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Wendy Landewé-van der Veen
Werken voor de ‘hoge heer’

 Het hof verhuist 
‘Gontard übertrifft sich selbst’, schrijft Gräfin Mathilde Keller (1853-1945), hofdame 
van keizerin Auguste Victoria in april 1920 over het werk van de huismaarschalk 
Hans von Gontard (1861-1931) op Huis Doorn, die op dat moment zijn uiterste best 
doet om al het benodigde personeel van de laatste Duitse keizer Wilhelm II op het 
landgoed van Huis Doorn onder te brengen.1 Deze door de ex-keizer in augustus 
1919 aangekochte buitenplaats is namelijk bij aankoop totaal niet geschikt om te 
dienen als residentie in ballingschap voor een gevallen keizer, maar onder leiding 
van Gontard wordt het landgoed aangepast en krijgen alle functies hun plaats op 
het bescheiden terrein van Huis Doorn, dan ca. 70 hectare groot (afb. 1). Gräfin Kel-
ler is kritisch. Ooit gaf zij een eigen leven op om de keizerin te dienen als hofdame en 
nu volgt ze haar meesteres in ballingschap. Niet alleen het leven van het keizerpaar, 
maar ook dat van hun entourage staat op zijn kop.

De hof- en huishouding van de Duitse keizer is er voor 1918 op ingericht om meer 
dan zestig paleizen te beheren. In totaal heeft het Pruisische hof dan ongeveer 2500-
3000 medewerkers in dienst, van hof- en huismaarschalk tot hofdame, kamerheer, 
tuinknecht en wasvrouw. Aan het hoofd van deze organisatie staat de Oberhofmar-
schall, die als een centrale manager of als een soort CEO, zoals we nu zouden zeggen,  
de vele paleizen beheert en de gehele hof- en huishouding overziet.2

Op 11 november 1918, als duidelijk wordt dat Duitsland de Eerste Wereldoorlog 
gaat verliezen, vlucht de Duitse keizer Wilhelm II naar Nederland. Bij zijn troons-

1 Koch 213, pp. 506-
507.

2 Coene 2007. 

 Afb. 1
Luchtfoto met Huis 
Doorn op de voor-
grond en links de 
bijgebouwen garage, 
dienstengebouw en 
oranjerie.

Wendy Landewé- 
van der Veen, con-
servator Museum 
Huis Doorn.
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afstand enkele dagen later, op Kasteel Amerongen, raakt het overgrote deel van het 
keizerlijke personeel in Berlijn, Potsdam en elders zijn of haar baan kwijt. Het Duitse 
Ministerie van Financiën neemt namelijk na de troonafstand van Wilhelm II het 
gehele vermogen van de familie Hohenzollern in beslag en zorgt vervolgens zelf voor 
alle in beslag genomen roerende en onroerende goederen. Vooruitlopend op een 
latere juridische en financiële regeling maakt de nieuwe Duitse regering verschil-
lende malen geld aan de familie Hohenzollern over, zodat de ex-keizer in Nederland 
in zijn levensonderhoud kan voorzien en uiteindelijk ook in staat is om een eigen 
onderkomen te verwerven.3

Voor het dienstpersoneel in de Duitse paleizen is de abdicatie van Wilhelm II 
een grote slag. Van de één op andere dag staan zij op straat, zonder compensatie. 
Een deel van het ontslagen personeelsleden kan aan de slag bij de Duitse overheid 
om te helpen bij het behouden en beheren van de verschillende in beslag genomen 
kastelen, paleizen en landgoederen. Een handjevol personeelsleden volgt Wilhelm 
II en Auguste Victoria in ballingschap, eerst naar Amerongen en later naar Doorn. In 
Amerongen zijn er aanvankelijk nog 47 personeelsleden, maar op Huis Doorn bieden 
Wilhelm II en Auguste Victoria werk aan nog slechts dertig tot veertig personeelsle-
den, nog altijd wel onder leiding van een hofmaarschalk en grotendeels in eenzelfde 
organisatiestructuur zoals voor 1918 (afb. 2).

Bijzonder op Huis Doorn is de samenstelling van de huis- en hofhouding. Het 
hogere personeel, zoals de hof- en huismaarschalk, de adjudanten, de hofdames, 
de garderobier, de lijfarts, de zilvermeester en de hoofdkok zijn van Duitse komaf, 
afkomstig uit monarchistische kringen. Wie bij de keizer blijft, verliest overigens 
zijn in Duitsland opgebouwde pensioen. Het lagere personeel, zoals huismeisjes, 
wasmeisjes, tuinknechten en loopjongens zijn van Nederlandse komaf en veelal 
afkomstig uit de dorpen Doorn en Langbroek en omgeving. Het personeel heeft het 
bij de keizer doorgaans goed. Het is hard werken, maar geklaagd wordt er niet, want 
de beloning is relatief goed en er zijn ook nog wel eens extraatjes. 3 Keller 1935, p. 355.

 Afb.  2
Schematisch over-
zicht van de aan-
gepaste hof- en 
huishouding van Wil-
helm II. Info graphic: 
Maschinka Stolk, 
2021. 
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4 Kirschstein 2014,  
pp. 33-34.

5 Wilderotter 1991,  
pp. 115-118.

Op 12 april 1920 is Mathilde erbij als de zieke keizerin Auguste Victoria zich naar de 
zolder van Huis Doorn laat dragen om daar de nieuwe bediendenkamers te inspec-
teren. Keller oordeelt dat alle aanpassingen praktisch en goed zijn.4 Op de zolder van 
het hoofdhuis zijn dienstvertrekken ingericht, een gietijzeren diensttrap, aangevoerd 
vanuit Duitsland, is ingebouwd om het personeel ongezien door het huis te laten 
gaan en speciaal voor het ongehuwde huispersoneel wordt een agrarisch bijgebouw 
omgebouwd tot dienstengebouw met 16 slaapkamers, een linnenkamer, een perso-
neelskeuken, twee eetkamers, een bibliotheek en een opslag voor de productie uit de 
moestuin en de voorraad aan reservemeubelen en huisraad. Aan de Langbroekerweg 
verrijst een poortgebouw, met appartementen voor het hoge personeel, werkver-
trekken voor de hof- en huismaarschalk, een modern secretariaat met telefoon en 
telegraaf en een dienstvertrek voor de marechaussee, die als taak heeft de ex-keizer 
te beschermen tegen mogelijke aanslagen op zijn leven (afb. 3). 

Meer dan 20 jaar leeft Wilhelm II in Doorn. Hij is dan wel sinds 28 november 1918 
officieel geen keizer meer, maar feitelijk leeft hij in Doorn nog altijd als een vorst. 
In 1941 sterft hij. Een klein deel van zijn personeel blijft en maakt de overgang mee 
van Huis Doorn van ex-keizerlijke residentie in ballingschap naar Huis Doorn als 
museum in bezit van de Nederlandse staat. 

 Terug naar toen
Rond 2007 vatte de toenmalige conservator van Museum Huis Doorn, Steven 
Coene, het plan op om enkele personeelsvertrekken in het hoofdhuis van Huis 
Doorn opnieuw in te richten. Hij schreef een conceptrapport, maar kon dit door een 
baanwissel zelf niet meer uitwerken.5 Zijn opvolgers werden volledig opgeslokt door 
de dagelijkse gang van zaken en hierdoor kwam Stevens rapport op een hoek van 
hun bureau te liggen. 

In 2019 echter, toen Museum Huis Doorn als plaats van herinnering Eerste 
Wereldoorlog zijn eerste lustrum vierde en Huis Doorn een nieuw extern depot had 

 Afb.  3
De diensttrap van 
Huis Doorn. Foto: 
Theo Scholten.
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ingericht, veranderde die situatie. Precies 100 jaar na de verhuizing van Wilhelm II 
van Amerongen naar Doorn leek de tijd ineens rijp voor dit, naar ons idee toch wel 
een beetje ‘luxe’ project. Er was ineens iets meer tijd en ook letterlijk meer ruimte. 
De zolder van het huis was nu immers bijna geheel leeg. Alles wat naar het nieuwe 
depot kon verhuizen, was overgeplaatst en het was eigenlijk nog maar een kleine 
stap naar het opnieuw inrichten en vervolgens openstellen van de verschillende ver-
trekken voor het publiek. 

De verschillende dienstvertrekken waren op dat moment nog best authentiek. 
Er waren geen kantoren van gemaakt, zoals je veel ziet, en ook waren er geen appar-
tementen ingericht voor verre familie van de vroegere huiseigenaar. De zolder werd 
voornamelijk nog gebruikt voor opslag. Het initiatiefrapport van Steven Coene werd 
weer afgestoft. 

De museumorganisatie was inmiddels ook behoorlijk gegroeid. Ineens beschikte 
de vaste staf over een marketingmedewerker en een educator, die ook gegrepen 
worden door de plannen om op de zolder de dienstvertrekken uit de tijd van de 
ex-keizerlijke huishouding weer in te richten. Sterker nog: zij stonden erop om vanaf 
het allereerste begin betrokken te zijn bij de uitwerking van alle plannen en legden 
ook meteen hun wensen op tafel. 

Herinrichting op zichzelf was natuurlijk prima, maar er moest ook een bezoe-
kersgids komen met niet alleen goede en leesbare teksten, maar met ook veel mooie 
foto’s van de situatie voor en na herinrichting. In deze ‘personeelsgids’, zoals het 
boekje intern ging heten, moest het bovendien niet alleen gaan over meubelen, 
maar vooral ook over mensen! Lezers van de personeelsgids en bezoekers van de 
special tour moesten vooral ook gegrepen gaan worden door de persoonlijke ver-
halen van oud-personeelsleden; wie werkte er tussen 1920 en 1941 voor de ‘hoge 
heer’, zoals vleugeladjudant Sigurd von Ilsemann zijn werkgever in zijn dagboek-
aantekeningen altijd omschreef, en wat waren nu precies hun taken? Bezoekers 
moesten zich goed kunnen identificeren met het huis- en tuinpersoneel van de kei-
zer. De projectgroep dienstvertrekken wilde recht doen aan het motto van Museum 
Huis Doorn: ‘Huis Doorn maakt geschiedenis persoonlijk’. Huis Doorn wilde met 
dit project graag op eigen wijze aanhaken bij maatschappelijk actuele thema’s als 
diversiteit en inclusiviteit. 

Tijdens de eerste lockdown kwam er ineens tijd beschikbaar om literatuur- en 
archiefonderzoek te doen in het ex-keizerlijke huisarchief van Huis Doorn, dat 
berust bij Het Utrechts Archief. Dit archief is gelukkig al enkele jaren geleden 
bijna volledig gedigitaliseerd en voor een thuiswerkende conservator is dat een 
ideale omstandigheid. Uit het archiefonderzoek kwam een ongelooflijke rijk-
heid aan historische feiten en verhalen naar voren. De projectgroep leerde van 
alles over de dagelijkse gang van zaken op het landgoed, over de inrichting van 
de hof- en huishouding, over de herkomst van het personeel, over de lijfartsen, 
over de toegankelijkheid van het kasteelterrein, over historische brandpreventie, 
over dienstfietsen en fietsprotocollen, over de relatie tussen Huis Doorn en het 
gelijknamige dorp en zelfs over de liefde! Uit interviews en correspondentie met 
nabestaanden van oud-familieleden bleek dat tussen sommige personeelsleden de 
liefde opbloeide en dat hieruit meerdere malen huwelijken zijn voortgekomen. Er 
ging een hele nieuwe wereld open. 

Eind 2020 waren de beschikbare dienstvertrekken heringericht en konden er 
rondleiders voor de special tour worden opgeleid. Dat was wel een uitdaging, want 
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vanwege de coronapandemie kon de opleidingsgroep niet goed bij elkaar komen. 
Op basis van deze nieuwe huisgids en bronnen uit het archief werd een e-learning 
traject opgezet, waarbij de rondleiders, die dat wilden, op afstand konden worden 
getraind. In het voorjaar van 2021 konden de zolderrondleiders de dienstvertrekken 
eindelijk zelf bekijken, in kleine groepjes en met mondkapjes op (afb. 4). 

Hoewel de special tour inmiddels de nodige bezoekers heeft gehad, is het 
‘dienst vertrekkenproject’ naar ons idee nog steeds niet helemaal af. Er liggen kan-
sen om nog meer informatie en dienstvertrekken te delen met bezoekers over de 
boeiende wereld achter de schermen van het historische Huis Doorn. Zo is het de 
wens van de projectgroep om onder meer de maarschalkskamer van Huis Doorn 
weer opnieuw in te richten, met hulp van collega’s van de Burg Hohenzollern. Er 
loopt een project om het zogenaamde dienstengebouw, in opdracht van Wilhelm II 
in 1919 gerealiseerd voor de huisvesting van zijn personeel, te restaureren en open 
te stellen voor het publiek. Tot slot is er ook nog de wens om op de zolder van Huis 
Doorn een gedeelte van de rijke verzameling linnengoed weer op een authentieke 
manier aan het publiek presenteren. 

Op deze manier krijgen bezoekers een steeds beter beeld aangereikt van het 
dagelijks leven op Huis Doorn in de jaren 1920-1941. Dat was niet alleen het dage-
lijkse leven van de laatste Duitse keizer in ballingschap, maar ook het leven van zijn 
Duitse en Nederlandse personeel dat tot taak had om het verblijf van ‘de hoge heer’ 
hier in Doorn zo aangenaam mogelijk te maken (afb. 5). 

Voor wie meer wil lezen of zien over de dienstvertrekken op Huis Doorn: 
— Een serie minidocumentaires van 4 afleveringen is terug te kijken op ons youtube 

kanaal https://www.youtube.com/playlist?list=PL01BoalusKf9cKJwY7gTNgLoxXn-
3H7mnz.

— 3 ‘digitale prikborden’ met informatie over het huis- en tuinpersoneel van Huis 

 Afb.  4
Het opleiden van de 
‘zolderrondleiders’ 
in coronatijd. Foto: 
Wendy Landewé.
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Doorn en de personeelsvertrekken. Dit is een ‘levend’ project, dat wil zeggen 
dat deze prikborden worden aangevuld zodra er uit het onderzoek weer nieuwe 
informatie beschikbaar is gekomen. We blijven namelijk actief informatie verza-
melen! Zie hier: https://padlet.com/Dienstvertrekken.

