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Het Canonproject is aanvankelijk tot 
stand gekomen in een samenwerkings-
verband van Kunst Centraal, Landschap 
Erfgoed Utrecht en Annet Werkhoven 
van De Werkhoven ‘Geschiedenis voor u’. 
In 2013 heeft het project een doorstart 
gemaakt. Annet Werkhoven heeft samen 
met Maja van Eijndthoven  
(cultuurcoach en verbonden aan de  
bibliotheken van  Z-O-U-T) de 
ontwikkeling, organisatie en uitvoering 
van het project voor hun rekening geno-
men. De vormgeving van het materiaal 
ligt in handen van Bert Koning, van  
De Hoop& Koning.

Doelgroep
Aanvankelijk zijn de projectlessen van-
uit het Canonproject gemaakt voor de 
groepen 7 en 8, maar deze locatie en de 
invulling van deze projectles leent zich 
er goed voor om ook aan te bieden aan 
lagere groepen:  de groepen 5 en 6 van 
het primair onderwijs. Leerlingen uit deze 
groepen werken aan de historische tijd en 
aan historisch besef, met andere woorden 
aan de oriëntatie in heden, verleden en 
toekomst.  Leerlingen van groep 5 en 6 
kunnen technisch goed lezen en beheer-

Dit project sluit aan bij een venster uit het boek ‘Over Heerweg en  

Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse  

Heuvelrug.’ Dit boek, met bijbehorend werkboek, hebben alle scholen van 

de Gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2008 in meervoud ontvangen. 

U heeft er voor gekozen om met uw leerlingen kennis te maken met het 

project rond de vensters 4: Kastelen, buitens en de invloed van de bewo-

ners op hun omgeving, 6: Toeristen en patiënten... en 8: De twee wereld-

oorlogen en het interbellum... 

Voorwoord

sen de basisvaardigheden die nodig zijn 
om meer inhoudelijk  op het lesmateriaal 
in te gaan.

Doelstelling
De leerlingen maken kennis met erfgoed 
in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 
kunnen zich inleven in een andere tijd, 
en zijn in staat opgedane kennis toe te 
passen door middel van werkopdrachten. 
Daarnaast weten ze de resultaten vorm 
te geven en te presenteren.  
De kerndoelen 54, 55 en 56 van het pri-
mair onderwijs worden d.m.v. dit project 
behaald:
54:  De leerlingen leren beelden, taal, muziek 

en beweging te gebruiken om er gevoe-
lens en ervaringen mee uit te drukken en 
om er mee te communiceren.

55:  De leerlingen leren om eigen werk en dat 
van anderen te reflecteren.

56:  De leerlingen verwerven enige kennis 
over en krijgen waardering voor aspecten 
van cultureel erfgoed.

Inhoud
Om de leerlingen voor te bereiden op het 
bezoek aan de locatie krijgen ze uitleg 
over het onderwerp en maken opdrach-
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Organisatie
Bij dit project is de lokale culturele om-
geving van uw gemeente betrokken. De 
leerlingen brengen een bezoek aan Huis 
Doorn. Maja van Eijndthoven en Annet 
Werkhoven zorgen voor afspraken met 
de locatie en maken de roosters voor het 
bezoek.

Kwaliteit
We vragen u nadrukkelijk na afloop van 
het project uw bevindingen met ons te 
delen via een evaluatieformulier, dat u 
kunt downloaden van de website:  
www.dewerkhoven.nl Uw reactie/ 
beoordeling is voor ons stimulerend en 
richtinggevend bij de kwaliteitsverbete-
ring van onze diensten. 

De visie, zoals verwoord op de achter-
kant van het boek ‘Over Heerweg en 
Schapendriften. Geschiedeniscanon van 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug’, is de 
grondslag van dit project. Namelijk dat 
de lokale geschiedenis een positieve bij-
drage levert aan het gevoel van binding 
met de omgeving, de eigen buurt, het 
dorp of de stad. Daarnaast is het voor 
schoolgaande jeugd van groot belang 
om kennis te nemen van het historische 
en culturele erfgoed van de eigen omge-
ving. Het bevordert het historisch besef 
en de belangstelling voor de schatten 
van de eigen omgeving. Hieraan werkt 
dit project op een educatief, interactieve 
en bijzondere (in de vorm van drama-
acts) manier mee.
 

