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WOORD VOORAF

Huis Doorn is als historische buitenplaats landelijk 
bekend vanwege het verblijf van de Duitse (ex-)keizer, 
die hier na abdicatie van 1920 tot aan zijn dood in 1941 
verbleef en in het mausoleum werd bijgezet. Sinds 
1945 is de buitenplaats eigendom van de Staat der 
Nederlanden, die het in beheer heeft gegeven aan de 
Stichting Huis Doorn.

Het Rijksvastgoedbedrijf, optredend namens de Staat 
der Nederlanden, besloot onlangs tot een bouwhistorisch 
onderzoek van het poortgebouw, oranjerie, dienstwoning 
en overige bouwkundige objecten in het park. 

Het voorliggende rapport betreft een bouwhistorische 
verkenning van de parkobjecten. 

Voor een goede zorg van ons historisch erfgoed is het 
belangrijk inzicht te hebben in de monumentwaarden, en 
mogelijk verborgen monumentwaarden, van een object. 
Ten behoeve van het dagelijks onderhoud is er behoefte 
aan duidelijkheid omtrent de verantwoordelijkheid 
ten aanzien van monumentenbehoud. Een snel en 
helder voor iedereen direct te begrijpen overzicht is het 
uitgangspunt. De bouwhistorische verkenning voorziet in 
deze behoefte.

In deze bouwhistorische verkenning treft u een overzicht 
aan met een korte omschrijving en verbeelding van de 
architectonische waardeverwachting van het object, 
bouwdeel of cluster, en de omgeving. Het gaat hierbij niet 
puur om de waardeverwachting als monument, maar om 
het aangeven welke delen een bijzondere benadering 
vragen bij bijvoorbeeld onderhoud of aanpassing. De 
verschillende verantwoordelijkheden zijn op een zo 
helder en eenduidig mogelijke manier aangegeven, 
zodat de lezer op een uniforme en duidelijke manier 
inzicht krijgt in de cultuurhistorische waardeverwachting 
en de aanraakbaarheid van het object. Daarnaast worden 
relevante situaties en bijzondere aandachtspunten nader 
uitgewerkt.

Omdat er van de parkobjecten slechts beperkte (archief)
informatie voorhanden was, is telkens per object als 
basis een beschrijving en beperkte fotodocumentatie 
opgenomen. Slechts de grotere bouwwerken, zoals de 
kapel, duiventil, garage, mausoleum en tuinschuur, zijn 
verder aangevuld met de beschikbare bouwtekeningen 
en andere archiefgegevens zoals oudere foto’s. 

Leeswijzer

De attentiewaarde ten aanzien van onderhoud en 
mogelijke wijzigingen in het object is aangegeven aan 
de hand van ‘stoplichtkleuren’ die ‘symbolisch’ aangeven 
wat de bedoeling is.

Rood is stilstaan, altijd afblijven!  
Oranje betekent pas op, overleg noodzakelijk! 
Groen is doorgaan, geen bijzonderheden.
De verschillende attentiewaarden zijn telkens in de  
beschrijvingen van de verschillende parkobjecten 
aangegeven.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het 
Rijksvastgoedbedrijf door Wevers & van Luipen in 
oktober en november 2015. Het veldwerk werd verricht 
door ir. Leo Wevers en ing. Dominique Vermeulen, 
waarbij de speciale bouw- en interieuronderdelen 
fotografisch gedocumenteerd werden. 

Het archiefonderzoek beperkte zich tot het archief van 
bouw- en woningtoezicht van Doorn (gemeente Utrechtse 
Heuvelrug), het Nationaal Archief te ’s-Gravehage, het 
Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht te Wijk 
bij Duurstede, de Oudheidkamer te Doorn, het archief 
van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het archief van 
het Rijksvastgoedbedrijf, en het persoonlijk archief van 
architect Pothoven, dat thans in het bezit is van Stichting 
Huis Doorn. Hierbij werden met name gegevens over de 
verbouwingen in de 20ste eeuw en het gebruik van het 
pand geïnventariseerd. 

Tijdens het onderzoek hebben we hulp en ondersteuning 
mogen ondervinden van de verschillende bewoners 
van het landgoed. Voor de gastvrijheid en de vele 
herinneringen en feiten over de geschiedenis van het 
landgoed gaat onze dank uit naar meneer en mevrouw 
Nietveld, meneer en mevrouw Mori, mevrouw Ruig, 
en de tijdelijke bewoners van de dienstwoning. Voor 
de organisatie en toegankelijkheid danken wij de heer 
Cornelis van der Bas en de heer Frank Louhenapessy 
van de Stichting Huis Doorn. Voor de inhoudelijke 
begeleiding gaat ons dank uit naar Saskia Hesselink en 
Ilona Becerra-Steijven van het Rijksvastgoedbedrijf.

Utrecht, januari 2016 
Ir Leo Wevers 
Ing Dominique Vermeulen
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afb. 1. Luchtfoto van Doorn, in het 
rood is Huis Doorn gemarkeerd. Bron: 
Google Earth, 2015

afb. 2. Kadastrale tekening landgoed 
Huis Doorn. Bron: archief RVB, april 
2008

SITUATIE
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BESCHRIJVING OBJECTEN

De beschrijving van het terrein vindt plaats aan de 
hand van de fotografische documentatie. De objecten 
zullen worden beschreven, waarbij aan bod komen: 
fietsenstalling, kapel, prieeltje, duiventil, mausoleum, 
schuur moestuin, koude kas + CV kelder, tuinmuur 
moestuin, westelijke tuinmuur moestuin, buste keizer, 

buste noordzijde, buste zuidzijde, beeld adelaar, 
beeld nabij oranjerie, beeld duiventil, houtloods, 
houtenbrug, overige bruggen, noordelijke tuin, muur 
met toegangshek, toegangshek langbroekerweg, 
grafstenen en grafstenen naast kasteel.
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REDENGEVENDE OMSCHRIJVINGEN

Monumentnummer: 506969 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 04-07-1997
Inschrijving register : 18-11-1997
Kadaster deel/nummer : 9911/8
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
506962 Doorn

Gemeente: Provincie:
Utrechtse Heuvelrug Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Langbroekerweg 10 3941 MT Doorn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Doorn A 6087

Omschrijving:

KAPEL. 

Omstreeks 1815-1830 in opdracht van A.C.W. Munter gebouwde neogotische bakstenen kapel, op
rechthoekige grondslag en grijs geschilderde plint, roomwit geschilderd. De kapel heeft een met grijze
pannen gedekt, licht inzalend zadeldak. De voorgevel is voorzien van een ingangspartij boven een
hardstenen stoepje met twee treden, bestaande uit een dubbele, halfrond beëindigde deur waarboven een
spitsboogvormig bovenlicht met vorktracering. Aan weerszijden van de deur een pilaster met kapiteel
waarop een pinakel met bolbekroning. In de topgevel drie kraagsteentjes waartussen geprofileerde stijlen
die twee driepasbogen vormen waarboven een cirkel in pleister. Aan beide zijden van de voorgevel,
evenals de achtergevel, een omgaand blokliseen. Linkerzijgevel: een spitsboogvormig venster voorzien van
in 1952 vervangen glas-in-lood en persiennes. Rechterzijgevel: idem. Achtergevel: in de blinde topgevel
een ronde lijst van stuc. De beide topgevels worden bekroond door een hardstenen bol. 

Hoofdcategorie: Subcategorie: Oorspronkelijke functie:
Kastelen,landh., parken ed Bijgebouwen kastelen enz. Bijgebouw

Actualiteit gegevens: 02-10-2015 Pagina 1/1
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Monumentnummer: 506971 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 04-07-1997
Inschrijving register : 18-11-1997
Kadaster deel/nummer : 9911/8
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
506962 Doorn

Gemeente: Provincie:
Utrechtse Heuvelrug Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Langbroekerweg 10 3941 MT Doorn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Doorn A 6087

Omschrijving:

DUIVENTIL. 

Grof grijs gepleisterde, bakstenen en cilindervormige duiventil onder een met oranje pannen gedekt
achtzijdig puntdak met overstek, oorspronkelijk geplaatst op walvisribben. In een ringbalk staat een
gekerfde signatuur en datering: I Koudijs 1840, wellicht de stichtingssdatum van de til, die in elk geval van
voor 1874 moet dateren (vermeld in de veilingcatalogus van september 1874). 