— Een Engelstalige podcast-serie van 5 afleveringen, gemaakt in januari 2022 door 
een bevlogen, internationaal team erfgoedstudenten van de Universiteit van 
Amsterdam. Deze podcasts zijn hier te beluisteren: https://www.huisdoorn.nl/
nl/nieuws/podcast-serie-over-personeel-van-keizer-wilhelm-ii/

 Literatuur
Coene, S., Huis Doorn, Het ensemble versterkt. Herinrichting van de zolder van het 

hoofdgebouw. Initiatief Rapport, Doorn 2007.
Keller, Mathilde von, Vierzig Jahre im Dienst der Kaiserin. Ein Kulturbild aus den Jahren 1881-

1921, Leipzig 1935.
Kirschstein, J., ‘Der Hofstaat Kaiser Wilhelms II. – Aufgabe und Funktion einzelner 

Hofämter’, in: Chr. Juranek en U. Feldhahn, Pomp and Circumstance. Das deutsche 
Kaiserreich und die Zeit vor dem ersten Weltkrieg. Dössel 2014, pp. 33-47. Edition Schloss 
Wernigerode Band 17. 
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 Afb.  5
Poster voor de spe-
cial tour Werken voor 
de hoge heer. 
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Debbie Splinter 
Upstairs Downstairs bij Huis Doorn
De herinrichting

Vertrekken vol met schilderijen binnen vergulde lijsten, ingelegde houten meube-
len met bronzen beslag, rijk gestoffeerde stoelen en banken, marmeren vazen en 
beelden, porseleinen of kristallen kroonluchters en vitrinekasten met allerlei buiten-
gewone snuisterijen en aandenkens. Museum Huis Doorn toont de bewoning van de 
Duitse keizer Wilhelm II (1859-1941) in ballingschap. Een bezoeker van het museum 
krijgt de ontvangstvertrekken te zien die zijn ingericht om te imponeren. Daarnaast 
neemt de bezoeker ook een kijkje in de privé-vetrekken van de keizer en zijn kleine 
vaste kring van familie en vertrouwelingen. Na een lange aanloop zijn sinds 2019 een 
aantal van de personeelsvertrekken ingericht, waardoor nu een ander deel van het 
verhaal van Huis Doorn wordt verteld: het verhaal van het personeel. 

Het project voor de herinrichting van de personeelsvertrekken van Huis Doorn 
is gebaseerd op drie belangrijke uitgangspunten. Ten eerste is een aanzienlijk deel 
van de personeelsvertrekken minimaal aangepast of verbouwd, waardoor de origi-
naliteit van de kamers bewaard is gebleven en zij makkelijk opnieuw kunnen worden 
ingericht. In het souterrain is het meeste verbouwd door noodzakelijke aanpassin-
gen voor bijvoorbeeld de toiletten en technische ruimtes. Ten tweede is er voor het 
onderzoek nog voldoende divers bronmateriaal aanwezig, zoals plattegronden, 
inventarislijsten, rekeningen, personeelslijsten en correspondentie. Ten derde is er 
voldoende eigen collectie beschikbaar die overeenkomt met de historische bronnen 
om de vertrekken mee te vullen. Het museum beschikt over een grote collectie bui-
ten de vaste opstelling waaruit dankbaar geput kan worden. Deze collectie staat ten 
tijde van de keizer op zolder en in de bijgebouwen op het landgoed of in de omgeving. 

Bij het onderzoek voorafgaand aan de herinrichting is het doen en laten van het 
personeel duidelijker geworden en zijn veel leuke en interessante verhalen naar 
voren gekomen over de dagelijkse gang van zaken bij het werken voor een voorma-
lige keizer. Door een aantal personeelsvertrekken opnieuw in te richten en open te 
stellen door middel van een aparte rondleiding, ontstaat voor deze verhalen een 
mooie basis. De bezoeker krijgt de rondleiding vanuit het oogpunt van het personeel 
te zien, waarbij zij zo min mogelijk langs de vertrekken komen die door de keizer 
en zijn familie werden bewoond. Deze ‘verborgen’ route heeft duidelijk een ander 
karakter en sfeer dan de reguliere route door het huis. Bij de personeelsroute heerst 
met name de functionaliteit, in plaats van de representatieve en huiselijke kamers 
van de hoofdbewoners. 

De rondgang
De bezoeker start in het domein van het personeel: het souterrain. Hier bevinden 
zich de keuken en bijkeuken. De keuken was ook voor de personeelsroute al open-
gesteld voor het publiek. Hier is de bijkeuken bijgekomen. Deze ligt direct naast de 
keuken en laat met imposante stenen spoelbakken en de voor die tijd moderne koel-

Debbie Splinter, 
interieur- en archi-
tectuurhistoricus 
verbonden aan Mu-
seum Huis Doorn en 
Kasteel Amerongen.
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kast zien dat het domein van het keukenpersoneel zich niet beperkt tot het vertrek 
met het fornuis. 

Op de bel-etage wordt de dienkamer, die net als de keuken al was opengesteld 
nu benadrukt vanuit het verhaal van personeel met de etenslift en de personeels-
deuren. Deze zorgden er ten tijde van bewoning voor dat het personeel zich niet 
door de vertrekken van de bewoners hoefde te bewegen. Op deze etage is tevens de 
inrichting van de garderobe hersteld. Hier stond de telefoon en werden bijvoorbeeld 
de jassen bewaard. Deze kamer was ook al zichtbaar, maar was niet ingericht naar 
de functie van garderobe.  

Via de uit Duitsland meegenomen smeedijzeren wenteltrap klimt de bezoeker 
naar boven naar de theekamer. Vanuit dit kleine vertrek werden de bewoners op 
de verdieping bediend met bijvoorbeeld het ontbijt in de ochtend of de thee in de 
middag. Daarbij is hier een zogeheten slokop aanwezig voor de aan- en afvoer van 
water, zodat op de trappen niet met emmers water hoefde te worden gesjouwd. Via 
een overloop komt de bezoeker op de zolder. 

Op de zolder zijn slaapkamers van een kamerheer en kamervrouw (afb. 1). Zij 

stonden dag en nacht klaar voor de keizer en zijn vrouw. Naast deze meer gebrui-
kelijke personeelskamers zijn op de zolder ook een aantal opvallende kamers 
aanwezig, zoals de uitgebreide garderobe van de keizer, een riante kamer, waarin al 
zijn uniformen en bijhorende benodigdheden worden bewaard. 

Daarnaast is een van de vertrekken op zolder ingericht als artsenkamer (afb. 2). 
Keizerin Auguste Victoria (1858-1921), de eerste vrouw van de keizer, had een 

 Afb. 1
 De kamer van de 
kamerheer op de zol-
der van Huis Doorn.
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slechte gezondheid toen zij met haar man op Huis Doorn kwam wonen en stierf 
hier al snel in 1921. Voorafgaand aan haar dood is een van de vertrekken op zolder 
gebruikt als kantoor van de lijfarts. Zijn slaapvertrek had hij in de oranjerie. Het 
kantoor staat met een tweede uit Duitsland meegenomen wenteltrap in directe ver-
binding met de kleedkamer van de keizerin op de verdieping eronder. Zo was de arts 
altijd dichtbij. Na het overlijden van de keizerin, is de artsenkamer ingericht voor 
de kamerdienaar van prinses Hermine (1887-1947), de tweede vrouw van de keizer. 
Hier hebben toen met name enkele grote kasten gestaan. 

Een laatste opmerkelijke reeks vertrekken is het appartement van prinses Hen-
riette (1918-1972). Toen keizer Wilhelm II in 1922 voor de tweede keer trouwde 
kwam ook Henriette, de jongste dochter van Hermine, op Doorn wonen. Zij was 
toen slechts vier jaar oud. Henriette kreeg een eigen appartement op zolder tussen 
het personeel bestaande uit een badkamer, gouvernantekamer, slaapkamer en 
woonkamer. Hiervan zijn tot nu toe alleen de badkamer en slaapkamer ingericht. 

Zoals hierboven tussen de regels door staat geschreven, is er bij de herinrichting 
niet gekozen om een specifieke tijd te reconstrueren. De artsenkamer en het appar-
tement van Henriette bevonden zich immers niet gelijktijdig op de zolder. Net als in 
de rest van de opengestelde vertrekken van het museum wordt een beeld gegeven 
van de personeelsvertrekken van de periode waarin keizer Wilhelm II Huis Doorn 
bewoonde en de unieke situaties die zich met name op de zolder hebben ontvouwd.

Toch moesten er bij de inrichting ook concessies worden gedaan. De zilver-
poetskamer, waarin de grote hoeveelheid zilver met regelmaat werd gepoetst, 
bevond zich in de tijd van de keizer in het souterrain naast de keuken, waar thans de 
museumwinkel is. Omdat het interieur van dit vertrek vrijwel compleet bewaard is 
gebleven en zo’n interessant verhaal vertelt, is ervoor gekozen het vertrek op zol-
der te reconstrueren. Dit is echter ten koste gegaan van het woonvertrek binnen 
het appartement van Henriette. Het woonvertrek en de slaapkamer van Henriette 
zijn in één vertrek gereconstrueerd. De dienstbibliotheek bevindt zich bij de herin-

 Afb. 2
De artsenkamer op de 
zolder van Huis Doorn.
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richting in dezelfde ruimte als de zilverpoetskamer op zolder, terwijl deze zich 
oorspronkelijk in het dienstengebouw bevond.

Onderzoek, vondsten en keuzes
De historische inventarislijsten zijn een belangrijke bron geweest bij de herin-
richting van de vertrekken. Hierin staat per kamer redelijk goed en uitgebreid 
beschreven wat er in de kamers heeft gestaan. Zo staat met enige regelmaat de 
houtsoort of kleur van het object aangegeven. Soms is een beschrijving voldoende 
specifiek om het te koppelen aan een object. Dit geldt bijvoorbeeld voor de lesse-
naar in de garderobe (Ein Pult, weiß lackiert), de oud-groen gekleurde waterglazen 
en kannen (Gläser u. Waterkanne altgrün) op de wastafels van de bedienden, het 
witte wasservies met groene rand van Henriette (Ein Waschservice, grünrand), de 
zwart gelakte tafel met metalen tafelblad in de kamer van een van de bediendes (Ein 
Tisch, schwarz lackiert, Blechplatte) of de metalen kachel in de zilverpoetskamer 
(Ein eiserner Ofen). 

Naast de historische inventaris hebben ook andere bronnen geholpen objecten 
te kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld door historische etiketten op de meubelen waarop 
staat aangegeven waar de meubelen hebben gestaan in de Duitse paleizen en in 
Doorn. Deze stickers zijn tegenwoordig lang niet meer op elk object te vinden, maar 
op sommige zijn ze nog aanwezig, zoals de stoelen met rieten zitting en rugleuning 
(Stühle mit Rohrgeflecht). Op de mandjes in de zilverpoetskamer staat groot S.K. – 
verwijzend naar hun plaats in de ‘Silber Kammer’. Ook is er soms met pen of potlood 
op een object geschreven, zoals bij enkel wekkers (Eine Weckuhr) het geval is. Hier 
schreven de personeelsleden hun naam op de achterkant om aan te geven welke 
van hen waren.

Er zijn helaas geen foto’s van de dienstvertrekken bekend. De enige uitzondering 
hierop is een foto van de keuken. Spaarzame foto’s hebben echter wel geholpen bij 
de reconstructie van de vertrekken van Henriette. De hierop afgebeelde inktstel, 
stoelen, schoolbord, schilderijen, figuratieve beeldjes, commode, klok en fotolijstjes 
zijn zo aan haar appartement gekoppeld. Sommige objecten op de foto’s, zoals een 
grote kussenkast, zijn niet teruggevonden, maar hebben wel een goede referentie 
gevormd voor het kiezen voor een soortgelijk object.

Hoewel door bovenstaande invalshoeken een aantal specifieke objecten is terug-
gevonden, moest een aanzienlijk deel van de inventaris worden aangevuld op basis 
van een interpretatie van deze objecten en de keuze uit de objecten in het depot. De 
objecten in de personeelsvertrekken zijn van goede kwaliteit, maar er is een redelijk 
verschil met de meubelen en accessoires bedoeld voor de keizer. In de inventaris is 
bijvoorbeeld ook een merkelijk verschil af te lezen tussen de mate van luxe van de 
objecten bedoeld voor Henriette en die bedoeld voor het personeel, zoals een mes-
sing bed in plaats van een houten en meubelen met bronzen beslag in tegenstelling 
tot eenvoudigere meubelen.

Dit zijn redelijk duidelijke verschillen, maar door kleine nuances in de inventaris 
krijgt ieder vertrek een eigen sfeer. Zo zijn de mannelijke dienstvertrekken voorzien 
van rookgerei en brandblussers, in de vertrekken voor het vrouwelijk personeel 
bevindt zich meer textiel en de artsenkamer is voornamelijk met simpele, witte 
meubelen ingericht, terwijl in de garderobe juist witte Lodewijk XVI meubelen 
staan. Huis Doorn is een vol huis met overal persoonlijke objecten. Deze volle, per-
soonlijke sfeer is ook naar de zoldervertrekken doorgetrokken met objecten zoals 
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boeken en tijdschriften, een tekendoos of knuffels voor Henriette. Objecten die niet 
altijd op inventarislijsten voorkomen, maar zeker niet misstaan in de ruimte. 

De herinrichting van de personeelsvertrekken is een uitbreiding op het verhaal 
van Museum Huis Doorn, waarbij geprobeerd is een zo authentiek mogelijk beeld 
te geven van de kamers met aandacht voor details en de mensen die er gebruik van 
maakten. De vertrekken vormen een eenheid met de rest van het huis, hoewel zij 
toen met een ander doel en voor andere gebruikers zijn ingericht. Het is een leer-
zaam, uitdagend en ontzettend leuk project door op een andere manier naar de 
eigen collectie te kijken, nieuwe verbanden te leggen en de lege vertrekken weer tot 
leven te wekken.
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Anne Veere Hoogbergen
De onzichtbare aanwezigheid  
van het huispersoneel onthuld

“Dat daar, halfdonker onder de grond met die tralies was de keuken; daar zaten 
wij, het keukenmeisje en ik. En helemaal boven onder de nok van het dak hadden 
wij een slaapkamertje. Helemaal kaal: hout en anders niks als twee bedden, 
twee wastafels, twee stoelen en twee van die meidenkastjes. Terwijl het huis zo 
verschrikkelijk groot was...” 

