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Bijlage 2:
Achtergrondinformatie bij
powerpointpresentatie
bij les 1

Dit is de achterkant van Huis Doorn. Op de plek waar Huis
Doorn staat was al heel lang geleden, in de middeleeuwen
al, een heel groot huis. Een soort kasteel.
Vanaf 1920 tot 1941 heeft de ex-keizer van Duitsland in Huis
Doorn gewoond. Hij was ex-keizer, omdat hij afstand moest
doen van de troon. Dat heeft hij in 1918 op Kasteel
Amerongen gedaan. Hij logeerde daar toen, omdat hij
gevlucht was uit Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. Hij
kreeg de schuld van de oorlog en de Duitsers wilden hem
niet meer als keizer hebben. Sinds 1918 is Duitsland een
republiek en heeft dus geen koning of keizer meer.

Op de linker foto zie je Huis Doorn in 1921. De ex-keizer
woonde er toen pas. Hij had flink laten verbouwen.
Er was een lift gemaakt voor zijn vrouw Auguste Victoria...
maar helaas heeft ze die niet meer kunnen gebruiken: ze
overleed in 1921. Ook werd de voordeur verplaatst en er
werd een trap voor gemaakt. Want het was natuurlijk de
bedoeling dat de keizer boven aan de trap stond en zijn
gasten tegen hem op moesten kijken als ze binnenkwamen. Op de rechterfoto zie je Huis Doorn zoals het er nu
uit ziet. Zie je verschillen??? En wat is hetzelfde gebleven?

Huis Doorn heeft een enorme tuin, een moestuin, een vijver,
een oranjerie (waar vroeger de buitenplanten in konden
staan in de winter), een ijskelder, een personeelshuis en een
kas (die is nu ingericht als Paviljoen voor de tentoonstelling
over de Eerste Wereldoorlog). Ook is er een kapel, een
mausoleum (grafhuis voor de keizer) een poorthuis, een
duiventoren en vroeger hoorde het Rosarium ook bij het
park… Heb je alle gebouwen gezien? Als je door het park
naar het Huis loopt, dan zie de meeste gebouwen. Je moet
ook over een brug heen naar het huis toe: dat komt omdat
Huis Doorn vroeger (eind van de middeleeuwen) een ridderhofstad was. Een ridderhofstad moest een brug (eigenlijk een
ophaalbrug) en een gracht om het huis heen hebben. Weet
jij nog meer te vertellen over Huis Doorn?
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Hier zie je het Nederlandse personeel van de ex-keizer.
Hij had wel 70 personeelsleden! De helft was Duits en de
andere helft Nederlands. Het Nederlandse personeel kwam
uit de buurt. Opa’s en oma’s van jullie opa’s en oma’s
hebben er gewerkt. Met namen als Van Barneveld, Van
Veenendaal, Stoltenkamp, Nieboer, Rensen en Lagerweij…
Bekende namen van hier uit de buurt…
Op het linker plaatje staan de mannen voor het personeelshuis waar het Duitse personeel woonde. Het Duitse
personeel bleef vaak een half jaar in dienst en ging dan
weer terug naar Duitsland. Soms bleven ze heel lang, zoals
Sigurd von Ilsemann (de adjudant van de Keizer) en Graaf
Detloff Schwerin (hoofd van de huishouding/huismaarschalk), Klara Hirsch (hoofd huishouding) en Klara Henkel
(de personeelskokkin).
Ook het Nederlandse personeel bleef soms heel lang in
dienst. De keizer gaf het personeel ieder jaar een dag vrij,
als je twee jaar in dienst was kreeg je twee dagen vrij,
enzovoorts.
Het Duitse personeel was de baas over het Nederlandse
personeel. Het Nederlandse personeel had vaste werk
tijden. Dat was heel bijzonder in die tijd. Op alle andere
buitenplaatsen waren geen vaste werktijden en werd er
ook minder verdiend. Stien Stoltenkamp verdiende wekelijks bijvoorbeeld 12 gulden en omdat ze ‘s avonds terugkwam om ook de boel in de keuken op te ruimen kreeg ze
daar nog eens 2 gulden bij.
De ex-keizer had een eigen arts, een lijfarts. Ook het personeel van de ex-keizer mocht gebruik maken van die lijfarts:
iedere zaterdag hield hij ‘spreekuur’ in de oranjerie!
Wat moest er allemaal gebeuren in het huis? Ramen lappen, dweilen, vegen, eten voorbereiden, schoonmaken
en koken, de was doen en strijken, …kun je zelf nog iets
bedenken?