In het begin van de 20ste eeuw zijn de ribben vervangen door acht gelijkvormige staanders van eikenhout.
Het muurwerk van de til eindigt onder het dak in kantelen. Oorspronkelijk waren deze kantelen duidelijker
zichtbaar doordat het dak binnen de kantelen ontsprong. 

Hoofdcategorie: Subcategorie: Oorspronkelijke functie:
Kastelen,landh., parken ed Tuin, park en plantsoen Duivenhok(L)

Actualiteit gegevens: 02-10-2015 Pagina 1/1
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Monumentnummer: 506968 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 04-07-1997
Inschrijving register : 18-11-1997
Kadaster deel/nummer : 9911/8
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
506962 Doorn

Gemeente: Provincie:
Utrechtse Heuvelrug Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Langbroekerweg 10 3941 MT Doorn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Doorn A 6087

Omschrijving:

FIETSENSTALLING. 

Omstreeks 1921, waarschijnlijk kort na de bouw van het poortgebouw, gebouwde fietsenstalling voor de
fietsen van het personeel van keizer Wilhelm. Thans staat deze stalling ten westen van het poortgebouw.
De thans in vervallen staat verkerende stalling met betonnen vloer, is opgetrokken uit houten delen en
bestaat uit vijf segmenten op een 10-zijdig grondplan. Het (thans) aan alle zijden open gebouwtje wordt
overkapt door een rond, met riet gedekt tentdak, bekroond door een klein open blok met tentdak. 

Hoofdcategorie: Subcategorie: Oorspronkelijke functie:
Kastelen,landh., parken ed Bijgebouwen kastelen enz. Bijgebouw

Actualiteit gegevens: 02-10-2015 Pagina 1/1
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Monumentnummer: 506966 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 04-07-1997
Inschrijving register : 18-11-1997
Kadaster deel/nummer : 9911/8
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
506962 Doorn

Gemeente: Provincie:
Utrechtse Heuvelrug Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Langbroekerweg 10 3941 MT Doorn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Doorn A 6087

Omschrijving:

GARAGE MET KLOKKENTOREN. 

De rood bakstenen garage op L-vormig plattegrond onder een samengesteld zinken zadel- en schilddak
met zeer royale overstek, werd in 1928 gebouwd in opdracht van Wilhelm II door ir. architect Flieringa uit
Doorn. In de winter 1994-95 zijn tijdens de vervanging van het vorige dak de vijf oorspronkelijke
dakvensters dichtgezet. In de zuidgevel een 6-ruits laddervenster. Aan de oostzijde twee brede
schuifdeuren, elk bestaande uit twee schuifbare delen met drie-ruits venster. Aan de noordzijde een
uitbouw onder plat dak en op de hoek van de garage een hoge bakstenen schoorsteen. In de noordgevel
een regelmatige deur- en vensterindeling. Tegen de hoge blinde westgevel staat een lage tuinkas op
rechthoekige plattegrond, onder een lessenaarsdak. Hierdoor is het westelijke dakschild hoger dan het
oostelijke. De tuinkas dateert uit de jaren '50 en is derhalve voor de bescherming van ondergeschikte
betekenis.

In de van de garage losstaande, rood bakstenen klokkentoren op vierkante grondslag onder een met grijze
pannen gedekt tentdak waaronder galmsleuven, is een gedenkplaat geplaatst ter herinnering aan de 70ste
verjaardag van Wilhelm op 27 januari 1929. In de oostgevel de ingangspartij bestaande uit een uit
vertikale delen opgebouwde deur met halfronde beëindiging. Op de zuidoost- en de noordwesthoek twee
haaks op elkaar staande zwart geschilderde wijzerplaten, ondersteund door bakstenen consoles. Op de
hoeken onder de wijzerplaten een uitkragend smal bakstenen decoratief element. In de zuid -, noord en
westgevel twee boven elkaar geplaatste smalle ramen met halfronde afsluiting. Het tentdak wordt

Actualiteit gegevens: 02-10-2015 Pagina 1/2
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Monumentnummer: 506972 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 04-07-1997
Inschrijving register : 18-11-1997
Kadaster deel/nummer : 9911/8
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
506962 Doorn

Gemeente: Provincie:
Utrechtse Heuvelrug Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Langbroekerweg 10 3941 MT Doorn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Doorn A 6087

Omschrijving:

MAUSOLEUM. 

Op verzoek van Wilhelm II werd na zijn dood in 1941, in 1941 een mausoleum ten noorden van het Huis
Doorn gebouwd waarin zijn lichaam werd bijgezet. Het zachtrood bakstenen mausoleum op rechthoekige
grondslag op natuurstenen plint, heeft een onder grijze pannen gedekt, licht inzalend samengesteld tent-
en zadeldak en werd ontworpen door de Berlijnse architect dr E. Kiessling. De voorgevel (zuid) is voorzien
van een smallere aedicula met aan de linker- en rechterzijde drie strakke natuurstenen pilasters. In de
gevel, die geheel opgetrokken is uit zachtgele natuursteen, bevindt zich de toegang, bestaande uit een
dubbele paneeldeur. In de topgevel een gevelsteen in de vorm van een schilddragende hond. De zijwanden
van het portaal zijn eveneens van pilasters voorzien. In de linker- en rechterzijgevel twee
rondboogvensters met natuurstenen onderdorpels, voorzien van diefijzers en okergeel glas-in-lood. De
achtergevel is blind. Het dak wordt bekroond door een pijnappel waarop een kruisje.

Actualiteit gegevens: 02-10-2015 Pagina 1/1
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Monumentnummer: 506970 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 04-07-1997
Inschrijving register : 18-11-1997
Kadaster deel/nummer : 9911/8
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
506962 Doorn

Gemeente: Provincie:
Utrechtse Heuvelrug Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Langbroekerweg 10 3941 MT Doorn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Doorn A 6087

Omschrijving:

PRIEELTJE. 

Vroeg 20ste-eeuws houten prieel op bijna ronde grondslag onder een met riet gedekt, rond tentdak met
overstek. Het op klossen geplaatste prieeltje is opgetrokken uit vertikale houten delen en is aan de
achterzijde geheel gesloten. Binnen bevindt zich een 3/4 rond zitbankje. Boven de ingang een getoogde
lijst. Het prieeltje is (thans) aan de buitenzijde donkergroen geschilderd evenals het bankje, en de
binnenzijde roomwit. De vloer bestaat uit blank houten planken. Het rieten dak wordt bekroond door een
ruitvormige piron.

Hoofdcategorie: Subcategorie: Oorspronkelijke functie:
Kastelen,landh., parken ed Tuin, park en plantsoen Priëel

Actualiteit gegevens: 02-10-2015 Pagina 1/1
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Monumentnummer: 506973 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 04-07-1997
Inschrijving register : 18-11-1997
Kadaster deel/nummer : 9911/8
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
506962 Doorn

Gemeente: Provincie:
Utrechtse Heuvelrug Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Langbroekerweg 10 3941 MT Doorn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Doorn A 6087

Omschrijving:

TOEGANGSHEK EN TUINMUUR. 

Toegangshek en tuinmuur ten noordoosten van het park, ter plaatse van de voormalige hoofdingang. In
1920 werd het oude spijlenhek vervangen door een hek naar ontwerp van architect H.A. Pothoven uit
Amersfoort. De ingangspartij is een barokke stijl uitgevoerd; de dubbele gietijzeren deur heeft
smeedijzeren versieringen in bandwerk en rozetten. Boven de ingang is een smeedijzeren en bekroonde W
aangebracht. De in- en uitzwenkende tuinmuur is waarschijnlijk omstreeks 1800 gebouwd. De deuren zijn
gevat tussen gemetselde pijlers die door een natuurstenen dekplaat worden afgedekt. Aan weerszijden van
de pijlers bevindt zich een korfboogvormige doorgang, waarvan de rechter is dichtgemetseld. 

Hoofdcategorie: Subcategorie: Oorspronkelijke functie:
Kastelen,landh., parken ed Tuin, park en plantsoen Tuinmuur

Actualiteit gegevens: 02-10-2015 Pagina 1/1
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Monumentnummer: 508085 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 04-07-1997
Inschrijving register : 18-11-1997
Kadaster deel/nummer : 9911/8
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
506962 Doorn

Gemeente: Provincie:
Utrechtse Heuvelrug Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Langbroekerweg 2 3941 MT Doorn
Langbroekerweg 4 3941 MT Doorn
Langbroekerweg 6 3941 MT Doorn
Langbroekerweg 8 3941 MT Doorn
Langbroekerweg 2 A 3941 MT Doorn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Doorn A 6087

Omschrijving:

TOEGANGSHEK BIJ POORTGEBOUW.