 Trui van Zanten (Henkes & Oosterhof 1985, 126)

Met deze quote, afkomstige uit de publicatie Kaatje ben je Boven van Barbara Hen-
kes & Hanneke Oosterhof,1 open ik graag mijn bijdrage. In de jaren ’30 van de vorige 
eeuw werkte Trui van Zanten, een van de informanten van Henkes & Oosterhof, 
zoals veel van haar vrouwelijke tijdgenoten als dienstbode. Van de middeleeuwen 
tot aan de Tweede Wereldoorlog waren rijke families zeer afhankelijk van dienst-
personeel voor het onderhouden van hun elitaire levensstijl. Ondanks het feit dat 
de omvang van het legioen aan huispersoneelsleden gedurende de 19de - en 20ste 
eeuw afnam – onder meer door de voortstuwende kracht van technologische 
innovaties – bleef het hebben van dienstpersoneel nog lange tijd onderdeel van de 
alledaagse realiteit: “wie een beetje meetelde in de wereld had op z’n minst twee 
meiden. […] Geen aspect van het dagelijks leven is zó snel zó ingrijpend veranderd 
als dit: vroeger had je mensen die dienstboden hádden, en mensen die dienstboden 
wáren (of hun vrouwen, moeders of zusters waren het). Daartussen zat, afgezien 
van sporadische zonderlingen, niets.2

Kastelen en buitenhuizen bevatten met deze reden niet alleen de verhalen van de 
rich and powerful few. Maar zeker ook de verhalen over hoe deze residenties als een 
uurwerk draaiende werd gehouden door de invisible many. Bovenstaande uitspraak 
van Van Zanten maakt de afstand tussen werkers en hun werkgevers in één klap 
duidelijk en raakt daarmee aan de kern van hoe het was om gescheiden samen te 
leven in een nog expliciet door klassen doordrongen maatschappij. De plattegron-
den van kastelen en buitenhuizen – met verborgen trappen en werkvertrekken – 
reflecteren deze sociale structuren en maken deze huizen daarmee tot een fysieke 
getuigenis van de symbiotische relatie tussen arm en rijk. De architectuur van 
kastelen en buitenhuizen dwingt ons er daarom bijna toe om de geschiedenis van 
het dienstpersoneel te belichten en te communiceren aan bezoekers, en toch wordt 
dit in Nederland nog bijna niet gedaan. De representatie van huispersoneel staat in 
de kinderschoenen in Nederland. Mijn studie beoogt inzicht te bieden in hoe dit er 
heden ten dage aan toegaat en hoe wij hier verder mee aan de slag kunnen in de toe-
komst. Mijn onderzoek betreft een vergelijkende studie waarin ik de ontwikkelingen 
in Nederland heb afgezet tegen de ontwikkelingen in Engeland gedurende de afge-
lopen 20 jaar. Engeland wordt vaak beschouwd als voorloper op het gebied van vele 
culturele aspecten en zeker betreffende de musealisering van buitenhuizen. 

  1 Henkes en Ooster-
hof 1985.

  2 Montijn 1998, pp. 
212- 214.

Anne Veere 
Hoogbergen,  
MA Erfgoedstudies 
& MSc Culturele 
Antropologie.
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Engeland
Het openstellen van dienstvertrekken gebeurt in Engeland al op grote schaal. 
In 1977 begon de National Trust hier al mee, met de heropening van Errdig hall, 
Wrexham, Wales. De dienstvertrekken in het souterrain werden gereconstrueerd en 
de bezoekersroute werd omgelegd: bezoekers werden vanaf nu niet meer welkom 
gehete via de hoofdingang van het gebouw - zoals voormalig hoog bezoek onthaald 
zou worden - maar betraden het huis nu via de dienstingang. Deze nieuwe entrée 
was een bewuste keuze van de National Trust om de museumbezoeker middels 
ervaring in contact te brengen met de geschiedenis van het personeel. Dit was toen 
der tijd zeer vernieuwend.3 Deze aanpak werd door de National Trust vanaf dat 
moment langzaam uitgerold in meer van hun buitenhuismusea en nam na de eeuw-
wisseling een vogelvlucht. 

Indien men vandaag de dag een bezoek brengt aan de dienstvertrekken van een 
Engels buitenhuis is de kans groot dat hetgeen ze daar zullen aantreffen iets is wat 
Aimée Keithan een generic ‘boilerplate’ experience heeft genoemd.4 Wat hiermee 
wordt bedoeld, is dat er een bepaalde generieke presentatievorm is ontstaan die 
bijna overal een soort gelijke ervaring oplevert. Dit gaat ook vaak gepaard met een 
meer traditionele museum benadering waarbij de bezoekers van achter een koord 
een ruimte mogen bewonderen. Naar mijns inziens heeft deze ervaring te maken 
met wat erfgoedstudies de Authorized Heritage Discourse (AHD) wordt genoemd.5 

Deze term werd in 2006 geïntroduceerd door een van de meest vooraanstaande 
erfgoed geleerden Laurajane Smith en betreft volgens haar een principe dat het 
meest sturend is geweest in de creatie en vormgeving van het erfgoedlandschap. 
De AHD, in een notendop, is een principe gebaseerd op een elitair waardesysteem 
en prioriteert het schone, het tastbare en het ‘historisch interessante’ – ook wel de 
historische canon – boven andere vormen van erfgoed zoals bijvoorbeeld immate-
riële aspecten. Het resultaat hiervan is dat een bezoek aan de dienstvertrekken van 
een Engels buitenhuis vooral de geschiedenis vertelt van het huishouden, in plaats 
van het daadwerkelijke verhaal van het dienstpersoneel. Oftewel, de geschiedenis 
van de werkende klasse. Dit is te herkennen doordat:
— De focus vaak nadrukkelijk ligt op de ruimtes zelf: de aanwezige objecten, de 

functie en de positionering van de ruimte ten opzichte van andere dienstvertrek-
ken. 

— De beschrijvingen van de ruimte, objecten en uitgevoerde werkzaamheden vaak 
generiek zijn en personeelsleden vaak alleen terloops en anoniem benoemd wor-
den zoals “de kok” of “de knecht”.

— Contextualiseren voornamelijk gebeurt op het gebied van kunsthistorische 
belangen (denk aan de dienstarchitectuur zoals schoorsteenmantels of het 
tegelwerk) of technologische ontwikkelingen (het moderne AGA-fornuis, de 
vroegmoderne koelkast of het ontstaan van de weck methode).

Het is dus eerder een verhaal waarin het object centraal staat in plaats van de 
persoon. Het verhaal wat er in de keuken van huis A wordt verteld over mevrouw 
de kok en haar AGA kan dus bijna een-op-een worden overgenomen door huis B: 
een generieke boilerplate-ervaring.  Het resultaat hiervan is dat de informatie die 
wordt gegeven aan de bezoeker dus vrijwel niks vrijgeeft over de ervaringen van het 
huispersoneel. Wie waren zij? Waar kwamen ze vandaan? Hoe was het om op deze 
buitenplaatsen te werken en wonen? En wat waren de werkomstandigheden? Was 

  3 Rowell 2006, p. 15.
  4 Keithan 2020, p. 26.
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de keuken warm of koud? Sliep men daar ook? Besloot de kok zelf hoe het eraan toe 
ging in de keuken of was dat toch mevrouw? En hoe was het om eten te bereiden 
waar je niet bekend mee was en thuis niet eens over durfde te dromen?  
Wanneer wij deze vorm van presenteren vergelijken met de uiterst genuanceerde 
en uitgebreide verhalen die (over de bewoners) upstairs verteld worden, vormt dit 
natuurlijk een schrijnend contrast. 
Natuurlijk is deze methode niet van toepassing op alle huizen in Engeland. Er zijn 
ook huizen die de afgelopen jaren bezig zijn gegaan met een meer persoonlijke 
benadering. Een mooi voorbeeld hiervan is het Ickworth Lives Project waar Ickworth 
House in 2008 mee begonnen is. Op basis van de vele audio opnames die de laatste 
bewoonster van Ickworth House, Lady Theodora Hervey, heeft verzameld van haar 
personeel, was het huidige museumpersoneel in staat een uitgebreid oral history 
project op te zetten en de stemmen en de verhalen van het voormalige huisperso-
neel weer terug te brengen in het buitenhuismuseum. 

Nederland
In Nederland is de meest veelvoorkomende manier om in ieder geval iets te laten 
zien van de voormalige aanwezigheid van het dienstpersoneel, het tentoonstellen 

van de keuken (afb. 1). Van de 56 huismusea die ik heb geïncludeerd in mijn stu-
die, hadden er in ieder geval 22 hun keuken opgesteld als onderdeel van hun vaste 
collectie. Wat hier meteen opviel is dat bij het openstellen van de keuken veelal de 
Engelse boilerplate-methode wordt toegepast. De verhalen over de mensen die deze 
keukens daadwerkelijk elke dag bemande blijven vaak afwezig. Voor het merendeel 
van de huizen geldt dat de keuken het enige dienstvertrek is wat ze hebben openge-
steld. Andere huizen hebben er – indien ze verder niet veel doen met het personeel 

Afb. 1 
De keuken van het 
Muiderslot. 
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in de vorm van een vaste collectie of rondleiding – voor gekozen om nog één of twee 
andere ruimtes open te stellen (afb. 2). In dit laatste geval wordt wederom vaak de 
Engelse methode toegepast.

Echter is er ook een aantal huizen in Nederland dat in de afgelopen jaren veel 
meer zijn gaan doen om het verhaal over het huispersoneel te includeren zoals bij-
voorbeeld Huis Doorn en Kasteel de Haar. Bij de huizen die in zekere mate bezig 
zijn gegaan met het representeren van het dienstpersoneel heb ik drie dominante 
trends kunnen onderscheiden, namelijk: educatie, romantiseren en infantiliseren. 
Het is belangrijk om in gedachten te houden dat deze categorieën zeker niet zwart-
wit zijn. Er vindt veel kruisbestuiving plaats tussen de verschillende trends. Musea 
gebruiken dus vaak verschillende elementen van de trends in hun presentatie. 

Educatie
Deze presentatievorm maakt over het algemeen gebruik van een autoritaire stem 
die de bezoeker voorziet van informatie. Informatie wordt vaak gegeven op basis 
van historische bronnen zoals brieven of dagboeken, waarvan ook vaak delen aan de 
bezoeker worden voorgelezen. Er is veel aandacht voor de historische context en de 
informatie wordt vaak ontvangen door de bezoeker van achter een koord. 

Voordelen van deze aanpak zijn dat er veel ruimte is voor historische nuance en 
historisch commentaar. Met deze reden biedt deze aanpak de meeste ruimte voor 
een historisch correcte weergave van het verleden. Een nadeel van deze aanpak 
is dat hij vaak relatief statisch is doordat de ontvanger van de informatie stilstaat 
en de ruimte observeert op basis van wat hem of haar verteld wordt. Volgens de 
auteurs Franklin Vagnone en Deborah Ryan leidt dit vaak tot weinig emotionele 
respons van bezoeker doordat de interactie tussen de bezoekers, de ruimte en de 
objecten minimaal blijft.6

Romantiseren
Bij deze presentatievorm krijgen de huispersoneelsleden vaak een ‘eigen’ stem. Ze 
vertellen ‘zelf’ over hun ervaringen op het landgoed. Alsof je oog in oor staat met 

Afb. 2 
De linnenkamer van 
Huis Verwolde.

  5 Smith 2006.
  6 Vagnone en 

Ryan 2016, p. 35. 
Zie voor meer 
informatie – ook 
over mogelijkheden 
om bezoeker wel 
meer te betrekken 
Franklin Vagnone 
and Deborah Ryan’s 
Anarchist’s Guide 
to Historic House 
Museums uit 2016.
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deze historische figuren. De nadruk binnen deze informatievoorziening ligt vaak op 
positieve aspecten en de goede werk- en leefomstandigheden. Mogelijke onenighe-
den tussen de werker en werknemer blijven vaak onderbelicht. De verhalen worden 
vaak gebracht op enthousiaste toon en verhullen weinig over de historische con-
text of maatschappelijke achtergrond van de verteller. Daarnaast worden er vaak 
innovatieve middelen gebuikt om bezoekers te betrekken bij het museum zoals 
de mogelijkheid om rond te lopen door de ruimte en/of objecten aan te raken en 
gebruiken. 

De persoonlijke aanpak die hier gehandhaafd wordt heeft vaak als voordeel dat 
er veel interactie is tussen de museumbezoeker, de ruimte en de historische figuren 
en objecten. Een huismuseum kan zo meer ervaren worden als een huis waarin echt 
geleefd werd. De bezoeker kan zich ook meer aangesproken voelen door de vertellen 
waardoor men zich beter kan inleven en zich betrokken kan voelen. Een nadeel van 
deze aanpak is echter dat het vaak een vorm van historical sanitization tot gevolgen 
heeft. De geschiedenis wordt zogezegd door een roze bril en dus op zijn mooist 
vertelt. Wat we ons hierbij kunnen afvragen is hoe historisch correct deze weergave 
van het verleden is aangezien het leven voor de werkers zeker niet altijd rozengeur 
en maneschijn was. Een duidelijk voorbeeld wat je bij veel buitenhuismusea ziet is 
de keukentafel met een theepot, kopjes en een lekkere taart of koekjes. Het perso-
neel zal vast met speciale gelegenheden wel eens wat lekkers gehad hebben, maar 
altijd iets zoets bij de thee zal zeker geen onderdeel geweest zijn van de dagelijkse 
realiteit. 

Infantiliseren
Onder infantiliseren verstaan wij het verkinderlijken van de presentatie.7  Tijdens 
mijn onderzoek werd het al snel duidelijk dat veel musea het verhaal van het huis-
personeel exploiteren in relatie tot kinderen. Een aantal musea, zoals het Muider-
slot, die in hun reguliere tentoonstelling op dit moment niks doen met het perso-
neel, nemen (elementen) van deze geschiedenis bijvoorbeeld wel op in educatie-
programma’s voor schoolkinderen. Ook wordt er in dit geval vaak beroep gedaan 
op de living history methode, waarbij de kinderen worden rondgeleid door het 
voormalig huispersoneel zoals bijvoorbeeld gebeurt bij Havezate Mensinge. Living 
History wordt over het algemeen veel gebruik als middel om kinderen te betrekken 
bij geschiedenis. In het geval van het personeel gebeurt dit vaker in de vorm van een 
historische kookworkshop. Het infantiliseren van de representatie van het huisper-
soneel gebeurt niet alleen door de manier waarop het wordt aangeboden maar ook 
vaak door het romantiseren van het vertelde verhaal, als wel door de toon en het 
theatrale karakter wat daar vaak mee gepaard gaat. Romantiseren en infantiliseren 
gaan dus vaak samen. Andere musea zoals Huis Verwolde kiezen er bijvoorbeeld ook 
voor om kinderen meer te betrekken door spelletjes aan te bieden, die een connectie 
hebben met het huishoudelijk werk van toen (afb. 3).

Conclusies
De belangrijkste conclusie van mijn onderzoek is, dat nuance en consistentie altijd 
in ogenschouw gehouden moeten worden. Nuance, aangezien men ervoor moet 
waken dat de geschiedenis niet mooier wordt verteld dan hij is. Consistentie, aan-
gezien er bewust of onbewust geen verschil gemaakt moet worden tussen de pre-
sentatie van ‘upstairs’ en ‘downstairs’. Wanneer een bezoeker ‘upstairs’ meer en uit-  7 Ronnes 2017.
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gebreidere informatievoorzieningen tot zijn beschikking heeft dan ‘downstairs’ zul-
len zij bewust of onbewust het gevoel krijgen dat het verhaal boven superieur is aan 
het verhaal beneden. Het is van belang om de nadruk te leggen op de symbiotische 
relatie tussen deze twee werelden en hoe ze samen kwamen in één huis, maar zeker 
ook hoe deze huizen door de bewoners van verschillende komaf ervaren werden.