Les Korte inhoud van de les Nodig

Les 1
Voorbereiding in de klas door de 
leerkracht

Naar aanleiding van een ansicht-
kaart start de les met Voorberei-
dende informatie over het leven 
als personeelslid op een buiten-
huis en over ex-keizer Wilhelm II.

Ansichtkaart, bijlagen, ppt. 

Les 2
Bezoek op locatie o.l.v. gast- 
docenten, o.a. Annet Werkhoven

U brengt een bezoek aan Huis 
Doorn

Passende kleding en vervoer

Les 3
Verwerking in de klas door de 
leerkracht

Een recept maken voor de (ex) 
keizer

Papier, karton, potloden, kleurpotloden, 
beeldmateriaal van recepten en bijlagen 
4 A en B

Canon van de Utrechtse Heuvelrug

ten. Door in de voorbereidende les aan-
dacht aan het thema te besteden, gaan 
de leerlingen voorbereid naar de locatie. 
Ze zijn al verwonderd en geprikkeld en 
zullen ter plekke meer begrijpen en op-
nemen van wat ze zien. Na afloop volgt 
een creatieve verwerking, waardoor het 
project een mooi rond geheel vormt. 

Ieder project bestaat uit drie lessen. 
Les 1 wordt in de klas gegeven, les 2 be-
treft een bezoek op locatie, les 3 wordt 
weer in de klas gegeven. De lessen in 
deze handleiding zijn beschreven aan de 
hand van een vaste structuur: inleiding-
kern-afsluiting.

Lessenoverzicht
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Inleiding

Wat is een canon?

Het woord ‘canon’ betekent onder andere richtsnoer, en in die zin is  

het hier bedoeld: het richtsnoer van kennis over onze cultuur en  

geschiedenis die we aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners  

willen meegeven. Het woord werd geïntroduceerd door de landelijke  

canon www.entoen.nu, bestaand uit vijftig ‘vensters’, die samen de  

hoogtepunten tonen van de geschiedenis en cultuur van Nederland. 

Het doel ervan is dat iedereen een geza-
menlijk beeld heeft van wat Nederland 
heeft gevormd en gemaakt tot het land 
dat het nu is.

Naar aanleiding van de landelijke canon 
zijn er overal regionale en lokale canons 
gemaakt. Door deze lokale canon komt 
de geschiedenis voor leerlingen dich-
terbij en wordt ze tastbaar. Maar ook 
leerkrachten kunnen op deze wijze de 
eigen omgeving actief bij de les be-
trekken. Met dit Canonproject leren de 
leerlingen over een thema uit hun eigen 
omgeving, en ze gaan vervolgens kijken 
op locatie om te ervaren hoe het vroeger 
was en nu nog is. Daarom is dit Canon-
project ook geschikt voor leerlingen van 
de groepen 5 en 6. Omdat juist de eigen 
omgeving centraal staat, dichtbij de be-
levingswereld van de leerling uit de mid-
denbouw, een thema waar mee gestart 
wordt in het aanvankelijk geschiedenis-
onderwijs: De tijd van opa en oma.

Aansluiting bij de canon,  
tijdvakken en geschiedenis 
methodes?

Omdat de regionale en nationale on-
derwijscanons met name gemaakt zijn 
voor de bovenbouw (de groepen 7 en 8) 
is het wat lastiger om meteen aan te 
sluiten bij de lessen en informatie die 
vanuit die canons wordt aangeboden. 
Als achtergrondinformatie kan het wel 
bekeken worden door de leerkracht en 
dan ‘vertaald worden’ naar het niveau 
van de eigen groep. Nationale Canon de 
vensters: 35, De Eerste Wereldoorlog en 
37, De crisisjaren 1929-1940. Regionale 
Canon het venster: Duitse keizer  
Wilhelm II in Huis Doorn. 

De eigen methode biedt meer aankno-
pingspunten met deze projectles, om-
dat het een ‘dichtbij huis’ onderwerp is 
en gaat over de tijd van de opa en oma 
van ‘Opa en oma’. Verder staat er in het 
boekje ‘Eten van de Heuvelrug’ een ver-
haal over het personeel van Huis Doorn 
en in het bijzonder een verhaal over 
Stien Stoltenkamp, de persoon die ver-
tolkt wordt door Mina de keukenmeid.

