
eigen stukje tuin waar hij voor moest 
zorgen. Er was heel veel werk te doen in 
de tuin, maar door de inzet van de tuin-
ders altijd prachtig om te zien. De ex-
keizer wandelde regelmatig door de tuin 
en als hij een tuinman tegenkwam kreeg 
die een sigaar. Zo had Gerrit Veenendaal 
op een gegeven moment zoveel sigaren 
dat hij ze thuis kon gaan verkopen!

Naast prachtige bloemenperken had 
Huis Doorn een grote moestuin met ver-
warmde bakken en kassen. Uit de tuin 
kwamen fruit, groente en bloemen. Tot 
in december was er eten en bloemen uit 
de eigen tuin!

Het Huis en de keuken
Wilhelm II was, ondanks zijn afkomst, 
maar een sobere eter, hij hield niet van 
ingewikkelde menu’s. Natuurlijk moest 
hij bij ‘hoog’ bezoek een feestmaal laten 
klaarmaken, maar op een doordeweekse 
dag hoefde het van hem allemaal niet zo 
ingewikkeld.
 
Huishoudster Klara Hirsch was verant-
woordelijk voor de vrouwen die in dienst 
waren. Zij was heel erg streng en pre-

Bijlage 6:  Eten en werken bij  
ex-Keizer Wilhelm II

Na een logeerpartij van anderhalf jaar bij 
de familie Van Aldenburgh Bentinck op 
kasteel Amerongen, ging de ex-keizer ein-
delijk met zijn personeel en familie naar 
Huis Doorn. Eigenlijk een klein huis voor 
een man met zijn achtergrond. Maar goed, 
hij heeft het er naar zijn zin gehad zeg-
gen de mensen die hem hebben gekend. 
Hoewel het huis klein was had de ex-Kei-
zer toch 70 mensen in dagelijkse dienst! 
Daarvan was de helft Duits en de andere 
helft Nederlands. 

De tuin
De tuin van Huis Doorn was heel belang-
rijk voor Wilhelm II. Hij bracht er vele uren 
in door, onder andere om bomen te kap-
pen met zijn favoriete bomenkapper Gerrit 
Veenendaal.
 
Vanaf 1920 had Wilhelm eigen tuinperso-
neel. Dat waren  bij elkaar 17 man (tuin-
baas, tuinarbeiders en dagloners: mensen 
die er een dag of een zomer kwamen wer-
ken, niet in vaste dienst). Gerrit Nieboer 
was tuinbaas en Hendrik Rensen eerste 
tuinhulp. Ook Gerrit Veenendaal en Willem 
van Barneveld hebben vanaf 1920 voor de 
Keizer gewerkt. Iedere tuinman had zijn 
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Toen Keizer Wilhelm II in 1918 naar Nederland vluchtte omdat hij de 

schuld van de Eerste Wereldoorlog kreeg,  had dat behoorlijke gevol-

gen voor het leven van de mensen op de Utrechtse Heuvelrug. Er kwamen 

heel veel mensen kijken waar de (toen ex-)Keizer, woonde. Maar... er zijn 

in alle dorpen op de Utrechtse Heuvelrug  veel families te vinden waarvan 

iemand in dienst van de Keizer is geweest! 
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cies. Het personeel vond haar niet aardig. 
Waren de lakens bijvoorbeeld niet goed 
gestreken? Over doen, van voren af aan! 
Dus daar ging het tafellinnen de water-
bak weer in! De was doen in die tijd was 
een hele klus: eerst in waterbakken de 
was koken en schrobben. Dan drogen op 
bleekvelden (grasvelden) en dan vouwen 
en strijken.

In de keizerlijke keuken had een chef-kok 
de leiding en in de personeelskeuken de 
personeelskokkin, Klara Henkel. Zij werkte 
ontzettend veel en hard:  Ze werkte van 
6.30 tot 13.00 uur, had dan een uur rust 
en moest om 14.00 uur weer in de keu-
ken verschijnen om er te blijven tot al-
les gedaan was. Haar werktijden konden 
oplopen als zij voor meer mensen moest 
koken of als ze in de zomer groente en 
fruit moest wecken en inmaken (wat is dat 
eigenlijk??). Zij had een erg zware baan, 
want zij moest ook nog eens het schoon-
maakwerk in de keuken en in de eetka-
mers van het personeel afmaken.

Stien Stoltenkamp/Mina de 
keukenmeid
In de huishouding en in de keuken 
werkten erg veel Nederlandse meisjes. 
Zij hielpen het Duitse personeel. Een 
van die meisjes was  Stien Stoltenkamp. 
Van haar is een mooi verhaal bekend, zij 
werkte in 1937 in de keuken.  

In 1937 was er een  nieuwe keukenbaas 
op proef. Hij kon het goed met iedereen 
vinden. Er viel hem echter wel iets op... 
Na het avonddiner (avondeten) was er 
geen personeel meer om de boel op te 
ruimen in de keuken! De keukenbaas 
vroeg huismaarschalk Detloff graaf 
Schwerin om een oplossing voor dit 
probleem. Graaf Schwerin stond bekend 
als een man die graag voor iedereen de 
beste oplossing zocht. Hij keek eens 
naar het Nederlandse personeel. Daar 
lag de oplossing dit keer...

Nederlandse keukenmeiden hadden 
vàste werktijden van 7.00 tot 16.00 uur 
en dat was in die tijd heel bijzonder. Aan 
Stien werd gevraagd of ze om 20.00 uur 

nog eens terug wilde komen om de 
boel op te ruimen. Ze zou daarvoor 
fl. 2, - extra in de week krijgen, bo-
venop de fl. 12, - die ze al kreeg.

Tegenwoordig een ondenkbaar 
bedrag, maar in die tijd was het 
twee keer zoveel als alle andere 
keukenmeiden in de buitenhuizen 
op de Heuvelrug verdienden! 
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