Daarnaast moeten wij er hier in Nederland voor oppassen dat niet ook wij een 
boilerplate-ervaring gaan creëren. Het is van belang om op zoek te blijven naar 
innovatieve manieren om deze geschiedenis aan het publiek te presenteren. Hierbij 
moeten de mogelijkheden die de gemeenschap en nabestaanden bieden zeker niet 
onderschat worden. 

Het belangrijkste verschil tussen Nederland en Engeland is de persoonlijke aan-
pak die in Nederland gehanteerd wordt, versus de objectgerichte aanpak in Enge-
land. Personeelsleden blijven in Engeland tot nu toe vaak nog anoniem en onbe-
noemd, terwijl deze mensen in Nederland vaak al zo veel mogelijk bij naam worden 
genoemd. Tijdens het onderzoeken van historische bronnen is er al veel aandacht 
voor informatie over wie deze mensen waren. 

Tot slot is het opvallend dat de slaapvertrekken van het personeel zowel in Enge-
land als Nederland nog bijna niet tentoongesteld worden. Natuurlijk zijn hier een 
aantal uitzonderingen op zoals Huis Doorn en Kasteel de Haar. Deze vertrekken zijn 
juist van belang om bezoekers kennis te laten nemen van de realiteit dat ook deze 
mensen daadwerkelijk op deze landgoederen woonden. 

Afb. 3 
Overzicht van de drie 
presentatietrends en 
hun karakteristieken; 
onderwijzen, roman-
tiseren en infantili-
seren.
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Wyke Sybesma
Pleuntje en Anna
Sporen van het personeel in Huis Van Gijn

Huis Van Gijn laat het dagelijks leven van rond 1900 zien. Van alle bewoners, dus van 
het echtpaar Van Gijn én hun bedienden. Dankzij de keukenmeid en de dienstbode 
konden de Van Gijns hun luxueuze leven leiden. Het integrale verhaal van zowel 
upstairs als downstairs. Maar wat als er vrijwel niets meer is?

 Huis Van Gijn
Aan de Nieuwe Haven 29 te Dordrecht staat het voormalige woonhuis van zaken-
man, jurist en verzamelaar Simon van Gijn (1836-1922) en zijn vrouw Cornelia 
Agatha Vriesendorp (1840-1889). Zij kopen het pand bij hun huwelijk in 1864. In 
1886 besluiten ze tot een grootscheepse verbouwing. Hiervoor nemen ze architect 
Constantijn Muysken (1843-1922) in de arm. Op de begane grond wordt een ont-
vangstkamer, eetkamer, huiskamer, twee serres en een wc gerealiseerd  (afb. 1). Op 
de eerste verdieping krijgt de heer des huizes een nieuwe studeerkamer met belen-
dende bibliotheek.

 Afb. 1
Eetkamer met 
doorkijkje naar de 
Vriesendorpsalon, 
2021, foto: Bram 
Vreugdenhil. 

Wyke Sybesma, 
conservator Huis 
van Gijn.
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Van Gijn is een typische negentiende-eeuwse verzamelaar met een brede 
belangstelling. Hij verzamelt keramiek, koper, zilver, meubels, schilderijen, pren-
ten. Zijn grootste interesse ligt in de vaderlandse en Dordtse geschiedenis. In 1892 
is hij een van de oprichters van de Vereeniging Oud-Dordrecht, die zich ten doel 
stelt de geschiedenis van Dordrecht te bewaren. Twee jaar later opent het Museum 
Oud-Dordrecht in de Groothoofdspoort. 

Bij zijn overlijden in 1922 blijkt Van Gijn zijn huizen, verzamelingen en geld te 
hebben nagelaten aan de Vereeniging Oud-Dordrecht. Onder de voorwaarde bin-
nen twee jaar na zijn overlijden Museum Oud-Dordrecht in zijn huis te openen. Een 
museum over geschiedenis van stad, géén huismuseum. Van Gijn legt vast dat de 
zaal met de wandtapijten en de eetkamer niet mogen veranderen. De rest van het 
interieur moet met respect behandeld worden. Gebruiksvoorwerpen en meubels 
die niet gebruikt worden voor het museum, gaan naar de erven of worden geveild. In 
1925 opent het Museum Oud-Dordrecht de deuren op de nieuwe locatie. Uit dank-
baarheid verandert de naam in Museum mr. Simon van Gijn.

De eetkamer, de gangen, de studeerkamer en bibliotheek zijn nagenoeg onge-
wijzigd. De slaapvertrekken en de zitkamer op de eerste verdieping krijgen een 
nieuwe bestemming. In de zitkamer wordt de Renaissancekamer ingericht met de 
imposante schouw uit de kloveniersdoelen, gildezilver en de mooiste schilderijen. 
De open zolder op de tweede verdieping is in verschillende kabinetten verdeeld om 
de verzamelingen van de Vereenging Oud-Dordrecht te tonen. Ook andere ruimtes 
krijgen in de loop der jaren een nieuwe functie of inrichting. Eind jaren negentig 
besluit men het woonhuis als uitgangspunt voor het museum te nemen. Tussen 
1999 en 2001 vindt een grootscheepse restauratie, waarbij Van Gijns interieur wordt 
hersteld, gerestaureerd en waar nodig gereconstrueerd. Hierbij waren restjes 
behang en textiel, interieurfoto’s uit de tijd van Van Gijn en zijn eigen notitieboekjes 
de belangrijkste bronnen voor het herstel. Het geschiedenismuseum gevestigd in 
het voormalige woonhuis van Van Gijn wordt huismuseum.

 Alle bewoners
De nadruk van het museumhuis ligt na de restauratie op de bewoning van het 
echtpaar. De zolder en de tweede verdieping, waar het personeel sliep en werkte, 
worden gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen en de speelgoedcollectie. De 
interesse en het onderzoek verbreedt zich vanaf 2012 naar het dagelijks leven (op 
stand), het huishouden en de bedienden van de Van Gijns. De wens ontstaat om een 
integraal bewoningsverhaal te vertellen, van zowel de familie als de bedienden.
Een van de projecten die hieruit voortvloeit is de 24 uur in 2013. Museummede-
werkers leven een etmaal in het huis als het echtpaar Van Gijn en hun bedienden, 
gebruikmakend van de collectie, zoals het fornuis, de raamspuit en het bad. Er 
wordt gekookt, geslapen, gegeten en gefeest. Dit resulteert in een enorme hoe-
veelheid ervaring en kennis, prachtig film- en beeldmateriaal en een tentoonstelling 
(afb. 2). En belangrijker nog: een blijvende rol voor downstairs.

 Dienstbode onderzoek
Simon en Cornelia hebben helaas geen dagboeken, huishoudboekjes of volge-
schreven agenda’s nagelaten. Hierdoor is er weinig bekend over het reilen en zeilen 
van het dagelijks leven en het personeel. Uit onderzoek (o.a. bevolkingsregister en 
dienstbarenregister) komt naar voren dat de Van Gijns twee tot drie wonende vrou-
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welijke personeelsleden hadden. Uit advertenties in de De Dordrechtsche Courant 
blijkt de familie Van Gijn tenminste een keukenmeid en een tweede meid in dienst 
te hebben. Hoe de taakverdeling was, weten we niet precies. De keukenmeid was 
in ieder geval verantwoordelijk voor het koken. Het bedienen en stoffen zal tot de 
taken van het tweede meisje hebben behoord. Maar ook de keukenmeid moest 
‘tevens genegen zijn huiswerk te verrigten’, verkondigt een advertentie. 

Potentieel nieuw personeel meldt zich bij mevrouw Van Gijn-Vriesendorp. Na 
haar overlijden en wanneer van Gijn al op leeftijd is, laat de 71-jarige Van Gijn zijn 
nicht, mevrouw Van der Elst-Vriesendorp, een geschikte keukenmeid selecteren. 
Tot nu toe zijn 22 dienstbodes gevonden, maar er waren er meer gezien de gaten in 
de bezetting. Van Gijns bedienden blijven lang in dienst, zo’n tien tot zestien jaar. 
Maar vanaf 1916 volgen de dienstbodes elkaar sneller op. Waarschijnlijk vanwege de 
verslechterende gezondheid van de heer des huizes.

Van een tweetal personeelsleden is iets meer bekend. In 1907 komt Helena 
Alida Fijn van Draat (1861-1962) in dienst, als huishoudster én gezelschapsdame. 
Zij heeft haar slaapkamer en zitkamer op eerste verdieping, waar Van Gijn ook zijn 
slaapkamer en studeerkamer heeft. Uit brieven blijkt dat zij Van Gijn helpt bij zijn 
correspondentie en met het conserveren van zijn prentencollectie. In 1915 schrijft hij 
aan een kennis: Alléén ben ik in deze dagen zeer onthand, daar mijne trouwe verzorg-
ster, mej. Fijn van Draat, die sedert acht jaren bij mij is, nogal met hare gezondheid tobt 
en naar Leiden vertrokken is, om zich onder geneeskundige behandeling te stellen. We 
willen hopen met goed succes.  Ze is zijn steun en toeverlaat en hij is buitengewoon 
op haar en haar familie gesteld. Zo geeft hij vijf maanden onderdak aan haar zus, en 
een neef woont zo’n vijf jaar in huis. Tot het gewone personeel hoort juffrouw Fijn van 
Draat nadrukkelijk niet, maar een gelijke met de heer des huizes is zij evenmin. 

Bij het dienstmeisje Adriana van Ardenne (1897-1986) die in 1920-21 in dienst 
is, is de huishoudster een stuk minder populair. Zij wordt in 1976 als voormalig 
dienstmeisje van Simon van Gijn geïnterviewd. Fijn van Draat noemt zij zuinig en 

 Afb. 2. 
Project 24 uur, 2013, 
foto: Mascha Joustra.
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humeurig, Van Gijn daarentegen was royaal en zeer vriendelijk. Het salaris was tien 
tot twaalf gulden per week, volgens haar herinnering, met nog extraatjes bij de ver-
jaardag, Sinterklaas, kerstmis en oud en nieuw. Omdat Van Gijn geen diners meer 
geeft, compenseert hij de fooien die gewoontegetrouw na diners worden gegeven. 
Ook betreft eten is hij ruimhartig: de bedienden moeten een half pond vlees per dag 
krijgen.

Naast de huishoudster en de twee dienstmeisjes, is er ook personeel dat niet 
inwoont. Zoals de werkster en de oppasser, Cornelis Confurius (1845-1931). Een 
oppasser is een soort knecht voor een heer alleen, die dagelijks langskwam voor 
klusjes die bijvoorbeeld niet aan een huishoudster of hospita overgelaten konden 
worden. Misschien helpt hij Van Gijn ook met het aankleden. Wanneer Confurius in 
dienst kwam is onbekend. 

Van Gijn neemt in 1918 in zijn testament ook personeel op. Juffrouw Fijn van 
Draat wordt rijkelijk beloond voor haar trouw, met een groot legaat en jaargeld. Een 
aantal dienstbodes, waaronder ook ‘gewezen’ dienstbodes, een dienstbode van zijn 
ouders, zijn oppasser en werkster krijgen allemaal een uitkering toegewezen.

Sporen van het personeel
Het huis heeft geen aparte personeelsvleugel. De keuken, spoelkeuken, provisieka-
mer, kelder zijn het domein van de bedienden. Oorspronkelijk zat aan de achterkant 
van de spoelkeuken de personeels-wc die buitenom bereikbaar was. Op het stuk erf 
daarachter was nog een vatenhok of bergplaats, kolenhok en een waterkelder. In de 
achtertuinmuur zit de personeelsingang. 

De bedienden nemen dezelfde trappen en gangen als de familie. De eetkamer is 
voorzien van een ‘diendeur’. Hierdoor kan vanuit de dienkeuken via een klein halletje 
onopgemerkt de eetkamer bediend worden. Om ongezien tussen de keuken en de 
dienkeuken te lopen, worden de schuifdeuren tussen de eetkamer en de tuinkamer 
gesloten (zie pijlen afb. 3). 

 Afb.3 
Plattegrond van huis 
tijdens bewoning Simon 
van Gijn, 1923.
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Op de eerste verdieping is Van Gijns slaapkamer via een doorgang in de kas-
tenwand verbonden met de tussenkamer. Deze kamer is aanvankelijk in gebruik 
als kleedkamer. Toen Van Gijn hulpbehoevend werd, sliepen hier de dienstmeisjes 
zodat ze ‘s nachts snel bij hem konden zijn. Later komt de Amsterdamse verpleger, 
broeder Florentius, die hem komt verzorgen.

De tweede verdieping, die Van Gijn zolder noemt, is oorspronkelijk een grote 
open ruimte met aan de rechterzijgevel drie afgetimmerde kamertjes: twee dienst-
bodekamers en een opslagkamer. Aan de voorzijde van de zolder wordt de was 
verwerkt, daar stonden twee linnenpersen en de bakmangel. Het personeel deelt 
de verdieping met de heer des huizes, die hier een werkplek heeft waar hij zijn pren-
ten in een grote zinkenbak spoelt en laat drogen. De zolder had stromend (koud) 
water en een gootsteen. Ook staan er overtollige meubels, glaswerk, historische 
bouwfragmenten, keramiek en ligt er een deel van zijn omvangrijke bibliotheek en 
prentenverzameling. 

Reconstructie niet mogelijk
Om de tweede verdieping te reconstrueren zouden muren gesloopt moeten wor-
den, standvinken teruggezet, trappen aangepast en verplaatst moeten worden. 
Dit zou een zeer ingrijpend bouwkundig en kostbaar project worden. Bovendien 
maken de kabinetjes deel uit van de geschiedenis van het pand, het museum en van 
Van Gijns visie. Daarnaast is het pand met de interieurs een rijksmonument, waar-
toe de tweede verdieping uit 1924-25 ook behoort. Niets van de oorspronkelijke 
interieurafwerking en weinig van de inrichting is bewaard gebleven, er zijn geen 
beschrijvingen of gegevens bekend van hoe de ruimtes er uit zagen. De beschrijving 
in het testament en de boedelscheiding vertelt iets over de functie die deze verdie-
ping had.

De fysieke staat is niet gereconstrueerd, maar de functies zijn wel terugge-
bracht. Er is dus geen sprake van een historische correcte reconstructie, maar van 

 Afb. 4 
Waszolder of linnen-
kamer, 2019, foto: J.M. 
Snoep.
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een historische verantwoorde inrichting. Deze is gebaseerd op contemporaine 
bronnen, zoals Dordtse boedelinventarissen, beeldmateriaal zoals interieurfoto’s, 
huishoud- en kookboeken. Daarnaast zijn bestaande historische huizen bekeken, 
zoals Museum Bisdom van Vliet, het Mastboomhuis, Kasteel Twickel, Kasteel de 
Haar, Huis Verwolde. 