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Inleiding

Ansichtkaart (5 min.)
De klas heeft een kaart ontvangen.  
U laat de kaart aan de klas zien en laat 
een leerling aan de anderen vertellen 
wat op de voorkant staat (Het Neder-
landse personeel van Huis Doorn). U of 
een leerling leest voor wat op de achter-
kant van de kaart staat (bijlage 1).
U gaat graag in op de uitnodiging en 
zegt zoiets als: ‘Wat zou Mina bedoe-
len? ‘Een mooie kans om zo’n mooi huis 
eens van binnen te bekijken. Laten we 
ons dan maar eens voorbereiden op dit 

bezoek’. (Dit ter introductie op de rest 
van de les).

Voorkennis leerlingen (5 min.)
U bespreekt met de leerlingen wat ze 
weten van Huis Doorn en van ex-keizer 
Wilhelm II. Zijn ze al eens eerder in Huis 
Doorn of op het landgoed geweest? We-
ten de leerlingen al iets te vertellen over 
de ex-keizer en Huis Doorn? Misschien 
hebben ze wel opa’s en oma’s (of andere 
familieleden) die zelf op Huis Doorn heb-
ben gewerkt of die iemand kenden die er 
gewerkt heeft? 

Les1:  Voorbereiding in de klas

Activiteit:   Klassengesprek aan de hand van powerpointpresentatie (ppt.) en individuele 
opdrachten.

Vak:  Geschiedenis, heemkunde.
Doel:   Leerlingen komen op een interactieve manier in contact met de tijd van 

hun overgroot opa en oma. Weten hoe het was om in die tijd te wonen en 
werken op een buitenhuis.

Duur:  Maximaal 60 minuten. 
Lespakket: - Docentenhandleiding
  - Ansichtkaart
 -  Ppt + bijlage met notities en werkblad.
Voorbereiding:   -  Voorlezen: p. 39, 61-62 en 84 van het boek van Annet Werkhoven:    

Over Heerweg en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente       
Utrechtse Heuvelrug, Vensters 4, 6 en 8) en een bewerking voor de  
groepen 5 en 6 van het verhaal ‘Eten en werken bij ex-Keizer Wilhelm II’ 
uit ‘Eten van de Heuvelrug’ (bijlage 6). 

 - Stuur de Ansichtkaart aan de klas (bijlage 1).
 -  De ppt. met notities (bijlage 2) kunt u downloaden van de website:  

www.dewerkhoven.nl
 - Leerlingenwerkblad kopiëren (bijlage 3)
 - Stuur de Ansichtkaart aan de klas (bijlage 1)
Aansluiting Canons:  -  Nationale Canon: Vensters over de Eerste Wereldoorlog en de Crisisjaren.
 - Regionale Canon Utrecht Zuidoost: Keizer Wilhelm II in Huis Doorn.
Aansluiting methode:   GS: De tijd van wereldoorlogen en crises (1900-1950), maar geschikter is 

de methode voor groep 5 en 6 te volgen als het gaat om de tijd van  
overgroot opa en oma en de geschiedenis van de eigen omgeving

Meer informatie:    Veel informatie is te vinden op de website van Huis Doorn over Wilhelm II 
en Huis Doorn en de websites van de regionale canon en nationale canon: 
www.entoen.nu/nl/utrecht/zuidoost/keizer-wilhelm-ii-in-huis-doorn en  
www.entoen.nu/eerstewereldoorlog

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Kern (10 min.)
U start de ppt. over Werken op Huis 
Doorn (10 min.) en vertelt daarbij. In 
bijlage 2 van deze handleiding vindt u de 
ppt. pagina’s met notities die u kunt 
gebruiken tijdens en na de ppt. Per dia 
heeft u informatie over de les.

Opgedane kennis bespreken 
met de leerlingen (10 min.)
U bespreekt met de leerlingen wat zij nu 
weten over Werken op Huis Doorn:
-  Wie kwam aan het eind van de  

Eerste Wereldoorlog naar de Utrechtse 
Heuvelrug? (Keizer Wilhelm II vroeg 
asiel aan in Nederland. Hij bleef eerst 
18 maanden in Amerongen, hij zocht 
en vond een eigen onderkomen: Huis 
Doorn. Daar heeft hij tot zijn dood toe 
(1941) gewoond).

-  Wie werkten er allemaal voor de ex-
keizer? 
(Hij had heel veel personeel, wel 70 
personen. De helft daarvan was Ne-
derlands en kwam uit de omgeving 
van Doorn. Hij had ook veel Duits 
personeel, zij woonden tijdelijk in een 
speciaal personeelshuis. Er was ook 
personeel dat bij hem op het terrein 
woonde, in het poortgebouw bijvoor-
beeld. Tuinmannen, keukenmeiden, 
dames voor de was- en linnenkamer, 
huishoudsters, enz.!)

