
 

 

 

 

 

 

Museum Huis Doorn blij met 44.000 bezoekers 
Na een moeizame periode volledig herstel in zicht 

Museum Huis Doorn is op weg naar volledig herstel na zware coronajaren. Begin dit jaar was het 
museum nog gesloten vanwege de COVID19 maatregelen, de laatste weken van het jaar zorgde voor een 
extra bezoekersstroom. 2022 was een goed jaar voor Museum Huis Doorn. Met 44.000 bezoekers, zit het 
museum op 82% van het aantal bezoekers van 2019. “We zijn er bijna”. 

Bijzondere decembermaand 
Op 18 december 2021 sloot Museum Huis Doorn voor de vierde keer verplicht de deuren, om vervolgens dat 
jaar niet meer open te gaan. Dit jaar was dat naar grote vreugde van alle medewerkers en vrijwilligers van het 
museum anders. “Eindelijk weer kerst in het huis”, was een veel uitgesproken zin in Huis Doorn. Na twee jaar 
geen kerstopenstelling, was het dit jaar feest. Onder de noemer ‘Dennenhout en vorstelijk goud’ opende er een 
kersttentoonstelling, wat voor een grote extra bezoekersstroom zorgde. Tussen 17 december en 8 januari 
bezochten 3.000 bezoekers het historische huis. 

2023, een hoopvol jaar 
Als 2023 naar verwachting verloopt, hoopt Museum Huis Doorn minstens net zo veel bezoekers te mogen 
ontvangen als in 2019, voor COVID19. “Er wordt hard gewerkt bij Museum Huis Doorn, er is een goede 
strategie, de huisstijl wordt opgefrist en er komt een prachtige nieuwe tentoonstelling aan” zegt directeur-
bestuurder Herman Sietsema. Waarmee hij doelt op de nieuwe tentoonstelling ‘Leven in een stroomversnelling 
– Nederland na de Eerste Wereldoorlog’, welke op 20 januari 2023 van start gaat. Met deze expositie staat het 
museum stil bij de technische en culturele veranderingen in de Nederlandse samenleving na de Eerste 
Wereldoorlog. 



Tentoonstelling Dennenhout en vorstelijk goud, foto: driejuni fotografie 
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Noot voor redactie: 
Voor meer informatie, beeldmateriaal en andere vragen, kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en 
Communicatie via: marketing@huisdoorn.nl of 0343-421020. 
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Over Museum Huis Doorn 
Museum Huis Doorn is het voormalige ballingsoord van de laatste Duitse keizer Wilhelm II en plaats van herinnering 
Eerste Wereldoorlog. In 1918 vlucht keizer Wilhelm II naar het neutrale Nederland en woont daar tot zijn dood in 1941. 
De inrichting van Huis Doorn verkeert nog in authentieke staat en geeft samen met de kunstcollectie een fraai beeld 
van de Europese hofcultuur. De garage van Wilhelm II is verbouwd tot tentoonstellingspaviljoen en uitgebreid met een 
glazen aanbouw. In de voormalige garage wordt aan de hand van vijf thema’s ingegaan op de Nederlandse neutraliteit 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. In het poortgebouw is het Eerste Wereldoorlog kenniscentrum gevestigd. Het 
kenniscentrum biedt plaats aan de historische bibliotheek van de laatste Duitse keizer Wilhelm II en de Eerste 
Wereldoorlog bibliotheek van Museum Huis Doorn.  
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