In de bestaande kabinetten is een waszolder of linnenkamer, een dienstbodeka-
mer, een bergkamer voor koffers en niet dagelijks gebruikte spullen, een werkkamer 
waar de heer des huizes zijn prenten conserveerde, een slaapkamertje, een rom-
melzolder met overtollige meubels en een poetshoek ingericht. (afb. 4)

Om een goede inrichting te kunnen realiseren is bij Monumentenzorg een ver-
gunning aangevraagd en verkregen om een aantal aanpassingen te doen: voor 
het vervangen van de Amsterdamse-schoolstijl deurkozijnen, het verkleinen van 
deuropeningen, het plaatsen van deuren en het wijzigen van de open trap met 
gebeeldhouwde zijpanelen en balustrade. Deze werkzaamheden zijn weinig ingrij-
pend en grotendeels reversibel.

  Afb. 5 
Kapstok in de bene-
dengang, 2018, foto: 
J.M. Snoep.
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Een verhaal 
In 2020 is de kelder aan de bezoekersroute toegevoegd, die tot dan toe gebruikt 
werd voor opslag van onder andere het museumcafé. Hoewel Monumentenzorg 
niet toestond de rookkanalen en de verhoogde vloer van de voormalige centrale 
verwarming uit de jaren vijftig te verwijderen, is er toch een overtuigende inrich-
ting gerealiseerd. De kelder is onverwarmd gebleven, waardoor de bezoeker direct 
de functie van de ruimte ervaart. Om het verhaal van de dienstbodes compleet te 
maken, is ook de personeels-wc teruggebracht. Tegen de keuken stond een klein 
stenen gebouwtje met daarin de spoelkeuken, en aan de achterkant een plee en 
buitenkast, die alleen van buitenaf bereikbaar waren. Deze twee ruimtes zijn bij de 
herbouw in 1970 bij het oppervlak getrokken. In 2021 is tegen de spoelkeuken een 
houten aanbouw met wc en buitenkast geplaatst. Ook hier is functie teruggekeerd, 
op de juiste plek, maar wel in andere verschijning. 

Inmiddels is het personeel van de Van Gijns zichtbaar in de presentatie. Hun 
werk- en slaapruimtes zijn gerealiseerd en ze spelen een rol in de publieksbege-
leiding en educatie. Zowel offline als online. Vanaf volgend jaar volgt het huis de 
seizoenen, daarnaast zal jaarlijks een thema centraal staan, zoals de eetcultuur of 
mode. Tot in detail wordt het huis ingericht ‘alsof de bewoners even weg zijn.’ Van 
zilveren couvert tot pillendoosje, van ‘Niet thuis’ tot nachtzak (afb. 5). Zo wordt in 
Huis Van Gijn het verhaal verteld van álle bewoners, dus van zowel upstairs (de rijke 
familie Van Gijn) als van downstairs (het personeel).



upstairs downstairs  symposiumHuis Doorn

28

Ileen Montijn
Twee werelden onder één dak
 Huispersoneel in Nederland c. 1850-1950

Een oude mevrouw vertelde mij jaren geleden over een bijzondere zomervakantie in 
haar kindertijd, eind jaren twintig. Ze waren met heel veel neefjes en nichtjes in een 
huis aan zee geweest, wekenlang, zónder hun ouders; die waren in het buitenland 
op vakantie. Wat een vrijheid! Ik vond het een verbazend verhaal – tot ik uit een ter-
loopse opmerking begreep dat al die kinderen wél hun kinderjuf bij zich hadden, en 
dus geenszins zonder volwassenen hadden geleefd. En natuurlijk waren er ook wel 
dienstboden in huis, want wie moest er anders koken?

Dat er altijd personeel was en dat kinderen altijd een juffie bij zich hadden sprak 
voor mijn zegsvrouw zó vanzelf dat ze het niet eens noemde. Tegelijk illustreert het 
ook de totale irrelevantie van die juffrouwen en dienstmeisjes als personen. Ze tel-
den gewoon niet mee. 

Nergens in de samenleving treedt de ongelijkheid tussen mensen zo duidelijk 
aan het licht als bij het verschijnsel huispersoneel. Ursula den Tex heeft dat mooi 
beschreven, als de essentie van standsverschil, en hoe kinderen dat van huis uit 
mee krijgen. “… dat er mensen zijn die je in bed stoppen, die er altijd zijn, die je 
troosten en met je meeleven… en die toch door je ouders nooit als gelijken worden 
beschouwd.”

In de twintigste eeuw heeft dus een enorme sociale revolutie plaatsgevonden: het 
hield op zo te zijn dat een groot deel van de bevolking was geboren om de rest te 
bedienen [afb 1]. Voor ze te koken en schoon te maken, hun po’s te legen en hun jur-
ken netjes op te hangen.

Tussen die twee groepen zat niets. Wie geen huispersoneel had, wás huisperso-
neel, althans, hoorde bij de bevolkingsgroep die het huispersoneel leverde. Ook de 
winkeliersvrouw had een meisje om op de kinderen te passen en te koken. Ook een 
onderwijzersgezin kon niet zonder. Dat waren dan de kringen waar een meid-alleen, 
oftewel een ‘hitje’ genoeg moest zijn, terwijl je om een beetje fatsoenlijk voor de dag 
te komen, echt wel twee ‘booien’ nodig had. (Waarbij er voor de kinderen natuurlijk 
nog een juffie was, voor de grote schoonmaak een werkster, en voor zwaar tilwerk 
een kruier werd besteld, terwijl eens in de twee weken de huisnaaister een dagje 
kwam). Twee booien was de basis, de standaard. Twee jonge vrouwen, ongetrouwd, 
de een kookte, de ander maakte schoon, ze sliepen op zolder en ze hadden bijna 
nooit vrij.

Sommige mensen hadden meer, en heel sommige mensen zelfs veel meer per-
soneel. Op een buitenplaats of kasteel had je personeel voor binnen en voor buiten, 
dat telde al heel gauw op tot een dozijn of meer.

Maar echt Hollands zijn de twee booien van de betere burgerij, de burgerij die 
zuinig gaat kijken als andere mensen meer geld uitgeven dan zij. Het beeld van de 
‘Hollandse dienstbode’ is bepaald door teksten als die van Jacob van Lennep in 1841, 

Ileen Montijn,  
historica en  
schrijfster.
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in het boek De Nederlanden, met licht ironische beschrijvingen van ‘volkstypen’ zoals 
de Noordhollandse boer, de duivenmelker, en zoals hier, de Hollandse werkmeid; 
de gravures zijn van Henry Brown. Haar schoonmaakwoede is welhaast een passie, 
als een vorstin regeert zij in de kamer die zij aan het schoonmaken is – de clichés 
vliegen je om de oren. Dat is lang zo gebleven: zodra het over dienstboden ging, ver-
vielen auteurs van krantenstukjes en romanschrijvers in gemeenplaatsen. Dan was 
er altijd een ‘familiestuk’ dat twee generaties ‘meeging’ alsof zij een meubel was, of 
de struise meid wier witgeschuurde trappen haar evenveel vreugde gaven als haar 
onberispelijk kornet (over dit hoofddeksel straks meer). De parel, die alle huwelijks-
aanzoeken afsloeg om bij de familie te kunnen blijven, en trouw bleef werken als die 
familie onverhoopt aan de bedelstaf raakte. Maar vooral, de tirannieke meid die de 
scepter zwaaide in de keuken en voor wie iedereen op zijn hoede was. 

Het is moeilijk om niet te denken dat die clichés een zekere gêne verhullen. Ik weet niet 
of dat waar is, maar er was reden genoeg voor, ook al was het toen volstrekt normaal 
dat dienstboden werden getutoyeerd terwijl zij ‘u’ en ‘mevrouw’ moesten zeggen, dat 
op hun bedden op zolder ruwere lakens lagen dan op die in de grote slaapkamers, en 
dat de meiden in de keuken margarine aten terwijl ze ‘binnen’ boter hadden.

De afstand was nu eenmaal klein in de meeste Hollandse huizen. Zelfs in grote 
huizen waren er vaak geen personeelstrappen, zoals de Keizer (of zijn huismaar-
schalk) die onmiddellijk hier in Huis Doorn liet aanleggen. En dat gold helemaal voor 
eigen verblijfsruimten voor het personeel. Alleen op sommige kastelen was er een 
knechten- of booienkamer. 

Gewone Hollandse dienstboden waren overdag veroordeeld tot de keuken. Tot 
ver in de negentiende eeuw was het niet ongebruikelijk dat ze daar zelfs sliepen, in 
een bedstee waar ze ook wel met z’n tweeën in pasten.

Dat moesten dan natuurlijk wel twee vrouwen zijn. Mannelijk huispersoneel was 

 Afb. 1 (links) 
Foto van een dienst-
bode in een serre, 
rond 1900-1910. Foto: 
Rijksmuseum Amster-
dam 

 Afb. 2 (rechts)
Een ‘Hollandse werk-
meid’ uit 1840-1850. 
Gravure Henry Brown
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in Nederland zeldzamer dan in de rest van Europa; alleen een heel kleine minderheid 
had dat. Waarom dat precies was is niet duidelijk, misschien toch een neiging tot 
eenvoud in de hoogste kringen? Diderot, die in 1780 de Lage landen bezocht, merkte 
het ook op, en legde een verband tussen de Nederlandse properheid en de voorkeur 
voor vrouwelijk personeel.

Mannelijk personeel was duurder. Het loon was hoger, evenals de belasting op 
personeel. Het was lastiger om mannelijk huispersoneel te kleden, want ze moesten 
een echt pak hebben, of zelfs een livrei met dure knopen en galons, en dat moest 
de werkgever natuurlijk betalen. Dat was een heel ander verhaal dan kleding voor 
dienstboden, die door een gewone naaister kon worden gemaakt en vaak ook nog 
eens door de dienstbode zelf werd meegebracht.

Maar ze bestonden wel. Er was een huisknecht, Franken, in 1930 op Mariën-
daal bij Arnhem, waar Henriëtte de Beaufort woonde bij haar tante Henriëtte van 
Eck [afb. 3]. Wie er ook een had was Aletta Jacobs, arts in Amsterdam; die had een 
huisknecht en twee dienstboden. Zo’n huisknecht of butler had vanzelf een hogere 
status dan zijn vrouwelijke collega’s. Tussen personeelsleden onderling was natuur-
lijk altijd een vaste hiërarchie; dat was een vereiste, net als in het leger.

 Kleding
Het is wel interessant dat zo lang als er huispersoneel heeft bestaan, hun kleding 
conflicten heeft opgeleverd. Voorgeschreven kleding is stigmatiserend, dat vonden 
de revolutionairen al aan het eind van de achttiende eeuw. Na de Franse Revolu-
tie werden livreien uitgeroepen tot symbool van ongelijkheid, van knechtschap en 
onderdrukking. Ze werden wettelijk verboden, ook in de Bataafse Republiek vanaf 
1795, omdat livreien (net als wapenschilden op huizen en op de deuren van koetsen) 
een vorm van aristocratisch machtsvertoon waren.

Ook over de kleding van dienstboden was vaak gehakketak, zo lang als die heb-
ben bestaan. In de 19de eeuw droeg de Hollandse dienstmeid een kornetmuts, die 
het haar compleet bedekte; ook andere vrouwen uit het volk droegen zulke mutsen. 
Dit was een tijd waarin geen enkele vrouw zonder muts liep. Maar de kornetmuts 

 Afb. 3 
Huisknecht Franken 
op Mariëndaal, gefo-
tografeerd rond 1930. 
Foto: Gelders Archief. 
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werd ouderwets, en dames gingen hoeden dragen. Wat moest de dienstbode nu? 
Onbedekt haar was een gruwel. 

Ideaal was gedurende deze hele periode een dienstbode in streekdracht: dat 
zag er fris uit, en er hoorde altijd een muts bij. Zo’n dracht had ook het gewenste 
‘afgrenzende’ effect – geen misverstand was mogelijk over wie hier de gedienstige 
was en wie de mevrouw. 

Vanaf het eind van de negentiende eeuw kregen ze op hun hoofd een klein tulen 
hoofddekseltje in plaats van een muts. Aanvankelijk werd dat nog met banden onder 
de kin vastgebonden, maar al gauw balanceerde het precair bovenop het haar, vast-
gezet met haarspelden. Dat zag er ook leuk uit, het was uniek Nederlands – maar 
het vastzetten, en zeker ook het schoon en in vorm houden van die witte gevalletjes 
was veel werk.

Daar hadden jonge vrouwen dus steeds minder zin in, en kennelijk waren er 
steeds meer die weigerden zo’n ding op hun hoofd te zetten. Na 1900 verschijnen 
dan ook regelmatig advertenties voor dienstboden in de krant waarbij nadrukkelijk 
wordt vermeld: ‘muts dragen vereiste’. Er ontstaat een mutsenkwestie. In De vrouw 
en haar huis van 1915 doet een mevrouw haar beklag dat sommige werkgeefsters 
haar meisjes zelf toestaan geen muts meer te dragen: ‘Zoo’n meisje is dan ook in 
een volgende betrekking er niet toe te krijgen, een muts op te zetten’.

Na de Eerste Wereldoorlog sterft het tulen mutsje geleidelijk uit. Maar dan 
ontstaat er een nieuw twistpunt: de katoenen jurk. Die was praktisch, wasbaar, 
meestal blauw of grijs, en verving sinds omstreeks 1890 steeds vaker de eigen don-
kere kleding onder de dienstbodenschort [afb. 4]. In een Gids voor het Nederlandse 
dienstmeisje uit 1910 door mevrouw Catenius-van der Meijden staat dat een meisje 
drie van die jurken in haar dienstboden-uitzet moet hebben (ze werden dus niet 
door de werkgeefster betaald, terwijl ze makkelijk tussen de vijf en tien gulden kost-
ten, als je ze moest kopen). 

Geen wonder dat die dracht weinig geliefd was, en er verzet tegen kwam, want 

 Afb. 4 
Amsterdamse dienst-
meisjes, geschilderd 
door Isaac Israëls in 
1894, olieverf op doek. 
Collectie Groninger 
Museum. Foto: Wiki-
media Commons. 
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in honderden advertenties in de twintigste eeuw wordt speciaal gevraagd om een 
meisje of vrouw die ‘katoen draagt’. In sommige advertenties staat ook wel: ‘katoen 
én zwart dragend’. Want niet alleen werkgevers verkleedden zich een paar keer per 
dag, ook hun personeel moest dat doen. Het meisje dat ’s ochtends in een katoe-
nen jurkje de kleden had geklopt en de bedden opgemaakt, moest ’s middags in een 
zwarte jurk (die eerder van wol of linnen dan van katoen zal zijn geweest) met een wit 
batisten schortje, de deur open doen voor bezoek en de thee naar binnen dragen. 