-  Hoe behandelde de keizer zijn perso-
neel? 
(Eigenlijk heel goed! Ze verdienden 
vergeleken met de mensen op de 
andere buitenhuizen best goed. Daar-
naast mochten de personeelsleden 
gebruik maken van de ‘lijfarts’ van de 
keizer en kregen ze cadeautjes met 
kerst en met een verjaardag. De tuin-
knechten kregen soms een sigaar).

-  Mocht er met de keizer gepraat wor-
den? 

(Nee, het Nederlandse personeel 
moest op afstand blijven. Het Duitse 
personeel stond boven hen in rang en 
mocht wel praten met de keizer).

-  Waar haalden ze het eten vandaan? 
(De moestuin van het Huis was in die 
tijd heel belangrijk. Tot aan december 
kwamen daar eten en bloemen van-
daan. Verder hadden de bakker en 
de slager in Doorn er een goede klant 
erbij!)

-  Hoe werd het eten bewaard? 
(In ijskelders en later in ijskasten. 
Maar er werd ook eten ingemaakt en 
gezouten om het te bewaren).

-  Hield de keizer van feestelijke diners? 
(Nee, hij was eigenlijk heel eenvoudig. 
Maar soms moest het wel als hij voor-
name gasten kreeg. Hij at heel snel 
met een eigen mes/vork).

-  Wat gebeurde er met Huis Doorn en 
het personeel na de dood van de ex-
Keizer? 
(Het Huis is nu een museum geworden 
en het personeel moest ander werk 
vinden).

Opdrachten (10 min.)
U laat de leerlingen Het leerlingenwerk-
blad (bijlage 3) maken.

Afsluiting (10 min.)
U bespreekt de antwoorden van het 
werkblad en u inventariseert met de 
leerlingen wat zij te weten zijn geko-
men. In de volgende les brengt u een 
bezoek aan Huis Doorn te Doorn.

Tips
www.huisdoorn.nl
www.entoen.nu/nl/utrecht/zuidoost/keizer-wil-
helm-ii-in-huis-doorn

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Inleiding
Mina de keukenmeid vertelt wie ze is, 
waar ze zijn en dat er een probleem is. 
De leerlingen kunnen helpen met het 
zoeken naar de oplossing.

Kern 
De leerlingen gaan in twee groepen mee 
met Mina en een ander personeelslid. 
Door te zoeken naar de objecten die op 
de fotokaarten staan  en er over te ver-
tellen vinden ze het recept. Op de  
achterkant van de kaarten staan letters.  
De letters samen vormen ze ingrediën-
ten van het recept! 

Afsluiting
Mina en het andere personeelslid zijn 
blij dat ze het recept weten en kunnen 

aan de slag. 
Wel vinden ze 
het saai dat het 
weer hetzelfde 
recept is dat 
ze al vele ma-
len gemaakt 
hebben. In een 
kistje bewaren 
ze nog  meer recepten... misschien dat 
de leerlingen een mooi en lekker recept 
voor de ex-keizer kunnen verzinnen?

Mina en het andere personeelslid 
bedanken de leerlingen en de  
begeleiders en zwaaien ze uit. 

Les 2:  Bezoek op locatie

Doel:    De lln. krijgen op een interactieve manier informatie over het wonen en werken 
op Huis Doorn.

Tijd: 60 minuten.
Nodig:  Bij de weersomstandigheden passende kleding.
Locatie:  Huis Doorn.
Voorbereiding:   Regel zelf vervoer voor de leerlingen naar Huis Doorn. Misschien is het leuk om 

een fototoestel mee te nemen.
Verloop van 
de activiteit:  De leerlingen met begeleiders worden welkom geheten voor Huis Doorn door Mina 

de keukenmeid. Samen met Mina en een ander personeelslid gaan de leerlingen op 
zoek naar het verdwenen recept van de ex-keizer. Het recept kan gevonden worden 
door kamers in het Huis af te zoeken. Mina en het andere personeelslid hebben fo-
tokaarten van details van een object dat met eten te maken heeft. Achterop staan 
letters. Als ze weer met z’n allen in de keuken zijn blijken ze de code te hebben 
door de kaarten om te draaien: de letters vormen woorden! Dat wil de ex-keizer 
dus eten! De leerlingen wordt gevraagd om nieuwe recepten te verzinnen voor de 
keizer omdat Mina de recepten wel wat saai begint te vinden...