Smeedijzeren toegangshek aan de straatzijde (west) van het poortgebouw van huis Doorn. Het hek dateert
vermoedelijk uit ca. 1921 en bestaat uit twee opengewerkte, platte staanders. Tussen de staanders zijn
twee draaibare vleugels bevestigd. Beide vleugels zijn voorzien van stijlen, horizontale banden en een
X-vormig element. Dit element is centraal voorzien van een opengewerkt medaillon met koppen aan de
straatzijde en aan de achterzijde een bladmotief.

Hoofdcategorie: Subcategorie: Oorspronkelijke functie:
Voorwerpen op pleinen ed. Erfscheiding Toegangshek

Actualiteit gegevens: 02-10-2015 Pagina 1/1
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KAPEL

Blijkens de kaart van Huis Doorn uit ca. 1790 bevond 
zich op de plaats van de kapel reeds een gebouw, 
mogelijk de in de inventaris van 1792 genoemde “Hof 
en retraite”, dat een folly of hermitage geweest kan zijn. 
De huidige kapel werd vermoedelijk door A.C.W. Munter 
in de periode 1815-1830 gebouwd als neogotische folly 
met aanvankelijk de functie van tuinhuis. In de loop 
der tijd werd het gebouwtje voor meer religieus getinte 
doeleinden gebruikt, waaronder de zondagsschool 
omstreeks 1900. 

De kapel was voorzien van een doorgaande, gemetselde 
balustrade. Tevens was het dak gedekt met halfronde 
daktegels en bevond zicht op  nog een diagonaal 
geplaatst vieringtorentje, dat als pinakel met hogels was 
vormgegeven (afb. 14).

Toen de (ex-)keizer Doorn betrok werden verschillende 
ontwerpen voor de kapel gemaakt door architect Wolter te 
Riele. Hierbij zou het bestaande muurwek gehandhaafd 
blijven en de zou de kapel met verschillende uitbouwen 
worden vergroot (afb. 16 en afb. 17). Op het moment 
dat architect Pothoven de overige verbouwingen op het 
landgoed op zich nam, heeft hij eveneens een ontwerp 
voor de kapel gemaakt (afb. 18). Uiteindelijk zijn - behalve 

afb. 3. Terreintekening van Huis 
Doorn. De paarse stip geeft de lo-
catie van het object aan. De kapel 
is aan de oostzijde van het land-
goed gelegen, nabij het poortge-
bouw.

enkele moderniseringen in het interieur, zoals de plint 
van speeltjes - geen werkzaamheden uitgevoerd. In 
1941 heeft de kapel dienst gedaan als baarruimte voor 
de overleden (ex-)keizer Wilhem II totdat het mausoleum 
gereed was (afb. 19 t/m afb. 25). 

Toen het beheer van het landgoed werd overgedragen 
aan Stichting Huis Doorn in 1952 werd de kapel door 
Pothoven hersteld en gereed gemaakt voor kaartverkoop 
voor bezoekers. Hierbij werd  het gebouw voorzien 
van een nieuw pannendak, waarbij de oorspronkelijke 
opengewerkte balustrade, de geschubde daktegels 
en het diagonaal geplaatste en als pinakel met hogels 
vormgegeven vieringtorentje werden verwijderd en het 
gebouwtje in aanzicht sterk vereenvoudigde. 

Tot 1990 heeft het gebouw als souvenirwinkel gefungeerd 
(afb. 31). Na het vertrek van de souvenirwinkel is in 1992 
onderhoud uitgevoerd, waarbij de marmervloer en het 
stucwerk gerepareerd zijn en schilderwerk is uitgevoerd. 
Tevens werd in 1992 de kapel van een centrale 
verwarmingsinstalltie voorzien. Momenteel staat de 
kapel leeg.

Exterieur (rood)
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De kapel betreft een klein witgepleisterd pand van 
één bouwlaag voorzien van een zadeldak belegd met 
grijsgesmoorde hollandse pannen. De gevels zijn 
voorzien van een hardsteengrijze gestucte plint en 
worden beëindigd door een uitkragende geprofileerde 
gootlijst. De gevels zijn voorzien van pleisterwerk, 
waarin middels schijnvoegen een baksteenverband 
is aangebracht. De hoeken van de zijn verlevendigd 
door geblokte pilasters. De voorgevel is evenals de 
achtergevel als topgevel uitgevoerd en wordt bekroond 
door een hardstenen deksteen en dito bol. In de 
gevel is de entreepartij aangebracht, bestaand uit 
een dubbele deur met diamantblokken, gevat in een 
gestucte getoogde omlijsting met spitsboogvorming 
bovenlicht. Aan weerszijden van de entree bevindt zich 
een versiering middels halfronde pilasters met ranke 
pinakels en bollen als beëindiging. Boven de entreeparij 
is de gevel verlevendigd door gestuct traceerwerk 
met driepasmotieven. De zijgevels zijn voorzien van 
spiltsboogvensters met persiennes. De achtergevel kent 
eveneens een spitsboogvenster, alsmede bouwsporen 
van een dichtgezet oculus in de geveltop.

Interieur

Het interieur is in de loop van de tijd sterk vereenvoudigd 
en kent nu een modern verlaagd plafond, witgestucte 
muren en een marmeren vloer met een geometrisch 
centraal motief in Ölandsteen. Aan de achterzijde 
zijn de marmeren plavuizen recent (1992), terwijl de 
plinttegels dat eveneens zijn. Vermoedelijk was hier 
een houten verhoging ter plaatse van het voormalige 
altaar (afb. 7). De van Duitse origine uit 1637 daterende 
gebrandschilderde ramen zijn in 1952 deels door 
vandalisme en diefstal verloren gegaan. In de huidige 
ramen zijn nog enkele gebrandschilderde glaspanelen 
aanwezig betreffende de fabricage van lompen 
(noordgevel), het boekdrukwerk (westgevel) en het 
boekbinden (oostgevel). In de noordwestelijke hoek 
is tenslotte nog een rookkanaal - behorende bij een 
vroegere kachelnis - bewaardgebleven. In de zolder 
zijn sporen van de oorspronkelijke dakruiter en het 
dichtgemetselde oculus in de noordelijke topgevel 
aanwezig.

vloeren: arabescato plavuizen met Öland plavuizen in 
geometrisch motief XIX (rood) 

wanden: gemetselde wanden met stucwerk, voorzien 
van witjes en mangaankleurige speeltjes XXa (rood) 

bui.openingen: glas-in-loodramen met panelen in 
gebrandschilderd glas betreffende de boekdrukkunst 
1637, geplaatst mogelijk omstreeks 1920 (rood) 

bin.openingen:  n.v.t. 

plafonds: Verlaagd stucplafond uit gipskarton XXd 
(groen)

constructie: kapconstructie is deels vervangen, deels uit 
de bouwtijd (oranje).

vaste inrichting: n.v.t.

installaties: cv-ketel, radiatoren, opbouw leidingwerk en 
lichtspots 1992. (groen) Rookkanaal van kachelnis XIXb 
(rood)

bijzonderheden: n.v.t. 
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afb. 4. De kapel gezien vanuit 
het zuiden.

afb. 5. Interieur van de kapel.
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afb. 6. Detail van de wit marme-
ren vloer met het middenmotief in 
Öland.

afb. 7. Detail van de bouwnaad 
in de vloer en plinttegels, vermoe-
delijk verbandhoudende met een 
verhoging ter plaatse van het ver-
onderstelde voormalige altaar. de 
plint tegels - speeltjes - zijn ka-
rakteristiek voor de verbouwingen 
van Pothoven. Deze komen ook 
terug in het poortgebouw, dienst-
gebouw en de oranjerie.
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afb. 8. Detail van de houten roe-
den en traceringen van de glas-in-
lood ramen.

afb. 9. Detail van één van de ge-
brandschilderde glaspanelen be-
treffende de boekdrukkunst met 
het jaartal 1637.
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afb. 10. Detail van het uitkragende 
schoorsteenkanaal van de voor-
malige kachelnis. 