Hier zie je de tuinmannen van Huis Doorn. Op het linker
plaatje staat ook de ex-Keizer. Het was eigenlijk maar
een kleine man vind je niet? Op de voorgrond Sigurd
von Ilsemann, zijn Duitse adjudant, die altijd bij hem is
gebleven. De keizer had een tuinbaas (Gerrit Nieboer) en
16 tuinmannen, waaronder Gerrit Veenendaal en Willem
van Barneveld.
Iedere tuinman had een eigen stukje tuin en moest zorgen
dat het daar mooi bleef. De ex-keizer wandelde bijna
dagelijks door zijn tuin en als hij een tuinman tegenkwam
gaf hij hem een sigaar. Gerrit Veenendaal was de favoriete
tuinman van de keizer, die had op een gegeven moment
zoveel sigaren dat hij er een winkeltje mee kon beginnen!
De ex-keizer hield ook erg van bomen kappen en zagen.
De mensen in Doorn vonden dat maar zo-zo…want al heel
snel waren er veel kale plekken in het park van de keizer!
Wat denk je dat de mannen aan het doen zijn op het
rechter plaatje?
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Dit is de keuken van de ex-keizer. De keuken van het
personeel was in het personeelsgebouw. Ziet er een
beetje anders uit dan de keuken van ons nu. Waar is de
koelkast, de diepvries en de magnetron bijvoorbeeld? De
afzuigkap zie ik ook niet, wel een ventilator... Zie je die
grote witte kast? Dat is een warmhoudkast! Als het eten
klaar was dan werd het daar ingezet. Dan bleef het
lekker warm. Op de linker plaatjes zie je de keuken hoe hij
er vandaag de dag uit ziet... nog bijna hetzelfde als toen
die kok er in stond! De kleur blauw was gekozen om het
ongedierte (mieren, kakkerlakken, muggen, vliegen, enz.)
tegen te gaan: die houden niet van die kleur blauw!
Wat kun je nog meer vertellen over de keuken?

Hier zie je een luchtfoto uit de tijd dat de ex-keizer op
Huis Doorn woonde. Je ziet beneden links de moestuin en
kassen er op. Voor de moestuin staat het personeelshuis
en daar weer voor de oranjerie, waar ook de kinderen van
de keizer logeerden en waar de kinderen van de keizers
tweede vrouw Hermine sliepen (samen met het kindermeisje natuurlijk).
Het park ziet er anders uit dan nu... zie je de verschillen?
Bijzonder was dat de groenten en bloemen voor in het
Huis tot aan december uit de eigen moestuin kwamen. De
ex-keizer hoefde voor zijn groente, fruit en bloemen dus
bijna nooit naar de winkel.
Links boven zie je een menu. De ex-keizer wilde altijd
weten wat hij zou gaan eten, dus zijn er nog heel veel van
dit soort menu’s bewaard gebleven. We weten zo ook dat
de keizer niet van ingewikkeld eten hield. Op het menu
van het middageten van 1 september 1931 staat: gestoofd
vlees, met groenten en aardappelen en als toetje rijstschotel met kersen uit de oven. Er werd vaak tussen de middag
warm gegeten in die tijd...
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Toen we het plaatje van de keuken zagen was er geen
koelkast te zien he? In de tijd van de keizer was dat nog
niet zo gebruikelijk als nu. Maar de mensen wilden wel, net
als nu eten langer dan een dag kunnen bewaren... dat was
best lastig!
Vroeger hadden alle buitenplaatsen (dus ook Huis Doorn)
een ijskelder. Als het in de winter vroor dan werd het ijs
uit de vijver gehaald en in de ijskelder gestopt. Bij dat ijs
in de kelder ging dan vlees en dranken die gekoeld moesten worden. Een ijskelder was iets voor deftige mensen,
maar de huisarts mocht ook gebruik maken van de ijskelder: als hij voor een patiënt iets nodig had mocht hij een
stuk ijs halen: om een insectenbeet te koelen bijvoorbeeld.
De linkerplaatjes zijn ijskelders. De bovenste is van Huis
Doorn. Misschien heb je hem wel eens gezien? Hij staat in
de buurt van de straat bij het Gemeentehuis. De ijskelder
er onder is de ijskelder van Hydepark. Alle ijskelders hebben de ingang op het noorden (is het koudst) en de kelder
is onder de grond, vaak is er een heuvel bovenop gemaakt.
Een lange gang de grond in gaat naar een enorme ronde
bak en daar ging het ijs vermengd met stro in. Daar tussen
stopten ze weer de dingen die gekoeld moesten worden!
De mannen in het midden dragen ijsstaven voor ijskasten!
Vroeger (in de tijd van je opa en oma) waren er ijskasten
met echt ijs erin!
Het plaatje rechtsonder zal je bekend voor komen: zo ziet
onze koelkast er tegenwoordig uit! Met ‘koelelementen’ die
door middel van elektriciteit gekoeld worden!