Korte inhoud van de les
De leerlingen bezoeken Huis Doorn.

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Inleiding
Herinner de leerlingen aan de vraag van 
Mina. Laten we een nieuw recept maken 
voor de ex-keizer! Er moeten wel dingen 
in voorkomen die hier op de Heuvelrug 
te verbouwen zijn. Anders kan het niet 
gemaakt worden... We hebben allemaal 
voorbeelden van recepten op deze plaat-
jes (digibord, o.a. bijlage 4b). Op bijlage 
4a staat precies wat je moet doen om 
een lekker recept te maken. De leerlin-
gen werken in groepjes van twee. 

Kern
In groepjes van twee gaan de leerlingen 
aan de slag. Met behulp van bijlage 4a 
maken de leerlingen stap voor stap een 
recept voor de ex-keizer. Ze gebruiken 
daarbij de plaatjes. Er kan een voor-
hoofd-of nagerecht (toetje/dessert) ver-
zonnen worden. Er mogen maximaal 6 
ingrediënten gebruikt worden, want het 
mag niet te ingewikkeld (de ex-keizer 
hield daar niet van!) Denk aan :

- Hoe ziet het recept er uiteindelijk uit? 
-  Wat gaat er allemaal in en wanneer 

precies? 
- Wat vind je zelf lekker? 
-  Is het allemaal te koop op de Utrechtse 

Heuvelrug? 
Als het recept verzonnen is kunnen de 
ingrediënten op mooi papier geplakt 
worden en erbij geschreven in mooie 
letters hoe het gemaakt wordt. Daarna 
mag het blad mooi versierd worden 
natuurlijk!

Afsluiting
Alle recepten kunnen worden gestuurd 
(of gebracht) naar:
Mina p/a Huis Doorn, 
Langbroekerweg 10 3941 MT Doorn, 
of digitaal (gescand en) verstuurd naar 
info@dewerkhoven.nl 

De recepten worden opgehangen in de 
keuken van Huis Doorn.

Les 3: Verwerking in de klas

Doel:   De leerlingen maken een nieuw recept voor ex-keizer Wilhelm II.
Tijd: 60 minuten
Nodig:  - digibord/computer 
 - stevig papier of karton
 - (kleur) potloden, stiften
 - gekleurd papier, o.a. zilverpapier
 - plakkertjes, scharen, lijm 
 -  beeldmateriaal van verschillende recepten: de bijlagen 4a en 4b kunnen  

eventueel ook geprojecteerd worden op het digibord. Voldoende prints van 
bijlagen 4a en 4b. Tijdschriften (Allerhande) en kookboeken.

Voorbereiding: Leg alle materialen klaar en print genoeg bijlagen uit.
Locatie:  Eigen klaslokaal.

Korte inhoud van de les

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Bijlage 1: Ansichtkaart

Bij les 1 
De ansichtkaart van Huis Doorn

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Bijlage 2:  
Achtergrondinformatie bij 
powerpointpresentatie

bij les 1

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 binnenkwa-
men. Op de rechterfoto zie je Huis Doorn zoals het er nu 
uit ziet. Zie je verschillen??? En wat is hetzelfde gebleven?

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.

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 ridder-
hofstad 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?

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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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 perso-
neelshuis 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/huismaar-
schalk), 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 weke-
lijks bijvoorbeeld 12 gulden en omdat ze ‘s avonds terug-
kwam 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 perso-
neel 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 lap-
pen, 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?

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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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 kinder-
meisje 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 rijstscho-
tel met kersen uit de oven. Er werd vaak tussen de middag 
warm gegeten in die tijd...

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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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 moes-
ten worden. Een ijskelder was iets voor deftige mensen, 
maar de huisarts mocht ook gebruik maken van de ijskel-
der: 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 heb-
ben 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!

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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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 keizer-
rijk 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 rege-
ring ‘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!

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Bijlage 3: Leerlingenwerkblad
Schrijf op wat je weet van de volgende plaatjes.

1. Dit is  .................................................................................
 

  
  

 2. Wat doen de mannen hier?

..................................................................

............................................................

Wie is de man die vooraan staat?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
 

3.  Dit zijn ......................................................

 .....................................................................