afb. 11. Één van de bij de oranje-
rie bewaardgebleven  geschubde 
daktegels. Mogelijk betreft het hier 
de oorspronkelijke daktegels van 
de kapel.
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afb. 12. De zolder met de noorde-
lijke topgevel met daarin de dicht-
zetting van een oculus.

afb. 13. Zicht in de zolder met de 
kapconstructie en de ravelingen 
van de oorspronkelijke overhoeks-
geplaatste dakruiter.
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afb. 14. De kapel in het begin van de twintigste eeuw. De kapel bezat toen nog een balustrade. Tevens was 
het dak gedekt met halfronde daktegels en bevond zicht op  nog een diagonaal geplaatst vieringtorentje, dat 
als pinakel met hogels was vormgegeven. . Fotocollectie Stichting Huis Doorn
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afb. 15. Voorzijde kapel voor de verbouwing door Wilhelm II. Fotocollectie Stichting Huis Doorn
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afb. 16. Ontwerptekening van de kapel door architect Wolter te Riele.. Archief Stichting Huis Doorn, bouwtekeningen 
Pothoven.

afb. 17. Ontwerptekening van de kapel door architect Wolter te Riele. De tekening toont een alternatief ontwerp waar 
de voorgevel enigszins is opgehoogd en is voorzien van een klokketoren. Archief Stichting Huis Doorn, bouwtekenin-
gen Pothoven.
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afb. 18. Ontwerptekening van de kapel. Archief Stichting Huis Doorn, bouwtekeningen, Pothoven.
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afb. 19. De uitvaartstoet tijdens 
de bijzetting van Wilhelm II in juni 
1941. Deze werd bijgewoond door 
nazi-kopstukken zoals Seyss-In-
quart, Christiansen,  Canaris, en 
de 92-jarige August von Macken-
sen, die tijdens zijn keizerschap 
onder Wilhelm II had gediend.

afb. 20. De kapel in 1941 net na 
het overlijden van de (ex-)keizer. 
De (ex-)keizer werd in de kapel 
bijgezet totdat het mausoleum 
voltooid was. Links van de ingang 
is een bloemenkrans met lint van 
Adolf Hitler te zien. Dit tegen de 
wens van de (ex-)keizer in, die 
geen geen nazi-symbolen op zijn 
uitvaart wilde hebben.
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afb. 21. Bijzetting in kapel in 1941. Fotocollectie Stichting Huis Doorn
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afb. 22. Bijzetting in kapel . Fotocollectie Stichting Huis Doorn

afb. 23. Bijzetting in kapel. Foto-
collectie Stichting Huis Doorn
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afb. 24. Begrafenis van de (ex-)keizer . Fotocollectie Stichting Huis Doorn

afb. 25. De kapel door Elisabeth Ben-
tinck. Collectie Stichting Huis Doorn
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afb. 26. Kapel met kist en geheel de reusachtige bloemenkrans die Hitler op persoonlijke titel heeft laten bezorgen. 
Fotocollectie Stichting Huis Doorn 

afb. 27. Glas-in-lood ramen kapel. 
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afb. 28. November 1951. Rekening van aannemer H. Demoed inzake de restauratie van de kapel. Steiger, stucadoor-
werk. Arhief Huis Doorn, doos correspondentie onderhoudswerkzaamheden, Pothoven.
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afb. 29. 4 februari 1952. Begroting herstelwerkzaamheden kapel door H. Demoed, zodanig dat de kapel gebruikt kan 
worden voor kaartverkoop. Omvat het slopen van balustrade van zij- en topgevels. Archief Sitchting Huis Doorn, doos 
correspondentie diverse onderhoudswerkzaamheden, Pothoven.
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afb. 30. 4 februari 1952. Begroting herstelwerkzaamheden kapel door H. Demoed, zodanig dat de kapel gebruikt kan 
worden voor kaartverkoop. Omvat het slopen van balustrade van zij- en topgevels. Archief Stichting Huis Doorn, doos 
correspondentie diverse onderhoudswerkzaamheden, Pothoven.
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afb. 31. De kapel gezien vanuit 
het zuiden omstreeks 1987. De 
kapel fungeerde tot 1990 als sou-
venirwinkel.

afb. 32. Een foto van een sterk op 
de kapel gelijkend gebouw. Deze 
kapel stond tevens aan de Lang-
broekerweg, maar is in 1910 ge-
bouwd. De kapel is inmiddels ver-
dwenen.
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afb. 33. Voorgevel van een baar-
huis op de Algemene Begraaf-
plaats te Doorn dat sterke gelijke-
nis vertoond met de kapel. Naast 
de geblokte hoeklisenen, pilasters 
en karakteristieke deur, bevat het 
baarhuis tevens een pinakelvor-
mige dakruiter, en obelisken die 
op de kapel eertijds ook aanwezig 
waren.

Het baarhuis werd in 1873 
ontworpen en gebouwd door de 
lokale timmerman Jan Koudijs, 
wiens naam tevens op de duiventil 
is te vinden en het neo-gotische 
huis Doornhoek heeft ontworpen. 
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Dit bronzen beeld, getiteld Amazone zu Pferde, 
werd tussen 1890-1895 ontworpen door de Berlijnse 
beeldhouwer Louis Tuaillon (1862-1919). Het beeld werd 
bekend op de Großen Berliner Kunstausstellung van 
1895, welke door keizer Wilhelm II werd georganiseerd. 
Na de tentoonstelling gaf de keizer opdracht een meer 
dan levensgroot exemplaar van het beeld te vervaardigen 
voor de Nationalgalerie te Berlijn. Een ander exemplaar 
bevindt zich tevens in Berlijn, op de Tiergarten. Beide 
exemplaren - die op de Tiergarten en die in Doorn - 
bevinden zich op een travertin sokkel.

afb. 34. Terreintekening van Huis 
Doorn. De paarse stip geeft de lo-
catie van het beeld ‘Amazone te 
paard’ aan.

Het beeld te Huis Doorn werd in 1919 geschonken 
door de vrouwen van Oost-Pruisen aan het verbannen 
keizerlijk echtpaar.

Het beeld was oorspronkelijk opgenomen in het - op 
deze plaats gesitueerde - zogenaamde ‘Amazonevak’, 
een bloemperk dat elk jaar  opnieuw ingeplant werd, met 
onder andere violen of tulpen.

In het jaar 2000 werd het beeld gestolen. Een nieuw 
afgietsel werd onthuld in 2010.

Het beeld omvat een Amazoneruiter te paard (rood) op 
een travertin sokkel die uit 1919 dateert (rood). Op de 
achterzijde staat in de sokkel gehouwen “Ostpreussische 
Frauen ihrem Unvergesslichen Kaiserpaar”.

BEELD ‘AMAZONE TE PAARD’
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afb. 35. Overzicht van het beeld 
Amazone zu Pferde, van Louis 
Tuaillon. Het bronzen beeld is een 
afgietsel dat na diefstal in 2000 in 
2010 werd geplaatst. De sokkel is, 
evenals bij de levensgrote exem-
plaren in Berlijn, gehouwen uit tra-
vertin en dateert wel nog uit 1919.

afb. 36. Zicht op de achterzijde 
van de sokkel. In het natuursteen 
staat: “Ostpreussische Frauen ih-
rem Unvergesslichen Kaiserpaar “
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afb. 37. Zicht van het beeld Amazone te paard “
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FIETSENSTALLING

afb. 38. Terreintekening van Huis 
Doorn. De paarse stip geeft de lo-
catie van de fietsenstalling aan. 

Deze “rijwielbergplaats” dateert uit juni 1921 en is 
ontworpen door architect H.A. Pothoven (afb. 39). 
Bijgenaamd de fietsenpaddenstoel, of Fahrrad-Pilz, 
stond het bouwwerkje net achter het poortgebouw 
verscholen tussen de begroeiing (afb. 41). De stalling 
werd, na gereedkoming van het poortgebouw, gebouwd 
personeelsleden, die  veelal uit de omgeving afkomstig 
waren. 

Het object bestond oorspronkelijk uit een betonnen 
grondplaat met daarop vijf houten palen. Daarboven was 
een uitkragend, rond rietendak, dat was afgedekt met 
een forse loden piron.