Andere manieren om eten te bewaren zijn inmaken
(wecken) en zouten. Die manieren zijn al heel oud. In de
tijd dat de ex-keizer op Huis Doorn woonde werd er volop
groente in potten ingemaakt en vlees gezouten. Zo kon het
hele jaar groente uit eigen tuin gegeten worden.
Boven links zie je een familie boontjes doppen. Dat was
vroeger iets heel normaals: met z’n allen de boontjes
doppen. Later ging de moeder de boontjes koken en
inmaken in de wekpotten of flessen.
Het plaatje er onder is van een moeder met haar dochter
die appels aan het schillen is om later in de weckketel te
doen en als ze gekookt hadden in de weckpotten. Het lijkt
allemaal zo lang geleden…maar jullie opa’s en oma’s weten
het misschien nog wel. De mevrouw rechts is een stuk
vlees aan het zouten. Vroeger werd er zelf geslacht en dan
moest je het vlees in stukken snijden en proberen zo goed
en zo lang mogelijk bewaren. Zouten was een manier om
het langer te bewaren. (Niet iedereen had een ijskelder of
later een ijskast)
Pas de laatste 50 jaar heeft iedereen thuis een koelkast!
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Natuurlijk kregen de ex-keizer en zijn vrouw Hermine ook
wel eens gasten! Op het bovenste plaatje zie je onze eigen
Koningin Juliana. Ze was toen nog prinses. Juliana was de
dochter van Koningin Wilhelmina die op het moment van
deze foto Koningin van Nederland was. Juliana was de
moeder van Koningin Beatrix en die was weer de moeder
van Koning Willem-Alexander. De ex-keizer had dus hoog
bezoek! Zulk hoog bezoek kwam dan natuurlijk met een
koetsje, maar ook heel vaak met een prachtige auto.
Op het plaatje rechtsonder zie je de ex-keizer met zijn
tweede vrouw Hermine aan de lunch buiten. Gezellig zo
he? Op tafel staat wel een belletje…mocht hij iemand nodig
hebben!

In 1941 stierf de ex-keizer op 82 jarige leeftijd. Het was
midden in de Tweede Wereldoorlog, een beetje rare tijd.
De ex-keizer wilde graag in Duitsland begraven (‘bijgezet’)
worden, maar dan moest het eerst wel weer een keizerrijk of een koninkrijk zijn... eerder wilde hij er niet heen.
Daarom is de laatste keizer van Duitsland eigenlijk nog
steeds in Doorn: in het mausoleum. Dat zie je op het
plaatje boven rechts. Hij ligt in dit grafhuis in een kist. Te
wachten tot hij naar Duitsland kan gaan... Denk je dat dat
nog gebeuren zal?
De personeelsleden van de keizer kregen na zijn dood
ontslag, niet meteen, maar stukje bij beetje. Je kunt wel
zien aan de moestuin dat die niet meer goed bijgehouden
werd... Sigurd von Ilsemann moest op het Huis letten. Na
de oorlog (1945) werd het Huis door de Nederlandse regering ‘in beslag genomen’, dat betekent dat ze het gewoon
afpakten voor Nederland.
Er is voor gekozen om het Huis te laten zoals het was toen
Wilhelm II er woonde. Heel veel vrijwilligers, de Vrienden
van Huis Doorn, zorgen ervoor dat je er nu nog kan komen
kijken en je kunt er ook rondgeleid worden en soms... kom
je ook nog wel eens een oude bewoner of personeelslid
tegen!
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