 .....................................................................

 .....................................................................

 .....................................................................

 .....................................................................

 .....................................................................

 .....................................................................

 .....................................................................
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4. Dit is ............................................................

  Is het een foto van nu of van heel lang  
geleden?

 ........................................................................

 Hoe zie je dat? ...............................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

 

5. Waar werkten deze mensen? .....................................................................................

 ...........................................................................................................................................

Wat moesten ze daar allemaal doen? .....................................................................

 ...........................................................................................................................................

6.  Vertel wat je nog meer weet over Huis Doorn, de ex-Keizer en de mensen 
die voor hem werkten? 

 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

Veel succes!!!

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Antwoorden leerlingenwerkblad

1.    Ex-keizer Wilhelm II

2.  Ze zijn bezig een boom in stukken te zagen. Ex-keizer Wilhelm II.

3. IJskelders. De eerste is van Huis Doorn, de tweede van Hydepark.

4.  Dit is een foto van heel lang geleden. Van 1921. Je ziet het aan de veranderde 
tuin en aan de veranderde ingang: boven de deur was nog geen raam toen.

5.  Deze mensen werkten allemaal op Huis Doorn in de jaren ’30 van de twintigste 
eeuw. Het zijn Nederlanders uit de omgeving. Ze moesten de tuin mooi houden, 
eten koken, wassen, het huis schoonhouden, enzovoorts.

6.  De leerlingen kunnen vertellen over de vrouwen van de ex-keizer, de hobby’s die 
hij had (houthakken enz.), uiteindelijk is heel veel goed wat ze vertellen. Ook dat 
ze zelf op Huis Doorn geweest zijn bijvoorbeeld en wat ze er beleefd en gezien 
hebben.

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Canon van de Utrechtse Heuvelrug

Bijlage 4a:  Het recept voor  
de Keizer!

Kies max. 6 ingrediënten (benodigdheden) en verzin daar met elkaar een  
voorgerecht, een hoofdgerecht of een toetje (dessert) mee...

GROENTE

Bietjes Spruitjes Rode kool Snijbonen

Sperziebonen Sla Wortels Aardappels

Boerenkool Koolraap Groene kool Witte kool

Uien Tomaten Komkommer
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Bijlage 4a:  vervolg-1

KRUIDEN

Bieslook Peterselie Tijm Selderij

BOTER KAAS EIEREN

VLEES

Schapenvlees Kip Eend

Varkensvlees Rundvlees (koe)
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Bijlage 4a:  vervolg-2

ZUIVEL

Melk Yoghurt

VIS

Baars Paling

HONING

FRUIT

Appel Peer Rode bessen Bramen

Aardbei Framboos
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Bijlage 4a: vervolg-3

Hoe ga je te werk?

• Eerst verzinnen jullie wat jullie willen maken: een voorgerecht een hoofdgerecht of een toetje.

• Dan kijken jullie uit welke ingrediënten (benodigdheden) jullie kunnen kiezen.

• Verzin met maximaal zes ingrediënten een recept.

• Knip de ingrediënten uit.

• Plak de ingrediënten op een papier.

• Schrijf erbij hoeveel je ervan nodig hebt. 

• Beschrijf verder hoe het voorgerecht, hoofdgerecht of toetje gemaakt moet worden.

•  Jullie kunnen daarvoor de computer gebruiken en internet, maar ook kookboeken en tijdschriften 
(van Albert Heijn bijvoorbeeld).

•  Als jullie alles hebben opgeschreven kunnen jullie het recept tekenen of misschien hebben jullie er wel 
een mooi plaatje van gevonden! 

• Maak er iets moois van en stuur het dan naar Mina.

Alle benodigdheden die je hebt gebruikt waren er ook al toen de 
ex-keizer in Doorn woonde! Maar kiwi’s, mango’s, aubergines en 
courgettes waren er nog niet!

Veel succes!!
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Bijlage 4b:  Voorbeeldrecepten voor 
de Keizer! 