In latere jaren werd de stalling omgebouwd tot 
toiletgebouw, waarbij in elk van de vijf segmenten een 
toilet werd gerealiseerd. In deze periode is ook de loden 
piron vervangen door een open houten dakruiter op 
vierkant grondslag waarmee de ventilatie werd geregeld.

In 1979 werd het gebouw nogmaals aangepast, waarbij  
twee van de vijf toiletten werden samengevoegd tot 
invalidetoilet (afb. 40). Hierbij is de oorspronkelijk 
vijfhoekige grondplaat afgezaagd.

Momenteel zijn de toiletten weer verdwenen en staan 
er weer fietsen onder gestald. Echter, de kozijnen en 

wandstijlen uit deze periode zijn gehandhaafd - mogelijk 
ter ondersteuning van het dak.

vloeren: betonplaat waar de vijf originele kolommen op 
staan, deels afgezaagd (rood)  betonvloer buitenste ring 
(groen)

bui.openingen: kozijnstijlen, uit de tijd dat het bouwwerk 
als toilet functioneerd (groen) 
constructie: kapconstructie uit de bouwtijd 1921 (rood), 
vijf oorspronkelijke stijlen (rood) dakruiter met ventilatie 
(oranje)
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afb. 39.  Ontwerptekening rijwielbergplaats Huize Doorn. Architect: H.A. Pothoven, juni 1921.
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afb. 40. Verbouwing toiletgroep tot invalide toilet,1979. Archief Rijksgebouwendienst
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afb. 42. Binnenzijde van de fiet-
senstalling. 

afb. 41. Op de voorgrond de pad-
destoel in zijn oorspronkelijke 
vorm. Daar achter het privé-se-
cretariaat van de keizerin, bijge-
naamd “Weisse Haus”, dat later 
naar de bergweg in Amerongen is 
verplaatst. Helemaal achter is de 
duiventil te zien. Foto uit de collec-
tie Gutschmidt, collectie Stichting 
Huis Doorn, 1935.
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afb. 43. Aanzicht van de fietsen-
stalling. 

afb. 44. Binnenzijde van de fiet-
senstalling. 
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Het prieel maakte oorspronkelijk onderdeel uit van het 
Keizer Wilhelm Rosarium en stond bij de ingang van het 
rosarium aan de Rijksstraatweg (afb. 46). Dit rosarium 
werd in 1927 door Wilhelm II aan de gemeente Doorn en 
het Nederlandse volk geschonken uit dankbaarheid voor 
de gastvrijheid die hij als banneling had ontvangen.1 

De ontwerper van het prieel is niet bekend; mogelijk 
is het door architect H.A. Pothoven ontworpen of was 
het getekend door de Doornse aannemer J. Pothoven 
die in die tijd kleinere verbouwingen op het landgoed 
realiseerde. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd in 1955 het Rosarium 
door de Staat verkocht aan de gemeente Doorn en 
werd het terrein in 1967 tot midget-golfbaan ingericht.2 
Het prieel is vermoedelijk omstreeks 1955 elders op het 
landgoed geplaatst. Het prieel bevond zich in 1987 nog 
langs het pad tussen de kapel en de garage (afb. 47). 
Het prieel werd tijdens de restauratie van 1989-1992 
onder leiding van architectenbureau T. van Hoogevest 
gerestaureerd door aannemingsbedrijf Jurriëns uit 
Utrecht. Het prieel brandde enkele jaren geleden 
gedeeltelijk uit als gevolg van brandstichting. Het staat 
momenteel op een gazon ten noorden van de schuur 
1 Laman 1995, 161.
2 Mehrtens 1983, 25.

afb. 45. Terreintekening van Huis 
Doorn. De grote paarse stip geeft 
de huidige locatie van het prieel 
aan. N.B.: Het prieel maakte oor-
spronkelijk onderdeel uit van het 
Keizer Wilhelm Rosarium en stond 
bij de ingang aan de Rijksstraat-
weg, geheel bovenaan de terrein-
tekening (kleine stip).  De tweede 
kleine stip langs het pad tussen de 
kapel en de garage markeert de lo-
catie van het prieel in de jaren ‘80 
van de 20ste eeuw.

bij de moestuin en wacht sindsdien op herplaasting en 
herstel. 

Exterieur (rood)

Het prieel betreft een houten cilindervormig object één 
bouwlaag, voorzien van een kegelvormig rietendak 
met overstek. De wanden zijn uitgevoerd als stijl- en 
regelwerk en zijn bekleed met kraaldelen, voorzien 
van een houten plint en worden beëindigd door het 
uitkragende rietendak. Aan de voorzijde is het prieel 
open en wordt de opening door twee van vellingkanten 
voorziene vierkante stijlen in drieën gedeeld. In het 
midden is de entree gesitueerd, terwijl beide zijopeningen 
met een hekwerk zijn afgewerkt. De binnenzijde van het 
prieel kent een halfronde houten bank, alsmede een 
plafondafwerking met kraaldelen.

vloeren: houten delen (rood) 
wanden: stijl- en regelwerk met kraaldelen (rood) 
bui.openingen: nvt 
plafonds: kraaldelen (rood) 
constructie: kapconstructie uit de bouwtijd met grenen 
hoekkepers en rietlatten (rood) 
vaste inrichting: halfronden zitbank (rood) 
installaties: n.v.t. 

PRIEEL
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afb. 46. Het prieel in de jaren ‘30 
van de 20ste eeuw op de oor-
spronkelijke locatie bij de ingang 
van het rosarium aan de Rijks-
straatweg.  

afb. 47. Het prieel omstreeks 
1987, foto bureau Van Hoogevest. 
Het prieel bevond zich destijds 
langs het pad tussen de kapel en 
de garage.   
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afb. 48. Zicht op de voorzijde van 
het prieel.

afb. 49. Zicht op de achterzijde 
van het prieel.
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afb. 50. Detail van de plint van het 
prieel.

afb. 51. Detail van de kapvoet van 
het prieel.
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afb. 52. Zicht op de bank en vloer 
van het prieel.

afb. 53. Zicht op de bekleding van 
de achterwand van het prieel met 
kraaldelen.
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afb. 54. Zicht op het plafond van 
het prieel met bekleding met kraal-
delen.

afb. 55. Detail van de vorige af-
beelding met de kolommen met 
vellingkanten, alsmede met een 
doorzicht op de kapconstructie ten 
gevolge van de brandschade. 
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Op basis van het gegeven dat de duiventil niet op de 
kadastrale minuut uit 1832 staat weer gegeven en de 
aanwezigheid van de inscriptie “I. Koudijs 1840”, wordt 
thans aangenomen dat de duiventil in 1840 door de 
Doornse timmerman/aannemer Jan Koudijs zou zijn 
gebouwd, in opdracht van jonkheer A.C.W. Munter. 
Koudijs was afkomstig uit een Doornse aannemersfamilie 
en heeft meerdere neo-gotische gebouwen op zijn naam 
staan, waaronder het huis Doornhoek en het Doornse 
Baarhuisje.

De duiventil werd oorspronkelijk ook gebruikt voor het 
verzamelen van duivenmest - die eenvoudig via een luik 
in de plavuizenvloer op eronder geplaatste kruiwagen 
geveegd kon worden - voor de tabaksteelt en meloenen. 
Aangezien de duiventillen doorgaans een vierkante of 
rechthoekige vorm hebben, is de ronde vorm in Doorn  
uitzonderlijk. 

Reeds in 1792 wordt er melding gemaakt van een 
voorganger van deze til, wat er op duidt dat Huis Doorn 
destijds duivenrechten had.

De duiventil bezat oorspronkelijk een lagere torenspits 
omgeven door ‘weergang’ met een reeks kantelen. 
De onderbouw werd gevormd door staanders uit 
walvisribben. Op een prentbriefkaart van omstreeks 

afb. 56. Terreintekening van Huis 
Doorn. De paarse stip geeft de lo-
catie van de duiventil aan.

1900 is de oorspronkelijke toestand nog aanwezig. De 
walvisribben bezaten bij de doorgaande stijlen van de 
houtconstructie bijzondere manchetten. De pleisterlaag 
was mogelijk met een soort natuursteen of keien imitatie 
stucwerk afgewerkt. In de buitengevel was tussen de 
twee reeksen duivengaten aan één zijde een demontabel 
houten paneel. De kantelen waren afgewerkt met 
hardstenen dekstenen, terwijl de dakafwerking  in die tijd 
in mastiek was afgewerkt.