En toen in 1939 de Bond van Huispersoneel een controversiële brochure uitgaf 
waarin werd gepleit voor betere arbeidsomstandigheden, heette die Meisjes in 
katoen. 

Vreemde wereld
Een beginnende dienstbode, die vaak niet ouder was dan ’n jaar of dertien, kwam in 
een wereld terecht die haar volkomen vreemd was. Er was maar één punt waarop 
overeenstemming mogelijk en gewenst was: de godsdienst. Protestantse families 
hadden protestantse dienstboden (P.G. in de advertenties), katholieke (R.K.) katho-
lieke, Joodse (‘Isr.’) Joodse.

Maar in alle andere opzichten was de intree als dienstmeisje een kennismaking 
met een andere wereld. Kleden kloppen? Thuis waren helemaal geen kleden, daar 
werd dagelijks gedweild vanwege het stof dat uit de strozakken kwam, die in de 
bedsteden lagen. Een stofzuiger? Natuurlijk hadden ze die nooit gezien. Zelfs zoiets 
eenvoudigs als trappen lopen in huis: op het platteland hadden gewone mensen 
geen trappen. Een van de eerste dingen die een dienstbode in het tijdperk vóór de 
elektriciteit moest leren, was om de trap op en af te lopen met een kaars in de hand, 
en die netjes recht houden, zodat er geen druppels kaarsvet op de kostbare loper 
terecht kwamen.

Dat zij helemaal boven in haar kamertje een waskom had om zich te wassen, en 
niet de badkamer mocht gebruiken die in de huizen van de bovenlaag vanaf 1900 
steeds vaker te vinden was, werd dan weer gerechtvaardigd door het feit dat ze 
thuis bij haar ouders ook geen badkamer had. Verschil moest er zijn, dat had Onze 
Lieve Heer zelf zo bedoeld.

Iets dat ook het verschil tussen hoog en laag, tussen ‘ons soort mensen’ en de 
dienstbaren bevestigde, waren fooien. Daarom was ik verrast dat in Huis Doorn ten 
tijde van Kaiser Wilhelm de regel was dat het personeel géén fooien mocht aanne-
men. Het salaris was kennelijk genoeg. 

In deftige Nederlandse huizen waren fooien volkomen ingeburgerd. Gasten die 
kwamen dineren of logeren werden geacht een fooi te geven aan het personeel 
dat daarvoor extra werk had gehad. Bij de vaststelling van het loon werd rekening 
gehouden met hoeveel ‘verval’ er te verwachten was, en in advertenties werd vaak 
al ‘veel verval’ beloofd, ook nog in het interbellum. Al in de 19de eeuw, bijvoorbeeld 
op het dienstbodencongres bij te Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid, werd gezegd 
hoe vernederend dat fooienstelsel was – maar het bleef bestaan zolang als er 
dienstboden bestonden.

Ook van leveranciers kon de dienstbode verval verwachten, in de vorm van een 
percentage van hun rekening – als die eens in de zoveel tijd werd betaald. Daar werd 
niet stiekem over gedaan, het was een verworven recht.

Als iemand in dienst kwam kreeg ze de godspenning, een soort handgeld, vijf 
procent van het jaarloon – en dat was wel handig, want dat loon werd in vier delen 
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eens in de drie maanden uitbetaald, na afloop wel te verstaan. Als de dienstbode 
vertrok vóór er drie maanden om waren moest ze de godspenning teruggeven. In de 
zomer kreeg ze dan ook nog de kermisfooi of zomerfooi, weer vijf procent van het 
jaarloon. In de daarop volgende jaren kreeg ze ieder jaar een Nieuwjaarsfooi en een 
kermisfooi, samen 10% bovenop het jaarloon. Hoe hoog dat laatste was, varieerde 
met ervaring en leeftijd: honderd gulden per jaar was lange tijd een normaal loon; 
in de 19de eeuw eerder minder, in de 20ste eerder meer; en in de stad, voor een 
dienstbode met ervaring in een groot huis, kon het ook wel tweehonderd zijn.
Dat dienstboden in Nederland slechter werden betaald dan elders was algemeen 
bekend. Mevrouw Catenius-van der Meijden schrijft in 1910 dat Hollandsche meis-
jes, die het ‘durven wagen’ naar den vreemde te gaan, bijvoorbeeld naar Londen, 
Parijs of elders in Europa, maar buiten Nederland, wel 25 tot 40 gulden loon per 
maand kunnen verdienen, en in Amerika zelfs 50 tot 70.

Behalve de godspenning en de kermisfooi was er nog een vast bestanddeel van 
het dienstbodenloon: het ‘wasgeld’, geld voor de wasserij of een wasvrouw. In het 
algemeen werd de grote was buiten de deur gedaan, maar dienstboden mochten 
hun vuile schorten, jurken en hemden niet meegeven met de was van hun werkge-
vers. Ze werden geacht die zelf te laten wassen, waarvoor ze apart geld kregen, 25 
tot 40 gulden per jaar.

Er spreekt voor onze begrippen allemaal een verbazende schrielheid uit. Ook, als 
je beseft dat het voedsel zo ongeveer op rantsoen was. Het was zeldzaam dat een 
dienstbode iets te eten mocht pakken als ze honger had: zelfs de aantallen boter-
hammen waren precies afgepast en afgemeten. Dat heeft er natuurlijk ook mee te 
maken dat de verhouding tussen loonkosten en materiële kosten een eeuw en lan-
ger geleden volkomen anders was dan nu. Zo drukten de kost en inwoning die een 
dienstbode genoot, het loon ook stevig omlaag.

‘Niemand schaamt zich hier om zuinig te leven,’ merkte de reiziger David Mel-
drum op in een reisverslag uit de Nederlanden, verschenen in 1911. ‘In dit ironische 
land, waar zoals de bankiers van deze wereld weten, fortuinen zijn opgepot, zijn de 
salarissen bespottelijk laag.’

 Achturige werkdag
Op grote huizen en kastelen met meer personeel waren de werkomstandigheden in 
het algemeen beter dan elders; alleen al omdat het personeel daar steun en gezel-
ligheid aan elkaar had. Daarbij vermoed ik dat Huis Doorn er toch nog positief uit 
sprong, als ik de uitkomsten van het recente onderzoek zo lees. Ik denk dat dat ook 
te maken had met het feit dat de Duitse sociale wetgeving beter was. 

Het grote obstakel voor verbeteringen was in Nederland altijd dat dienstboden in 
de privésfeer werkten. Toen in 1919 officieel de achturige werkdag werd ingevoerd, 
werd huispersoneel daarbij uitdrukkelijk uitgesloten. Mensen met huispersoneel 
vonden dat het een inbreuk op hún persoonlijke levenssfeer zou zijn als de sociale 
wetten ook binnenshuis zouden moeten gelden. Waar bemoeide de overheid zich 
mee? Een dienstbode bevond zich in een vertrouwde omgeving en genoot daar 
bescherming, dat hoefde toch niet door de overheid te worden gereglementeerd… 
Dat die dienstboden daarmee ook uitgeleverd waren aan de grillen en eigenaardig-
heden van hun werkgevers wilde men niet onder ogen zien – laat staan het feit dat 
veel meisjes werkten in wat tegenwoordig een ‘onveilige omgeving’ zou worden 
genoemd.
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Achteraf kunnen we zien dat het juist die zogenaamde vertrouwde huiselijke 
omgeving was, die het hele verschijnsel ‘huispersoneel’ althans in West-Europa 
de das om deed. Jonge vrouwen gaven de voorkeur aan de fabriek, het kantoor of 
leerden door, liever dan in iemand anders’ privésfeer te moeten werken – en daar 
altijd de minste te zijn. Toch heeft het verschijnsel het lang volgehouden: de vraag 
naar dienstboden als geheel, die (als je op de krantensite Delpher kijkt) vanaf 1850 
is gestegen en tussen 1910 en 1919 een hoogtepunt bereikt, stort pas in de jaren 
zestig echt helemaal in. In Nederland dan. in de rest van de wereld – in het Mid-
den-Oosten, Latijns-Amerika en elders bloeit het nog onverminderd voort.

Uitsterven zal het voorlopig niet, en je kunt dus alleen zeggen dat het op som-
mige plaatsen met minder narigheid gepaard gaat dan op andere. Het is fijn om te 
weten dat Huis Doorn in de tijd van de keizer tot die eerste categorie hoorde.
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Paul Rem 
Hofdames op Paleis Het Loo

Paleis Het Loo geniet een bijzondere reputatie als het gaat om ingerichte vertrekken 
die een beeld geven van de bewoningsgeschiedenis van dit historische Oranjepaleis. 
Nadat de Staat met de koninklijke familie was overeengekomen het gebruik van Het 
Loo als vorstelijke zomerresidentie te beëindigen, volgde een intensieve restauratie 
in de jaren 1977-1984. De gedaante van het paleis werd gereconstrueerd naar zijn 
laat 17de-eeuwse glorie. De formele tuinen werden teruggebracht en het gebouw 
werd ontdaan van de toevoegingen ten tijde van de regering van koningin Wilhel-
mina. Dat betekende dat de kenmerkende pleisterlaag werd verwijderd om de oude 
baksteen in het zicht te brengen, maar ook dat de uitbreiding van het paleis die de 
Staat had doorgevoerd, teniet werd gedaan. Extra verdiepingen van het hoofd-
gebouw, een grote uitgebouwde Eetzaal en een keukenvleugel verdwenen. Het 
stadhouderlijke Loo herrees dan wel uit zijn as, maar veel dienstvertrekken die juist 
in die nieuwe uitbreiding waren ondergebracht, moesten het veld ruimen. 

Inwonende lakeien en staljongens
Van 2018-2022 onderging Paleis Het Loo een grote renovatie, waarbij onder meer 
asbest werd verwijderd en klimaatinstallaties werden vervangen. Vanaf de herope-
ning van het gerenoveerde Loo op 15 april 2022 maakt het publiek opnieuw kennis 
met een omvangrijk ensemble van indrukwekkende vorstelijke interieurs, van Wil-
lem III en Mary II (1686) tot en met prins Bernhard (1952). Het Loo laat evenwel, 
net als in de voorgaande decennia, uitsluitend koninklijke vertrekken zien. Vertrek-
ken die waren bestemd voor de inwonende of logerende leden van de hofhouding, 
lakeien, hofdames, stallenjongens, koks en linnenmeisjes worden niet getoond. Zij 
zijn er vóór de restauratie in 1977-1984 uiteraard wel geweest. Als ruimtes bestaan 
er nog enkele in het hoofdgebouw.

Als wij de stadhouderlijke periode even links laten liggen en onze blik richten 
op Het Loo als officiële zomerresidentie van de koningen en koninginnen uit het 
Huis Oranje-Nassau, is het vanzelfsprekend dat de hoofdbewoners de vertrekken 
bewoonden op de Eerste en Tweede Verdieping van het corps-de-logis en de direct 
aanpalende paviljoens. Deze vertrekkenreeksen waren het grootst, het best gele-
gen, het meest ceremonieel te betreden en, wat betreft nagelvaste onderdelen, 
het rijkst afgewerkt. Een korte sondering van bronnen leert dat ruimtes die ‘over’ 
bleven werden toegewezen aan de entourage van de Oranjes, overige leden van 
de hofhouding en het dienstpersoneel in al zijn verscheidenheid. Die bronnen zijn 
voornamelijk de plattegronden van het paleis. Veelal staat hierop het gebruik van 
de ruimtes genoteerd. Daarnaast zijn er de diverse boedellijsten van Het Loo in het 
Koninklijk Huisarchief, die op kamernummer de functie vermelden en de inrich-
tingsstukken opsommen. In de Koninklijke Verzamelingen bevindt zich eveneens 
een veelheid aan rekeningen, offertes en bestekken met betrekking tot het onder-
houd, het wijzigen of het creëren van vertrekken voor leden van de hofhouding en 
het dienstpersoneel.

Paul Rem is Senior 
conservator bij 
Paleis Het Loo.
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 Kijken wij naar de situatie uit de laatste regeringsjaren van de koningen Willem 
I en Willem III, de vorsten die Het Loo intensief bewoonden, dan zien wij dat de 
hof dames en het personeel dat voor de directe bediening en verzorging van het 
koninklijk gezin noodzakelijk waren, het dichtst bij de koninklijke  woonvertrekken 
lagen. Lakeien van dienst sliepen in afgetimmerde kamertjes op de zolder 
daar boven. Hier verbleven ook de garderobière van de koningin, naaisters en 
kamerdienaren, onder andere kamerdienaren die ten dienste stonden van de hof-
dames. In de 19de eeuw konden in de Oostvleugel, in de nabijheid van de keukens, 
schuurhok, garde-manger, porseleinkamer, linnenkamers en mangelkamer worden 
aangetroffen. Op de eerste verdieping bevonden zich bureaus van keukenschrijver, 
hofmeester, kok, chef-kok, hof-fourier, conciërge en een linnenjuffrouw. Ook was er 
een kokskamer. Op de zolder was een reeks bediendenkamers afgetimmerd en was 
er een droogzolder. De westelijke paleisvleugels werden ingenomen door de stallen, 
kantoren en logeervertrekken. Boven de stallenboxen sliepen de pikeur en wat op 
historische plattegronden omschreven werd als ‘stalbedienden’, in afgetimmerde 
hokjes. Op de verdieping en de zolder van de Westvleugel hadden kamerdienaren, 
keldermeester, kelderknecht, garderobière, zilverknecht, werkmeisje en lakeien hun 
kamer.

De hofdame aan het Nederlandse hof
Hoewel in status niet geheel bij de wereld van ‘downstairs’ behorend, waren ook 
de hofdames, als onderdeel van de hofhouding, dienstbaar aan de vorst en zijn 
familie. Op Het Loo beschikten zij over eigen ruimtes op de lage verdieping van 
het blokvormige hoofdgebouw, boven de vorstelijke woonvertrekken. Hofdames 
waren vrouwelijke functionarissen die aan de entourage van de koningin waren 
toegevoegd. Zij waren afkomstig uit adellijke families en niet zelden waren meer-
dere leden van zo’n familie in dienst van Oranje, mannelijk zowel als vrouwelijk. 
De voornaamste taak van de hofdame was de koningin bij te staan in haar taken. 
De aanwezigheid van een of meerdere hofdames droeg bij aan het plechtstatige 
karakter van een openbaar evenement, of dat binnen de paleismuren plaatsvond 
of daarbuiten. In privé omstandigheden hielden zij de koningin gezelschap. Het 
ging om een respectvolle, mogelijk vriendschappelijke, maar in elk geval vertrou-
welijke band tussen de vorstin en haar dames. De hofdames vormden ook een 
beschermende kring rondom de koningin. Zo schatten zij in wie de koningin mocht 
benaderen, zowel in persoon als per brief. Namens de koningin verzorgden zij taken 
als het afhandelen van correspondentie en kleine betalingen. Gedurende de 19de 
eeuw werden de hofdames aangevoerd door de Grootmeesteres van Hare Majesteit 
de Koningin. De Dames du Palais waren gehuwde adellijke dames die ieder de dienst 
op een eigen paleis kregen toebedeeld. Daarnaast waren er de niet-getrouwde adel-
lijke ‘hofdames’.

