeente over de plannen en schetsontwerpen voor 

het Dienstengebouw dat het museum. Het overleg met alle betrokken partijen heeft ertoe geleid dat 

er definitief schetsontwerp ligt dat voldoet aan de wensen van alle stakeholders. Daarnaast heeft de 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug vanuit de gemeentelijke subsidieregeling ‘Coronasteun Utrechtse 

Heuvelrug 2021/2022’ een bijdrage van € 10.000,=  geleverd voor de tentoonstelling ‘Rouw. Van 

keizerin tot Corona’.  Deze regeling heeft tot doel activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het 

herstel van het sociaal en cultureel leven en het in standhouden van de lokale sociale en culturele 

infrastructuur. 

Staatliche Schlösser und Gärten Hessen (SSGH)  
De museumpaleizen kasteel Bad Homburg en Huis Doorn werken op een breed terrein intensief 

samen. Kasteel Bad Homburg was de favoriete zomerresidentie van de Duitse keizer Wilhelm 

II  (1859-1941) en zijn vrouw keizerin Auguste Victoria (1858-1921). Honderd jaar na het einde van de 

Eerste Wereldoorlog wordt Kasteel Bad Homburg door de Hessische Stichting Kastelen en Tuinen 

(Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen) grondig gerestaureerd. In september vond 

de feestelijke opening van de keizerlijke vertrekken plaats waar de bruiklenen van Museum Huis 

Doorn een prominente plaats innemen. Helaas kon geen vertegenwoordiger van het museum hierbij 

aanwezig zijn.  

Stiftung Preussische Schlösser und Gärten  
Museum Huis Doorn onderhoudt nauwe betrekkingen met de Stiftung Preussische Schlösser und  
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Gärten (SPSG), die in Berlijn en Potsdam 27 voormalige Hohenzollernpaleizen beheert. Er is al meer 

dan 20 jaar goed inhoudelijk contact en de SPSG heeft verschillende kostbare collectiestukken uit de 

collectie van Huis Doorn in langdurig bruikleen. Dit jaar leverde het museum drie bruiklenen voor de 

Watteau tentoonstelling in Schloss Charlottenburg Berlijn. Het inspectiebezoek van de Duitse collega 

restauratoren werd tot driemaal toe geannuleerd, daardoor vond er geen voordracht plaats van 

Doornse collectiestukken die, conform de samenwerkingsafspraken, gerestaureerd worden. 

Museum Burg Hohenzollen 
Met Museum Burg Hohenzollern, gevestigd in het stamslot van de Hohenzollern dynastie in  

Hechingen, bestond al contact vanwege de gedeelde geschiedenis. Met Prins Georg Friedrich, hoofd 

van het Huis Hohenzollern, is voor de tentoonstelling ‘De Keizer en het derde Rijk’ veelvuldig contact 

geweest. De conservator heeft de – private - archieven van de prins en het museum mogen 

raadplegen. De samenwerkingsband is door de tentoonstelling versterkt en heeft geleid tot een 

eerste grote  uitwisseling van bruiklenen. 

Hohenzollern-orte.de  
In 2021 is het museum voor het vierde jaar lid van het Duitse netwerk van Hohenzollern-orte. Op 

de gelijknamige website staat Huis Doorn tussen alle andere historische huizen, veelal ook musea, 

waarmee de Hohenzollern-dynastie een geschiedenis heeft. Twee keer per jaar komt dit netwerk 

bijeen voor het uitwisselen van kennis en informatie.  

Western Front Association Nederland 
Museum Huis Doorn heeft in 2019 als plaats van herinnering voor de Eerste Wereldoorlog in 

Nederland een grote collectie boeken in bruikleen gekregen van de Western Front Association 

Nederland (www.wfanederland.nl). De volledige bibliotheek van de WFA is van een deugdelijk 

trefwoordensysteem voorzien en de digitale catalogus is nu ook online raadpleegbaar. De WFA 

maakte het met een donatie (€ 2.000) mede mogelijk een collectie van tachtig stafkaarten uit de 

Eerste Wereldoorlog aan te kopen. Ook ontving het museum de jaarlijkse donatie voor de WOI 

bibliotheek (€ 500).  