De huidige dakbedekking dateert waarschijnlijk uit 
1920, toen over de bestaande kanteling en kap een 
tweede kapconstructie werd geplaatst, voorzien van 
geschubde daktegels. Bij deze werkzaamheden werden 
vermoedelijk eveneens de walvisribben vervangen door 
eiken exemplaren, en verkreeg de duiventil zijn huidige 
aanzien. De werkzaamheden werden vermoedelijk 
uitgevoerd naar plannen van architect Pothoven in 
opdracht van de duitse (ex-)keizer.

In 1983 werd door ir M. van Dort van het bureau 
Rijksbouwmeester een restauratieplan opgesteld waarbij 
een nieuwe fundering, staanders, alsmede een stalen 
schoorconstructie tussen de staanders en de vloer 
zou worden aangebracht. Dit plan is niet uitgevoerd. 
In 1986 werd door architectenbureau Van Hoogevest 
een nieuw restauratieplan opgesteld, dat in 1991-1992 

DUIVENTIL
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werd uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden 
omvatte het vervangen van de onderconstructie: de 
staanders werden vervangen en de eiken ringbalk werd 
vervangen door een ringbalk uit bilingahout. Hiermee 
is ook de inscriptie van Jan Koudijs verdwenen. Hierbij 
werden tevens de huidige rvs windverbanden tussen 
de staanders aangebracht en onderging de til een 
houtbehandeling tegen insecten.

Exterieur (rood)

vloeren: plavuizen XIXA (rood) 
wanden: gemetselde wanden met rotspleister, opnieuw 
opgemetseld in 1992 (oranje) 
bui.openingen: duivengaten XIXA (rood) 
plafonds: n.v.t.  
constructie: onderconstructie met hardsteen poeren, 
eiken staanders, ringbalk en korbelen, met rvs scho-
ren1992 (oranje), interne spanten en kapconstructie 
met dakbeschot XIXA (rood), buitendak met afgeronde 
daktegels 1920 (rood) 
vaste inrichting : verdwenen

afb. 57. Doorsnede van de dui-
ventil met nieuwe schoren, beho-
rend bij het herstelplan van ir M. 
van Dort van het Bureau Rijks-
bouwmeester uit 1983. Foto Rijks-
vastgoedbedrijf, archief Rgd te 
Apeldoorn, inv nr RGNW3003821.
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afb. 58. Doorsnede van de duiventil met de rvs windverbanden en overige herstelwerkzaamheden. Revisiekening ar-
chitectenbureau T. van Hoogevest, 1992.Foto Rijksvastgoedbedrijf, archief Rgd te Apeldoorn, inv nr RGNW300050. 
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afb. 59. Omgeving huis 
Doorn. De duiventil om-
streeks 1900.

afb. 60. De duiventil 
omstreeks 1900.
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afb. 61. Prentbriefkaart van de 
duiventil van omstreeks 1900. 
Hierop is de oorspronkelijke lage-
re torenspits omgeven door ‘weer-
gang’ met een reeks kantelen 
goed herkenbaar. De onderbouw 
werd gevormd door staanders uit 
walvisribben. De pleisterlaag was 
mogelijk met een soort natuur-
steen- of keien imitatie stucwerk 
afgewerkt. 

afb. 62. Een foto van omstreeks 
1922 waarbij het nieuwe dak met 
de geschubde daktegels over de 
kantelen reeds is geplaatst en de 
walvisribben door eikenhouten 
exemplaren zijn vervangen.
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afb. 63. De duiventil omstreeks 
1983 ijzeren strips ter verster-
king van de korbeels. Foto Rijks-
vastgoedbedrijf, archief Rgd te 
Apeldoorn, inv nr RGNW3003822.

afb. 64. De duiventil omstreeks 
1987, vóór de restauratie van 
1991-1992 met de ondermet-
selingen tussen de staanders.
Foto Rijksvastgoedbedrijf, ar-
chief Rgd te Apeldoorn, inv nr 
RGNW3003822. 
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afb. 65. Interieur van de duiven-
til met de plavuizenvloer, 1987.
Foto Rijksvastgoedbedrijf, ar-
chief Rgd te Apeldoorn, inv nr 
RGNW3003822.

afb. 66. Interieur van de duiventil 
met de thans verdwenen duiven-
nissen, 1987.Foto Rijksvastgoed-
bedrijf, archief Rgd te Apeldoorn, 
inv nr RGNW3003822.
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afb. 67. De kapconstructie met 
het tafelement van de oudste kap 
van de duiventil (XIXA), 1987. 
Foto Rijksvastgoedbedrijf, ar-
chief Rgd te Apeldoorn, inv nr 
RGNW3003822.

afb. 68. Detail van het dakbeschot 
en de kapconstructie van de oud-
ste kap (XIXA), 1987. Foto Rijks-
vastgoedbedrijf, archief Rgd te 
Apeldoorn, inv nr RGNW3003822.
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afb. 69. Detail van de weergang 
met kantelen tussen beide dak-
vlakken gelegen, 1987. De afge-
beelde goot met dakopstand werd 
tijdens de restauratie van 1992 ge-
sloopt. Foto Rijksvastgoedbedrijf, 
archief Rgd te Apeldoorn, inv nr 
RGNW3003822.

afb. 70. Zicht op het dakbeschot 
van de oudste kap (XIXA), 1987. 
Op het dakbeschot zijn resten van 
mastiek zichtbaar. Aan de boven-
zijde van de foto zijn de panlatten 
en daktegels van het buitenste 
dak zichtbaar. Foto Rijksvastgoed-
bedrijf, archief Rgd te Apeldoorn, 
inv nr RGNW3003822.
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afb. 71. De duiveltil, gezien vanuit 
het noorden.

afb. 72. Dak van de duiventil. Dit 
dak werd omstreeks 1920 over 
het bestaande dak en de kantelen 
gezet en voorzien van geschubde 
daktegels. De kantelen zijn nog 
zichtbaar in de slagschaduw.
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afb. 73. Zicht op het interieur van 
de eerste verdieping van de dui-
ventil. De muurstijlen zijn tijdens 
de restauratie in 1992 vervangen. 
De bovenliggende constructie, 
vanaf de korbelen van de span-
ten, dateert nog uit de bouwtijd 
en is in 1992 op onbekende wijze 
insectwerend behandeld, waaraan 
het deze grijze kleur te danken 
heeft. De vlieggaten zijn aan de 
achterzijde dichtgezet.

afb. 74. Detail van het luik in de 
vloer. De oorspronkelijke plavui-
zen zijn bij de restauratiewerk-
zaamheden in 1992 uitgenomen 
en herplaatst, en waar nodig aan-
gevuld.
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afb. 75. Het interieur op de twee-
de verdieping. De stijlen. In 1992 
zijn ook de wanden geheel op-
nieuw gemetseld en gepleisterd. 
Tevens werden de blokkeels, 
gootbodem en het onderste deel 
van het 19de-eeuwse dakbeschot 
verwijderd, waardoor de kante-
len thans ook vanuit het interieur 
waarneembaar zijn. Op de tweede 
verdieping is graffiti aangebracht.

afb. 76. Detail van de kapcon-
structie. Op de acht muurstijlen 
zijn vier, elkaar kruisende spanten 
geplaatst, die in het midden een 
vierkant tafel vormen waarom de 
centrale standvink rust. De oor-
spronkelijke constructie is geze-
kerd door middel van een aantal 
schoren (1992).
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afb. 77. Detail van de dakcon-
structie met  daktegels. In de kap 
zijn verschillende wespennesten 
aanwezig.

afb. 78. Detail van de originele 
kapspanten en muurstijlen. De 
blokkeels, waarop de gootbodem 
achter de kantelen was gelegen, 
zijn bij de restauratie verdwenen.
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afb. 79. Detail van de onderzijde 
van de til met het toegangsluik. De 
vloerdelen zijn bij de restauratie 
deels vervangen.

afb. 80. Detail van de ondercon-
structie met de in 1992 nieuw aan-
gebrachte hardstenen poeren, de 
vervangen eiken staanders en de 
rvs schoren. Het geheel werd op 
een nieuw gestorte betonnen ring-
balk geplaatst.
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Het mausoleum waarin (ex-)keizer Wilhelm II werd 
bijgezet dateert van 1942. Reeds in 1933 had Wilhelm 
II in zijn testament laten opnemen dat hij in Doorn 
zou willen worden bijgezet wanneer de monarchie in 
Duitsland nog niet hersteld zou zijn. 