Dienst op Het Loo
Gezien hun functie bewoonden de hofdames in de onmiddellijke nabijheid van de 
koningin, op de Derde Verdieping van het hoofdgebouw, een halve verdieping die 
was opgebouwd uit grote ruimtes rondom de hoog opgaande koepel van de Grote 
Zaal. De ruimtes waren met lichte tussenwanden opgedeeld in gangen langs de koe-
pel en in kleine salons en slaapkamers. Het ‘Hofdameskwartier’ was bereikbaar via 
twee eigen trappenhuizen, dus buiten het zicht van de koninklijke hoofdbewoners. 



upstairs downstairs  symposiumHuis Doorn

37

Richten wij ons op de vertrekken ten westen van de koepel van de Grote Zaal, dan is 
het mogelijk de ruimtes te verbinden aan enkele namen van hofdames. In de kamer-
tjes die op het voorplein uitkeken logeerde in de periode dat koning Willem I op Het 
Loo verbleef Frederica Sophie Wilhelmina Louise (‘Milou’) barones van Stamford 
(1794-1857). Zij was hofdame (toen ook wel aangeduid als ‘staatsdame’) van konin-
gin Wilhelmina (‘Mimi’), echtgenote van de koning. Milou van Stamford maakte al 
vanaf 1822 gebruik van haar slaapvertrek en het kleine kabinetje, dat zij als kleine 
salon gebruikte op de momenten dat van haar diensten geen gebruik gemaakt werd. 
Aan deze twee kamer grenzend lag het logement van hofdame Sophie Wilhelmina 
van Heeckeren van Kell (1807-1895). Maar in het licht van de dynastieke geschiede-
nis is de derde hofdame op rij, Henriette Adrienne Louise Flore des H.R. Rijksgravin 
d’Oultremont de Wégimont (1792-1864), het meest betekenisvol. Freule Henriette, 
‘staatsdame’ van koningin Wilhelmina sinds 1817, maakte van haar twee kamers 
gebruik in de periode 1826-1835 (en mogelijk tot het overlijden van koningin Wilhel-
mina in 1837). 

In zijn biografie van koning Willem I beschrijft Jeroen Koch het dagelijkse hoogte-
punt van huiselijkheid op het paleis. Dat was het thee-uurtje. “Om vier uur 
’s middags verliet koning Willem I zijn kabinet en voegde hij zich bij de koningin en 
haar hofdames. Onder de laatsten bevonden zich sinds jaar en dag Julie von der 
Goltz, Henriette d’Oultremont, Annette de Constant Rebecque, Charlotte d’Estorff, 
baronesse de Stamfort en gravin van Wassenaer. Voor Willem Frederik was het 
uurtje aan de theetafel in de appartementen van Mimi het enige moment van ont-
spanning tijdens de lange werkdag. Het was voor hem een bijzonder aangenaam 
moment, niet in de laatste plaats vanwege de aanwezigheid van de dames. (…)”.1 
Heel lang zou de door Koch beschreven harmonie niet standhouden: koningin Wil-
helmina overleed in 1837. Twee jaar later vroeg Willem I de voormalige hofdame 
van zijn vrouw, Henriette d’Oultremont, ten huwelijk. Dit leidde tot opschudding in 
de koninklijke familie, de regering en het land. De geliefde koningin was nog niet zo 
lang te voren gestorven. Henriette was geen prinses en bovendien rooms- katholiek. 
Ook in de kringen van de hofdames leidden de huwelijksplannen tot ophef, met 
name omdat hiermee hofdame Julie von der Goltz (1780-1841) werd gepasseerd. 
Zij was de moeder van vier buitenechtelijke kinderen van koning Willem I. In het 
licht van het opmerkelijke dubbelleven van de koning, de verhouding tussen vorst 
en hofhouding en zijn keuze voor een hofdame van zijn overleden vrouw als tweede 
echtgenote, is de lokalisering op Het Loo van de dienstvertrekken van Henriette 
d’Oultremont van bijzondere waarde.

Sobere inrichting
Hofdames waren inwonend op de momenten dat het hof neerstreek op Het Loo. 
Soms verbleven zij decennia lang in dezelfde vertrekken. Het waren logeerkamers 
die zij als de hunnen mochten beschouwen. De inrichting van de kleine kamers 
waren sobere aftreksels van die van de koningin. Hier stonden meubelen die niet per 
sé bij elkaar pasten. De kern van de inrichting van hofdamesvertrekken uit de peri-
ode Willem I werd gevormd door sobere empire meubelen die Lodewijk Napoleon 
had besteld voor deze ruimtes, waarvan een deel bestemd was als appartement 
van zijn (tweede) zoon kroonprins Napoleon Lodewijk II Bonaparte. Het ging dan 
om een combinatie van mahoniehouten secretaires en commodes en iepenhouten 

1  Koch 213, pp. 506-
507.
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zitmeubelen. In de marge van boedellijsten worden ook speciale aankopen genoemd 
van meubelen die noodzakelijk waren, zoals een nieuwe kledingkast. De wanden 
waren bekleed met papierbehang en op de vloeren lagen goedkope, eenvoudige, 
sterke koeharen tapijten, die in de boedellijsten worden omschreven als ‘veneti-
aans’ of ‘Hilversums’. Met zorg, maar met de minste kosten, waren deze vertrekjes 
bewoonbaar gemaakt. Waarschijnlijk voegden de bewoonsters per verblijf enkele 
persoonlijke kleine eigendommen toe die de kamers gezellig maakten. Op momen-
ten dat dit de koninklijke familie niet hinderde kon Henriette d’Oultremont de 
pianoforte bespelen die in haar kleine salon was neergezet en die nog van koningin 
Hortense de Beauharnais was geweest. Overigens is het voorstelbaar dat de tuin-
dienst van het paleis in de vertrekjes van de hofdames regelmatig verse bloemen 
plaatste.

 Hoewel Paleis Het Loo geen beslissing heeft genomen om de vertrekken van de 
hofdames weer in te richten en voor het publiek te ontsluiten, vindt wel al onderzoek 
plaats naar de lokalisatie van de leden van de hofhouding en het dienstpersoneel in 
het paleis. Boeken, films en tv-series die de sociale verhouding (of liever verschil-
len) tussen een ‘bevelende’ familie en het ‘nederige’ dienstpersoneel oproepen, 
zijn onverminderd populair bij het grote publiek, of het nu gaat om de wat oudere 
tv-s erie Upstaris, Downstairs (1971-1975) of de recente Netflix-productie Downton 
Abbey (vanaf 2015). De adellijke of patricische hoofdbewoners van een landhuis of 
een groot huis in de stad konden hun bevoorrechte leven leiden, omdat hun ver-
trekken waren gesandwiched door die van het dienstpersoneel, dat boven en onder 
de woonvertrekken van de hoofdbewoners woonde. De wereld van de bedienden 

 Afb. 1
Jan Willem van Bor-
selen, Paleis Het Loo, 
aquarel, 1871, Paleis 
Het Loo, bruikleen 
Stichting Van der 
Wyck-de Kempenaer. 
Van de bovenste 
verdieping van het 
hoofdgebouw zijn 
de luiken van de 
vierkante vensters 
gesloten. Dit was het 
hofdameskwartier.
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was er één die die voor de hoofdbewoners onzichtbaar was en onzichtbaar diende 
te blijven. Beide sociale groepen, ‘hoog’ en ‘laag’, leidden hun eigen levens, waren 
afhankelijk van elkaar, hielden elkaar in de gaten en waren ermee gemoeid dat 
confrontaties uit de weg werden gegaan. Beide groepen hadden hun eigen mores, 
principes, trots en aanzien. Rangen en standen, niet alleen ‘boven’, waar de vorst 
aan het hoofd stond van zijn of haar huis, maar ook ‘beneden’, met zijn strenge 
‘beroepshiërarchie’. De vorstelijke familie en hun dienstpersoneel: twee werelden 
onder één dak.

Literatuur
Koch, Jeroen, Koning Willem I 1772-1843, Amsterdam 2013.
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Barbara Henkes
Veelzeggende stiltes – nieuwe vragen 
Kaatje & Kätchen in Huis Doorn:  
een transnationale geschiedenis 

Hedendaagse geschiedschrijving gaat bovenal over het oproepen van nieuwe vragen 
door het verleden met andere ogen te bekijken. Ook de code diversiteit en inclusie 
vraagt van de erfgoedsector dat zij haar presentaties van het verleden tegen het 
licht houdt en daar nieuwe dimensies aan toevoegt. Daarin zijn de verantwoorde-
lijken voor de herinrichting van Huis Doorn goed geslaagd. Voor het eerst wordt 
nadrukkelijk aandacht besteed aan het huispersoneel dat het luxueuze leven van 
de Duitse keizer, zijn vrouw en hun naasten op Huis Doorn mogelijk maakte. De na-
druk ligt nog altijd op het verhaal over ‘de hoge heer’,1 de onttroonde Duitse keizer, 
die hier in mei 1920 – na een grondige verbouwing – zijn intrek nam. Ondanks zijn 
gedwongen afstand van zijn Duitse konings- en keizerskroon, bleef Wilhelm II een 
bevoorrecht mens. Hij hoefde, ook in Nederland, geenszins in armoede of isolement 
te leven. Een gedwongen terugkeer naar Duitsland bleef hem bespaard.
 Dit in contrast met het lot van veel van zijn landgenoten, die zich eveneens kort 
na de eerste wereldoorlog gedwongen voelden naar Nederland uit te wijken. Vooral 
Duitse jonge vrouwen kwamen in tienduizenden over de grens om in het neutraal 
gebleven Nederland als inwonend huispersoneel het zogenoemde ‘dienstboden-
tekort’ te verhelpen (afb. 1).2 Zij moesten hun land ontvluchten vanwege de gieren-
de inflatie en pure armoede waarin velen in naoorlogs Duitsland kwamen te verke-
ren. Met dank aan het oorlogsgeweld dat mede onder verantwoording van keizer 

Afb. 1
Vertrek Duits dienst-
meisje. Archiv des 
Diakonisches Werkes 
der Evangelische Kir-
che, Berlijn ca. 1920. 

1 ‘Werken voor de hoge 
heer’ (2022), luidt de 
titel van het prachtig 
uitgegeven boekje 
(eindredactie: Debbie 
Splinter), dat gepaard 
gaat met de herinrich-
ting van Huis Doorn.  

2 Zie Henkes 1995 en 
Henkes 1998.
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3 Zie Röhl 2008.
4 Vrij naar het werk 

van de Franse sociale 
wetenschapper Pierre 
Bourdieu (1930-2002).

5 ‘Geldkwestie’, in: Splin-
ter 2022, p.4.

6 ‘Zilverpoetskamer en 
dienstbibliotheek‘, in: 
Splinter 2022, p. 46-47.

7 ‘Het hof verhuist’, in: 
Splinter 2022, p.2. Zie 
ook De Graaf 2018, 
Ilsemann 1967-1968 en 
Ilsemann 2015.  

8 ‘Tony van der Meulen in 
gesprek met B. Peter-
sen’ in het Nieuwsblad 
van het Noorden van 21 
januari 1978, p.29. Ook 
overgenomen in het 
Utrechts Nieuwsblad 
van 27 januari, p.29. 
Zie ook: Werken voor de 
hoge heer, p.16.

Wilhelm II tot een Duits (en  Europees) debacle had geleid.3 Degenen die hier bleven 
en zich hier gevestigd hadden, kregen in de loop van de jaren 1930 te maken met een 
toenemende druk om terug te keren naar Duitsland. In 1939 nam die druk de vorm 
aan van een dwangbevel. Als zij na de Duitse inval in mei 1940 toch nog in Nederland 
waren – vaak na een huwelijk – dan zagen ze zich geconfronteerd met argwaan je-
gens hun Duitse herkomst vanuit hun Nederlandse omgeving. 
 Door de ervaringen van deze Duitse arbeidsmigrantes in Nederland te betrekken 
bij de geschiedenis van de Duitse keizer en zijn huispersoneel, kunnen we het verhaal 
over het leven upstairs en downstairs in Huis Doorn verrijken. Ik zal mij eerst richten 
op de periode na de eerste wereldoorlog tot aan de machtsovername van de natio-
naalsocialisten – om vervolgens de invloed van het nationaalsocialisme en de Duitse 
inval op het leven en werken in het Duits-Nederlandse Huis Doorn te verkennen. 

 —
De verdreven keizer Wilhelm beschikte in Nederland onverminderd over het nodige 
symbolisch, economisch, sociaal en cultureel kapitaal.4 Met economisch kapitaal 
doel ik op geld & goed: de ruimhartige afkoopsom van de Duitse republiek, naast 
zijn inkomsten uit de opbrengsten van verscheidene landgoederen in Duitsland 
en een aardewerkfabriek die in zijn bezit waren gebleven – verder bleek Wilhelm II 
een succesvol belegger. Daarnaast werd hij in staat gesteld om zijn rijkdommen uit 
de keizerlijke paleizen in Berlijn en Potsdam in maar liefst 64 wagonladingen naar 
Doorn over te laten komen.5 

Hiermee komt zijn symbolisch kapitaal (prestige & reputatie) in zicht: hij kon 
bogen op zijn status als voormalige keizer, die nog versterkt werd door de aanwezig-
heid van een 50-koppige schare aan buigend of zich onzichtbaar makend personeel. 
Alleen al voor de enorme zilvercollectie had Wilhelm een Silberverwalter en Silber-
diener in dienst, die hier in de zilverpoetskamer maandenlang enkel bezig waren 
om al het zilver glanzend te poetsen.6 Symbolisch kapitaal dus, dat niet naar Doorn 
werd gehaald voor de verkoop.