Stichting Vrienden van Huis Doorn  
In 2021  is het transitieproces afgerond waarbij de gehele vrijwilligersorganisatie met 180 vrijwilligers 

is ondergebracht bij de Beheerstichting.  Het bestuur van de Stichting Vrienden richt zich voortaan op 

de werving van donateurs, fondsenwerving, publiciteit en het belangstelling wekken voor Huis 

Doorn. En natuurlijk het financieel ondersteunen van het museum. Dit jaar werd het museum dankzij 

financiële bijdragen in de gelegenheid gesteld om: militaire stafkaarten (€ 5.000) uit een 

privécollectie aan te schaffen, kunstbloemen (€ 3.200) voor de tentoonstelling aan te kopen en een 

kassameubel (€ 6.200) in de museumwinkel te maken. 

Sponsoren  
Ook in 2021 werd het museum bij verschillende activiteiten financieel ondersteund.  

De volgende organisaties droegen financieel bij aan de realisatie van de expositie en de publicatie 

‘Rouw. Van keizerin tot corona’: Prins Bernhard Cultuurfonds (€ 3.000), KfHein Fonds (€ 5.000), VSB 

Fonds (€ 7.500), Stichting Carel Nengerman Fonds (€ 1.000), Stichting Stimuleringsfonds Rouw (€ 

2.000), Mien van ’t Sant Fonds (1.500), Hendrik Muller Fonds (€ 3.000) , de Gemeente Utrechtse 

Heuvelrug (€ 10.000) en de Stichting Vrienden van Museum Huis Doorn (€ 3.200). 

 

http://www.wfanederland.nl/
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Voor een wandelborrel voor vrijwilligers ontving het museum van het Kf Heinfonds een financiële 

bijdrage (€ 1.000). 

Particuliere donaties 

- Mevrouw familie Bussen – Mooij, donatie van € 1.000 

- De heer R. van Meeteren, donatie van € 250 
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12. Vooruitblik 2022 

In velerlei opzichten wordt 2022 een spannend jaar. Allereerst is er de hoop dat de COVID-19 

maatregelen versoepelen of verdwijnen en daarmee een ‘normaal’ museumbezoek weer mogelijk is. 

Of het museum het bezoekersaantal weer direct op het oude niveau van 2019 weet te krijgen vormt 

de uitdaging. 

Het museum zal in het kader van het toezicht door het ministerie van OCW door een 

visitatiecommissie worden bezocht en aan de tand worden gevoeld op basis van de zelfevaluatie.  

Het museum kijkt terug op een mooie ontwikkeling die het vanaf 2014 heeft doorgemaakt. Deze lijn 

wil het museum graag ook in de nabije toekomst voortzetten. Met de ambitieuze plannen voor het 

ensemble op het landgoed wil Huis Doorn de museumfunctie verder ontwikkelen. Voor het 

realiseren van de ambities wordt het besluit over het Dienstengebouw belangrijk. Duidelijk zal 

worden in 2022 of het haalbaar is om dit gebouw als sluitsteen toe te kunnen voegen aan de 

exploitatie. 

Maar we kijken toch vooral uit naar de komst van de bezoekers. Wij hopen zij in groten getale komen 

en gebruik gaan maken van alle voorzieningen die in 2020 en 2021 tijdens de coronatijd zijn 

ontwikkeld. Van de nieuwe (kinder-) audiotours tot de special tours langs de Dienstvertrekken op 

zolder. Met een symposium zal de kennis die is opgedaan bij het herstellen van de historische functie 

van de Dienstvertrekken worden gedeeld met vakgenoten uit het erfgoedveld van kastelen- en 

buitenplaatsen. 

Ook de huidige tentoonstelling ‘Rouw. Van keizerin tot Corona’ die verlengd is tot medio juli en de 

voor september geplande tentoonstelling ‘Roaring Twenties’ verdienen publieke belangstelling. Maar 

ook de vele wandelaars op het landgoed kunnen gaan genieten van de gerestaureerde Auguste 

Victoria rozentuin waar een hecht team van vrijwilligers verantwoordelijk is voor dagelijks 

onderhoud. Met de komst van de nieuwe ‘Schwebebrücke’, een modern vormgegeven hangbrug, 

ontstaat een nieuwe omloop in het parkbos. Ook het kunstwerk dat geïnspireerd is op het oude 

kalverenhok zal  veel bekijks trekken.  

De vrijwilligers en medewerkers willen de coronaperiode het liefst achter zich laten en met een 

positieve blijk naar de toekomst kijken. De agenda voor 2022 biedt daar alle gelegenheid toe.  

 

 

 