Na zijn dood op 4 juni 1941, werd de (ex-)keizer in 
afwachting van de voltooiing van een permanent graf 
bijgezet in de kapel. Het mausoleum, waar de (ex-)
keizer gebalsemd werd opgebaard, is gebouwd aan de 
noordzijde van het huis in het park naar een ontwerp 
van de Berlijnse architect Dr. E. Kiessling (1873-1951) in 
opdracht van de tweede echtgenote van de (ex-)keizer. 
Dr. Kiessling gaf het mausoleum een strakke, op het 
classicisme gebaseerde, stijl; een stijl die in het Derde 
Rijk gangbaar was. De bouwvergunning werd op 28 juli 
1941 aangevraagd en één dag later verleend. 

In 2011 vond er een restauratie plaats in opdracht van 
de Rijksgebouwendienst, waarbij het exterieur van het 
gebouw werd gereinigd. Tevens werd een extra houten 
kist aangebracht ter bescherming van de grafkist van 
Wilhelm II.

Het mausoleum vormt een uitzondering op het overige 
deel van het park in de zin dat dit gebouw na 1945 als 
enige op het terrein niet door de Nederlandse staat werd 

afb. 81. Terreintekening van Huis 
Doorn. De paarse stip geeft de locatie 
van het mausoleum aan.

geconfisqueerd. 

Het gebouw wordt nog altijd beheerd door de familie 
Hohenzollern.

Exterieur (rood)

De grafkapel betreft een bakstenen pand van één 
bouwlaag op T-vormige grondslag, voorzien van een 
schilddak belegd met grijsgesmoorde hollandse pannen. 
Het dak wordt bekroond door een koperen rijksappel. 
Daar het gebouw midden in de oorlog - een tijd van grote 
schaarste - tot stand kwam, werd voor het vervaardigen 
van dit ornament gebruik gemaakt van een aantal oude 
koperen pannen uit het huis. De gevels zijn opgetrokken 
uit handvormstenen in vlaams verband, voorzien van 
een zandstenen plint en worden beëindigd door een 
uitkragende geprofileerde zandstenen kroonlijst. Aan 
de voorzijde is een uitspringend portaal onder een 
zadeldak aanwezig. Dit entree portaal is middels een 
drietal zandstenen pilasters aan weerszijden van de 
toegangsdeur vormgegeven, waarboven een driehoekig 
zandstenen fronton met daarin het wapen van de familie 
Hohenzollern.  De zijgevels zijn elk voorzien van twee 
slanke rondboogspiltsboogvensters voorzien van glas-
in-loodramen.

MAUSOLEUM
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vloeren: wit- en zwartmarmeren plavuizen 1942 (rood) 

wanden: gemetselde wanden met stucwerk 1942 
(rood) 
bui.openingen: glas-in-loodramen 1942 (rood) 

plafonds: stuc op beton 1942 (rood) 

constructie: kapconstructie uit de bouwtijd1942 (rood) 

vaste inrichting: grafzerk (ex-)keizer Wilhelm II 1942 
(rood)  

Beschermende kist grafzerk 2011 (oranje)

installaties: n.v.t. (rood)

afb. 82. Het mausoleum, gezien 
vanuit het zuidoosten. Het tentdak 
wordt bekroond door de gouden 
rijksappel met het kruis.



WEVERS & VAN LUIPEN                                                                                                                          Parkobjecten Huis Doorn te Doorn

73

afb. 83. Voorgevel van het mauso-
leum met het portico en de pilas-
terstelling in zandsteen. Boven de 
ingang prijkt het wapen van de fa-
milie Hohenzollern, dat eveneens in 
zandsteen is uitgevoerd. 

afb. 84. Interieur van het mau-
soleum kort na de bijzetting in 
1942. Foto collectie Stichting Huis 
Doorn.
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afb. 85. Het interieur van het mau-
soleum met de witgestucte wan-
den, marmeren vloer en zandste-
nen verhoging ter plaatse van de 
opgebaarde (ex-)keizer.

afb. 86. Herdenking van de 150ste 
verjaardag van (ex-)keizer Wil-
helm II op 27 januari 2009 in het 
mausoleum door de Duitse mo-
narchistische vereniging Tradition 
und Leben.
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afb. 87. Plattegrond van het mau-
soleum van de bouwaanvraag uit 
1941.

afb. 88. Voorgevel van het mau-
soleum van de bouwaanvraag uit 
1941.
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afb. 89.  Zijgevel van het mauso-
leum van de bouwaanvraag uit 
1941.

afb. 90. Langsdoorsnede van het 
mausoleum van de bouwaanvraag 
uit 1941.
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afb. 91. Dwarsdoorsnede van het 
mausoleum van de bouwaanvraag 
uit 1941. 

afb. 92. Mausoleum, foto collectie 
Stichting Huis Doorm.
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Deze schuur met kantoor van de tuinbaas werd door 
aannemer / architect J. Pothoven uit Doorn begroot op fl. 
300,-, waarbij Het te maken kantoortje te zetten op een 
steenen voet, verder het geheel van hout opgetrokken, 
met dubbel rabatwerk, een hout plafond en houten vloer, 
verder afgewerkt met zinken dekbanden, de onderramen 
vast, bovenramen draaibaar.1 Het schilderwerk werd 
begroot door de firma Van Dijk. De werkzaamheden zijn 
vermoedelijk in 1929 uitgevoerd. 

In de huidige situatie resteert van dit complex enkel de 
uitbouw, waar de tuinbaas kantoor hield (omstreeks 
1929). De achterliggende schuur werd in 1996 hersteld 
door architectenbureau T. van Hoogevest, waarbij de 
constructie en grotendeels werd vernieuwd. Van de 
gebintstijlen werd ongeveer de helft gehandhaafd. De 
vlotdelen waarmee de schuur bekleed was, werden 
hergebruikt in de oostgevel.

Op de plek van de achterste schuur, die in opdracht van 
de eigenaar is gesloopt, is in 1991 door architect van 
Hoogevest een transformatorhuisje gebouwd in de stijl 
van de bestaande schuren. De bestaande transformator 
werd hierheen verplaatst.

Volgens dhr. Nietveld, die jarenlang hovenier van het 
terrein was, en dhr. Boerstoel, die al 35 jaar huismeester 

1 HUA, 14 (Ex-)Keizer Wilhelm II, inv.nr. 428, 397

afb. 93. Terreintekening van Huis 
Doorn. De paarse stip geeft de lo-
catie van de schuur van de moes-
tuin aan.

SCHUUR MOESTUIN

van Huis Doorn is, bevond zich tegen de noordwand 
van deze schuur nog een doorlopende afkapping als 
ladderschuur. De schuur die achter deze schuur stond 
was volgens hen ingericht met een ronde bank, waarop 
het personeel kon schaften. Bovendien waren beide 
schuren voorzien van centrale verwarming. Volgens de 
heer Boerstoel ging het hier om een ‘radiator met krullen en 
leeuwenpootjes’. vermoedelijk een rijk geornamenteerde 
ledenradiator, die volgens de huismeester ooit is 
opgeslagen door de RGD. Het tuinbaaskantoor was 
tevens de plek waar het tuinpersoneel hun loon kreeg 
uitgekeerd. 