Ook Wilhelms sociaal kapitaal (relaties & netwerken) waarover hij als gewezen 
keizer kon beschikken, bleef na het verlies van zijn troon aanzienlijk. Bij aankomst in 
Nederland kon hij rekenen op de invloedrijke steun en gastvrijheid van het konings-
huis en andere vooraanstaande kringen, in het bijzonder van de familie Van Alden-
burg Bentinck in Kasteel Amerongen die Wilhelm en zijn omvangrijke hofhouding 
gedurende anderhalf jaar onderdak bood.7

En dat raakt aan zijn cultureel kapitaal (kennis & vaardigheden om zich in de 
betere kringen te bewegen). Wilhelm kende de codes van de elite (variërend van 
aanspreekvormen tot tafelmanieren) en wist ook hoe hij moest omgaan met zijn 
personeel, dat deels behoorde tot de ‘gewone’ mensen in Doorn. Niks geen nouveau 
riche maar WARE adel, zoals we kunnen lezen in het interview met de gepensioneer-
de huisbediende en latere rondleider Bart Petersen uit 1978: ‘De arme mensen gaf 
hij voedselpakketten plus alle hout dat-ie zaagde’.8 

De toevoeging van de personeelsvertrekken aan de weergave van het leven in 
Huis Doorn vormt vooralsnog geen contrast met de rijkdom die ons wordt voorge-
schoteld. Wilhelms fortuin blijft uiteraard zichtbaar in de huidige opstelling. Ook het 
huispersoneel kon daarvan meegenieten – net als wijzelf, als bezoekers die ernaar 
kijken. In vergelijking met het merendeel van voornoemde arbeidsmigrantes was 
het huispersoneel relatief bevoorrecht als zij diende in de gegoede kringen, zoals 
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hier op Huis Doorn.9 Dat gold niet alleen voor het personeel dat tot de hiërarchische 
top van de hofhouding behoorde – onder wie de lijfarts, de hofdames de Hausmaar-
schalk of de adjudant – maar ook voor de lagere rangen. In Huis Doorn stonden zij 
er niet alleen voor, zoals in de meeste middenklasse huishoudens. Zij konden hun 
ervaringen delen met andere stafleden en bovendien straalde de status van hun 
werkgevers – in dit geval de voormalige keizer en keizerin – op hen af. 

Met de huidige herinrichting van de bediendenvertrekken wordt een eerste stap 
gezet in de richting van een sociale geschiedenis, waarmee het samenleven en -wer-
ken van arm & rijk, van man & vrouw en van Duits & Nederlands wordt getoond. We 
zien waar het leven van upstairs en downstairs elkaar raakte en op welke manier die 
levens van elkaar werden gescheiden (afb. 2). We kunnen nu de aparte, smalle, giet-
ijzeren wenteltrap voor het huispersoneel beklimmen, we zien hun eigen werk- en 
slaapvertrekken, of de dienstbodenbelletjes waarmee de afstand tot ‘de hoge heer’ 
en dame werd benadrukt. Tastbaar wordt hoe onderscheid en diverse vormen van 
ongelijkheid diep verankerd zaten in de binnenhuisarchitectuur, de inrichting, de 
kleding en de inkomsten. Zo wordt verduidelijkt hoe politiek de sociale omgangsvor-
men of ‘de cultuur van het alledaagse leven’ kan zijn.10 

 —
Daarnaast waren er uiteraard politieke verhoudingen, die buiten Huis Doorn vorm 
kregen, maar onherroepelijk doordrongen tot achter het voorportaal. Dat moge 
blijken uit de herhaalde invitatie aan Herman Goering die in de begin jaren 1930 tot 
twee keer toe Huis Doorn bezocht. Ook het felicitatietelegram dat Wilhelm bij de 
Franse capitulatie aan Hitler schreef, duidt in die richting. En dat brengt mij bij de 
periode waarin het nationaalsocialisme de verhoudingen tussen Duitsland en Ne-
derland overhoopgooide.

Niet alleen Wilhelm en zijn tweede vrouw Hermine Reuß kregen daarmee te ma-
ken; dat gold ook voor het huispersoneel. Wilhelm hoopte lange tijd dat het natio-
naal socialisme hem de gelegenheid kon bieden om zijn plaats op de troon weer in 
te nemen, terwijl zijn zoons en vrouw zich lieten kennen als overtuigde aanhangers 

Afb. 2
De smalle wenteltrap 
voor het huisperso-
neel. Daarnaast het 
bellenbord. Beiden 
te zien in de huidige 
inrichting van Huis 
Doorn. Foto’s: Theo 
Scholten, 3Juni Foto-
grafie.

9 Zie hiervoor Montijn 
1998 en Montijn 2012.

10 Zie bijvoorbeeld Jacobs 
2002, pp. 212-221.
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van het Derde Rijk. Maar hoe zat het met de hofhouding? En op welke manier kreeg 
het Duitse en Nederlandse huispersoneel te maken met de politieke verschuivingen 
in Duitsland en de maatregelen die daarmee gepaard gingen? 

Het kan helpen om buiten de muren en buiten het archief van Huis Doorn te 
kijken hoe de politieke ontwikkelingen het leven van Duitse landgenoten elders in 
Nederland beïnvloedde. Duitsers in het buitenland kregen na 1933 in toenemende 
mate te maken met aanmaningen om terug te keren naar de Heimat. De mannen 
moesten gaan dienen in de Duitse Wehrmacht, terwijl de vrouwen werden opgeroe-
pen om als toekomstige ‘Moeders van het Vaderland’ op hun schreden terug te ke-
ren en het ‘verjudete Holland’ te verlaten. Duitse collega’s buiten Huis Doorn kregen 
daar in ieder geval mee te maken. Zo was daar in november 1938 de aankondiging 
van de zogenaamde Hausmaedchenheimschaffunsaktion: een oekaze van het Hit-
ler-regime die Duitse dienstmeisjes in Nederland terug naar Duitsland riep op straf-
fe van het verlies van hun paspoort en dus hun nationaliteit (afb. 3). Voor zover zij 
geen Hollandse jongen hadden ontmoet met wie ze op korte termijn in het huwelijk 
konden en wilden treden, voelden de Kätchens, Gretels en Gertrudes zich gedwon-
gen de trein terug naar Duitsland te nemen. 11 

Gold dat nu ook voor Duitse leden van het huispersoneel in Huis Doorn? Als ik 
naar de huidige opstelling kijk, zie ik daar niets van terug. De politieke stormen lijken 
ongemerkte aan zowel het Duitse als het Nederlandse personeel voorbij te zijn ge-
gaan. Dat zette mij aan het denken. Als we daar al iets over kunnen vinden in de ar-
chieven en tussen de objecten, dan is het de vraag hoe we die ervaringen zichtbaar 
kunnen maken in de huidige opstelling. Van andere erfgoedinstellingen heb ik ge-
leerd hoe inzichtelijk het kan zijn wanneer we expliciet maken welk verhaal ontbreekt 
in de opstelling. In ons geval: wat er tussen de pracht & praal binnen de muren van 
Huis Doorn niet getoond wordt. Op zo’n manier kunnen we aandacht schenken aan 
significant silences – oftewel veelzeggende stiltes – zoals dat wel in vakjargon wordt 
genoemd. Aandacht voor de lege plekken of de ontbrekende stemmen in het ge-
presenteerde verhaal. Want ook als de Duitse leden van het huispersoneel op Huis 
Doorn werden uitgezonderd van deze dwingende maatregelen, dan is dat evengoed 
veelzeggend.

11 Henkes 2012, pp. 205-
217.  

Afb. 3
Berichtgeving over de 
Hausmädchenheim-
schaffungsaktion. Bij-
schrift krantenbericht 
rechts: Een aantal 
Duitse dienstboden is 
vanmorgen op last van 
de Duitsche regering 
naar haar vaderland 
teruggekeerd; het 
vertrek van het Cen-
traal Station in Am-
sterdam’, NRC van 30 
januari 1939.
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 —
Eenmaal gericht op veelzeggende stiltes in de opstelling, zouden we nog meer hete 
hangijzers kunnen aanspreken. Zeker als we bedenken dat veel van het lager ge-
plaatste, Nederlands huispersoneel niet op het landgoed, maar daarbuiten in het 
dorp Doorn woonde – en als we ons realiseren dat de leveranciers per definitie van 
buiten moesten komen. Als zij op en neer naar Huis Doorn gingen, passeerden zij 
bordjes met ‘joden niet gewenscht’ of ‘voor joden-verboden’ bij de entree van de 
gemeente Doorn (afb. 4) die tijdens de bezetting in vrijwel alle gemeenten geplaatst 
werden. Met aandacht voor dergelijke maatregelen, zo dicht bij Huis Doorn, ontstaat 
ruimte voor de vraag in hoeverre antisemitisme niet enkel rondspookte in Wilhelms 
hoofd,12 maar ook deel uitmaakte van het dagelijks leven in Huis Doorn. Als er al per-
soneel van joodse herkomst in dienst was, zal dat voor 1940 ontslagen zijn.

Weliswaar was de voorwaarde waaronder de onttroonde keizer in het neutraal 
gebleven Nederland mocht verblijven, dat hij zich op geen enkele manier met de 
politiek zou bemoeien. Maar was hij in staat om zich aan de politieke ontwikkelin-
gen te onttrekken? En gold dat ook voor het Nederlandse en Duitse huispersoneel? 
Konden en wilden zij de politieke ontwikkelingen negeren zoals die zich na de natio-
naalsocialistische machtsovername in Duitsland ontwikkelden? 

Het ligt voor de hand om te denken dat er een onderscheid was tussen het 
Duitse en het Nederlandse personeel (afb. 5). In ieder geval suggereert deze foto 
waarop enkel het Nederlands huispersoneel vereeuwigd werd, dat er daadwerkelijk 
een onderscheid werd gemaakt tussen het Nederlands en Duits personeel. Dat de 

Afb. 4 
Het woordje ‘niet’ op 
het bord met de tekst 
‘joden niet gewenscht’ 
aan de grens van de 
gemeente Doorn is 
na mei 1945 wegge-
streept. Foto: C.P.R. 
Holtzapffel, na mei 
1945, Collectie niod, 
Amsterdam.

12 Röhl 2008.
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Nederlandse meisjes veelal buiten Huis Doorn de nacht doorbrachten zal daartoe 
hebben bijgedragen. Maar of dat onderscheid ook gold voor hun politieke oriënta-
tie? De Werdegang van de later tot de SS toegetreden kamerheer Hugo Fernau lijkt 
dat te bevestigen, maar bevestigt natuurlijk nog helemaal niets. Dat wordt geïllu-
streerd door mijn onderzoek naar Duitse dienstmeisjes in de Nederlandse huishou-
dens. Onder degenen die in Nederland bleven en er de Duitse bezetting meemaak-
ten, waren talrijke vrouwen die – al dan niet gehuwd met een Nederlandse man 
– hun Duitse herkomst gebruikten als dekmantel voor hun verzetsactiviteiten. Zo 
goed als dat anderen – evenals veel Nederlanders – voor het nationaalsocialisme 
kozen.

De vraag hoe de personeelsleden van de Duitse ex-keizer zich verhielden tot het 
nationaalsocialisme, maakt het mogelijk om te laten zien hoe de binnenwereld van 
Huis Doorn verweven was met de buitenwereld. Met die vraag voor ogen ontdekken 
we misschien zelfs nog wel plekken op zolder of in het Poorthuis waar onderduikers 
hun heil vonden. Want Huis Doorn zal voor onderduikers een toevluchtsoord bij uit-
stek geweest kunnen zijn. 

 —
Ik ben een geschiedschrijver en geen conservator of tentoonstellingsmaker. Maar 
sinds ik betrokken raakte bij de inrichting van de tentoonstelling Zwart in Groningen 
in het Groninger Museum en meemaak hoe de culturele manifestatie Bitterzoet 
Erfgoed in talrijke musea, kerken en andere erfgoedinstellingen in Groningen vorm 
krijgt, weet ik hoe belangrijk het is om de deuren en ramen wijd open te zetten voor 
ongehoorde meningen en ideeën; om de blik naar buiten te richten. Ik heb gepro-
beerd om dat te doen door meer aandacht te vragen voor de politieke ontwikkelin-
gen op overheidsniveau en na te gaan hoe politieke maatregelen hun onontkoom-

Afb. 5
Nederlandse perso-
neel in de tuin van 
Huis Doorn. Staand 
vlnr: Stien Dorrestein, 
Mien van Dijk, Jenny 
Veldhuizen, Rie Span-
je, Barend van Bar-
neveld, Gerrie Veld-
huizen, Adriaan van 
Barneveld, Greet van 
Vliet, Cees Rensen, 
Mijntje Koetsier. Zit-
tend vlnr: Coba Vee-
nendaal, Drieka Mater, 
Dien Beekman, Fien 
van Oud Broekhuizen, 
Stien Scholtenkamp. 
Z.d., fotograaf on-
bekend. Foto: Archief 
Oudheidkamer Doorn.
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bare stempel drukten op de positie van Duitse landgenoten in Nederland, binnen en 
buiten Huis Doorn. 

Tot slot wil ik benadrukken dat ik er niet op uit ben om de voormalige keizer Wil-
helm of zijn naasten te de-bunken. Ik vind het bovenal van belang om de geschie-
denis van Huis Doorn meerstemmig te maken en zo te voorkomen dat we ons enkel 
vergapen aan de pracht en praal – en ons amuseren met anekdotes over de hout-
hakkende keizer en zijn omvangrijke collectie uniformen. Er is veel meer te vertellen 
en te laten zien waardoor het verhaal een tikje ongemakkelijk en daardoor een stuk 
spannender kan worden. 

Voor de toekomst kan er nog een wereld aan veelzeggende stiltes in Huis Doorn 
opgemerkt en gerepresenteerd worden. Zo ook de geschiedenis van Wilhelms 
betrokkenheid bij de expansie van het Duitse rijk met koloniën in onder meer Zuid-
West Afrika (afb. 6).13 Dat is in het huidig tijdsgewricht een even urgente als onge-
makkelijke geschiedenis, zeker omdat die gepaard ging met de eerste genocide in 
de 20e eeuw onder de lokale bevolking.14 

Gezien de steun van de ‘Boeren’ of Afrikaners uit het nabije Zuid-Afrika, kan ook 
bij deze koloniale geschiedenis een transnationaal verband tussen Nederland en 
Duitsland gelegd worden. Zo kan de complexe en bij tijd en wijle schurende verwe-
venheid van de Duitse en Nederlandse nationale geschiedenissen in dit transnatio-
nale lieu de memoire beter uit de verf komen.

 Afb. 6
Collage van het borst-
beeld van Wilhelm II 
voor Huis Doorn en 
een tot bloemenvaas 
omgevormde olifan-
tenpoot, als object 
dat verwijst naar 
Wilhelms betrokken-
heid bij het koloniale 
geweld. Foto: Theo 
Scholten. Collectie 
Museum Huis Doorn.

13 Van der Bas 2022. 
Als conservator van 
Museum Huis Doorn 
verdiept hij zich in een 
aantal objecten die her-
inneren aan Wilhelms 
koloniale ambities toen 
het Duitse Keizerrijk 
andere delen van de 
wereld bezette, met 
name op het Afrikaanse 
continent. 

14 Volgens het in 1985 
verschenen United Na-
tions’ Whitaker Report, 
zijn ca. 65,000 Herero’s 
(80% van de gehele 
Herero bevolking) en 
10,000 Nama’s (50% 
van de totale Nama 
bevolking) vermoord 
tussen 1904 en 1907. 
Zie onder meer Casper 
Erichsen en David 
Olusoga 2010.
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