Boerenomelet (idee voor tussen de middag = lunch)

Benodigdheden: (voor 4 personen)
- 4 eieren
- Scheutje melk of water
- Klontje boter
- Verse groenten en kruiden
- Peper en zout
- Koekenpan en brood een schaal een bord en een vork

Klop met een vork 4 eieren los met een scheutje melk of 
water. Haal wat restjes uit de groentelade (bijvoorbeeld 
prei, champignons, tomaten) en snij deze fijn. Hak wat 
verse groene kruiden fijn, zoals bieslook en peterselie. Roer de kruiden samen met peper en een beetje 
zout door het eimengsel. Doe een klontje boter in een koekenpan. Bak de groenten 3 minuten. Schenk 
dan het eimengsel in de pan. Bak de omelet met het deksel op de pan in 8 minuten gaar. Lekker met 
volkorenbrood of een salade.

Peer egeltje (idee voor een toetje = dessert)

Benodigdheden: (voor 4 personen)
- 4 halve geschilde verse peren
- Handje amandelstaafjes
- 12-20 rozijnen

Schil de peren, verwijder het klokhuis en halveer ze. 
Steek de amandelstaafjes als stekels in de peer, maar 
laat de ‘kop’ vrij. Versier de kop met rozijnen als ogen en 
neus.

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Bijlage 4b:  vervolg 

Gevuld ei (idee voor een voorgerecht)

Benodigdheden: (voor 4 peronen)
- 4 eieren
-  Steelpannetje met water, een plankje, vork, 2 lepels,  
mes en een diep bord

- Peterselie en bieslook (in stukjes)
- Tomaat
- Mayonaise en een beetje boter
- 8 blaadjes kropsla
- Rozijntjes of ‘kappertjes’

Kook de eieren ongeveer 7 minuten in het steelpannetje met water. Giet het water af en leg de eieren 
in koud water. Pel, als ze koud genoeg zijn om te pakken, de eitjes af. Snijdt ze door in de lengte. Wip 
het eigeel er uit en doe het met een lepel boter in het diepe bord. Prak het totdat het heel zacht is en 
doe de peterselie- en bieslookstukjes door. Vorm er met 2 lepels balletjes van en doe de balletjes terug 
in de halve eieren. Als je het leuk vindt: Doe een slablaadje onder het ei, een paar stukje peterselie 
bovenop, een stukje tomaat als mondje en de rozijnen of kappertjes als neus en oogjes!     

Boerenkool met worst (idee voor een hoofdgerecht)

Benodigdheden: (voor 4 peronen)
- 1 kg aardappels (kruimig)
- 600 gram Boerenkool 
- Rookworst
- Peper, zout, klontje boter en eetlepel azijn
- Pan met water, aardappelschilmes, schaal en plank

Was en snijdt de boerenkool in stukjes en doe ze in een 
pan. Schil de aardappelen en doe ze bovenop de boeren-
kool. Doe daarbovenop het water en een beetje zout en 
peper. Kook het 10 minuten. Dan doe je de rookworst 
erbij en kook die nog eens 15 minuten mee. Afgieten en 
het kookvocht bewaren in een kom. Door elkaar stam-
pen, en doe dan de boter en azijn erdoorheen. Af en toe 
wat kookvocht erbij zodat het smeuïg wordt! 

Canon van de Utrechtse Heuvelrug



Bijlage 5:  Informatie over de  
docent en de locatie

Uitvoerend docent
Annet Werkhoven-Scherpel is historica en geschie-
denisdocent. Zij heeft ruim 30 jaar ervaring  in het 
basis-speciaal-en voortgezet onderwijs. Zij maakt 
projecten voor alle leeftijdsgroepen en voert ze ook 
(mede) uit. Dit doet ze vanuit het in 2007 opge-
richte bedrijf De Werkhoven ‘Geschiedenis voor u’. 
Annet’s grote passie is de lokale geschiedenis, de 
eigen omgeving. Die geschiedenis zou bij iedereen, 
jong en oud, bekend moeten zijn. Ze stelt zich 
graag tot doel dit te bereiken.

Zie voor overige activiteiten: 
www.dewerkhoven.nl   
info@dewerkhoven.nl 
Locatie: Arnhemsebovenweg 243
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Locatie
Langbroekerweg 10, 3941 MT Doorn
www.huisdoorn.nl

Huis Doorn is vooral bekend door haar laatste bewo-
ner: de ex-Keizer Wilhelm II, die er tot zijn dood in 1941 
gewoond heeft. De ex-Keizer had veel lokaal personeel in 
dienst. De locatie van de les is in Huis Doorn zelf. Fietsen 
kunnen bij het poortgebouw gestald worden of bij het 
Paviljoen over de Eerste Wereldoorlog. Langs de Oranjerie 
kan er dan naar het Huis gelopen worden.  



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! 