De schuur is momenteel in gebruik door Stichting Huis 
Doorn. Het kantoor is sinds 45 jaar in gebruik door dhr. 
Nietveld.

vloeren: Erker, houten delen (kort na 1921) (rood) 
wanden: houten vlotdelen (1996) (groen)  
bui.openingen: erker, ramen (kort na 1921) (rood), 
deuren en luiken schuur (oranje)

plafonds: houten delen: schuur (groen), kantoor (rood) 

constructie: gebinten en kap schuur, deels oorspronke-
lijk, grotendeels vervangen (oranje) 
installaties: trafohuisje 1991 (groen)
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afb. 94. De tuinmansschuur nabij 
de moestuin. luchtfoto Huis Doorn, 
1935. Collectie Stichting in Arca-
dië

afb. 95. De huidige schuur.
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afb. 96. Schuur bij de moes-
tuin met aan links het trafohuisje 
(1991). De schuur zelf dateert uit 
1996, terwijl de uitbouw, de tuin-
manswoning, van omstreeks 1929 
is.

afb. 97. Interieur van de schuur. Bij 
de herstelwerkzaamheden in 1996 
werd de schuur geheel vernieuwd, 
waarbij ongeveer de helft van de 
constructie werd hergebruikt.
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afb. 98. De schuur gezien vanuit 
het oosten.

afb. 99. De schuur in 1983 gezien 
vanuit het oosten. Geheel rechts is 
de doorlopende overkapping van 
de ladderschuur de zien. Links is 
de druivenkas te zien, waarvan 
momenteel enkel nog wat metsel-
werk rest. De druivenkas stond ten 
oosten van de schuur.
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afb. 100. De entree van het tuin-
baaskantoor.

afb. 101. Detail van een kopie van 
een foto afkomstig uit de bouw-
aanvraag uit 1991 voor het oprich-
ten van een transformatorstation. 
Links van de schuur is de con-
structie van de oude schuur nog te 
zien.
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afb. 102. Foto van het kar-
toon van de hoofdtuinman in de 
moestuin in de jaren ‘90 van de 
20ste eeuw. Foto collectie Stich-
ting Huis Doorn. 
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De moestuin ten noorden van de Dienstwoning is blijkens 
het oudste kaartmateriaal op deze plaats al sinds het 
eind van de 18de eeuw. 

De huidige restanten van de koude kas en cv-
kelder stammen uit de vroege 20ste eeuw. Op de 
parkplattegrond van 1919 - voordat het poortgebouw 
gebouwd was en het voorplein aangepast - is de koude 
kas al weergegeven, zodat de kas mogelijk  omstreeks 
1903-1905 in opdracht van mevrouw W.C. barones van 
Heemstra-de Beaufort, echtgenote van Mr W.H.J. baron 
van Heemstra gebouwd zou kunnen zijn. 

De kas is opgetrokken in vormbakstenen in waalformaat, 
gemetseld in vlaams verband. De kas is 2,58 m breed en 
ca 40 m lang. De kas heeft een ca 30 cm lage borstwering 
aan de zuidzijde en een 1,20 m hoge achterwand, 
waarop de ruiten van de broeibakken hebben gelegen. 
In totaal waren er een 30-tal ruiten van 1,40 m breed, die 
op T-ijzers lagen.

De kas is voorzien van een centrale verwarming, 
bestaande uit water gevoerde buizen aan de lage 
zijde van de broeibakken, die oorspronkelijk middels 
een kolenkachel en waterboiler in een nabijgelegen 
ketelhuisje verwarmd konden worden.

afb. 103. Terreintekening 
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van de koude kas 
aan.

KOUDE KAS + CV KELDER

exterieur:metselwerk(rood)

vloeren: nvt

tussenwanden: halftsteen metselwerk en houten 
vlotdelen (rood)

bui.openingen: T-ijzers en glasruiten (verdwenen) (rood)

installaties: cv-installatie (XXa) (rood)
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afb. 104. Zicht op de broei-
bakken vanuit het oosten.

afb. 105. Zicht op de weste-
lijke kopgevel van de broeibakken. 
De hoekstenen zijn gecementeerd 
om daarbij natuurstenen hoek-
blokken te imiteren.
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afb. 106. Detail van de T-ij-
zers met op de voorgrond de ijze-
ren nokken om de glasramen te 
fixeren. In de broeibak is nog een 
deel van de cv-buizen juist zicht-
baar.

afb. 107. Tekening van het 
park met de terreininrichting van 
vóór de wijzigingen door Wilhelm 
II met opschriften in het Duits, 
vermoedelijk omstreeks 1919. In 
de “Gemüsegarten” zijn de broei-
bakken weergegeven.  Mehrtens 
1983, 19.
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afb. 108. Detail van de vori-
ge afbeelding met het park met de 
terreininrichting van vóór de wij-
zigingen door Wilhelm II met op-
schriften in het Duits, vermoedelijk 
omstreeks 1919. In de “Gemüse-
garten” zijn de broeibakken weer-
gegeven (gemarkeerd met paarse 
stip).  Mehrtens 1983, 19.
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Op 28 september 1928 is de bouwvergunning verleend 
voor de bouw van de garage. De garage was ontworpen 
door F.G. Flieringa, gemeentearchitect van Doorn, en was 
noodzakelijk geworden vanwege het groeiende aantal 
auto’s  van (ex-)keizer Wilhelm. De klokkentoren was 
een geschenk van zijn echtgenote, familie en vrienden 
voor zijn 70ste verjaardag op 27 januari 1929, getuige de 
ingemetselde gedenksteen. In de klokkentoren werd een 
carillion met 5 klokken gehangen, waarvan de grootste 
naar zijn echtgenote keizerin Hermine is genoemd. 

In 1951 waren er plannen van architect H.A. Pothoven 
om de garage tot vergaderruimte te verbouwen. De 
plannen zijn vermoedelijk niet tot uitvoering gekomen 
(afb. 110-afb. 112).

De garage werd in 2013 naar plannen van Van Hoogevest 
architecten heringericht tot tentoonstellingsruimte. In 
2014 werd de garage uitgebreid met een kasachtige 
aanbouw, die een oudere kleine kas aan de westzijde 
verving.

Exterieur

De uit 1928 daterende garage bestaat uit een L-vormig 
éénlaags bouwvolume onder een schilddak en een 
vierkante klokkentoren aan de zuidzijde (rood). De 

afb. 109. Terreintekening 
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van de garage en 
klokkentoren aan.

GARAGE EN KLOKKENTOREN

gevels zijn opgetrokken in metselwerk in vlaamsverband 
en zijn aan de oostzijde voorzien van een drietal 
garagedeuren. Het dak is voorzien van een zinken 
roevendakbekleding.  De klokkentoren is voorzien van 
een pannen tentdak, waaronder galmgaten. Op de zuid- 
en oostgevels van de toren zijn de op consoles rustende 
uitkragende wijzerplaten aangebracht, tezamen met een 
overhoekse steunbeer. Op de hoek van de klokkentoren 
is de gedenksteen in bremerzandsteen ter gelegenheid 
van de 70ste verjaardag van (ex-)keizer Wilhelm II op 27 
januari 1929 ingemetseld.

De in 2014 aan de westzijde aangebouwde 
tentoonstellingsruimte (groen) betreft een langgerekt 
éénlaags bouwvolume onder een zadeldak. Het geheel 
is uitgevoerd als een kas door middel van aluminium 
stijlen en glasvullingen.

Interieur

Het interieur heeft een open kapconstructie uit de 
bouwtijd (rood), gietvloer uit 2013 (groen) met de 
oorspronkelijke schrobputjes (rood), gestucte wanden 
(rood) en glasdeuren als achterzetdeuren (groen) ach-
ter de oorspronkelijke garagedeuren (rood)
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afb. 110. Plattegrond, voorge-
vel, achtergevel, zijgevel en doorsnede. 
Plan ombouw garage tot vergaderzaal. 
Architect H.A. Pothoven. December 
1951. Tekening archief Stichting Huis 
Doorn.

afb. 111. Plattegrond. Plan 
ombouw garage tot vergaderzaal. 
Architect H.A. Pothoven. 1951. 
Tekening archief Stichting Huis 
Doorn.
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afb. 112. Doorsnede. Ombouw garage tot vergaderzaal. Architect H.A. Pothoven. Dec. 1951. Tekening 
archief Stichting Huis Doorn.

afb. 113. Klokkentoren en 
garage in de jaren ‘30 van de 20ste 
eeuw Foto archief Stichting Huis 
Doorn.
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afb. 114. Zicht vanuit de moestuin op de garage, jaren ‘30 20ste eeuw. Foto archief Stichting Huis Doorn

afb. 115. Zicht op de klok-
kentoren met de garage vanuit het 
zuiden, jaren ‘30 20ste eeuw Foto 
archief Stichting Huis Doorn.



WEVERS & VAN LUIPEN                                                                                                                          Parkobjecten Huis Doorn te Doorn

93

afb. 116. Klokkentoren, jaren ‘30 20ste eeuw. Foto archief Stichting Huis Doorn
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afb. 117. Verlichte garage, vermoedelijk jaren ‘30 20ste eeuw Foto archief Stichting Huis Doorn

afb. 118. Prentbriefriefkaart van de garage uit het oosten. Foto archief Stichting Huis Doorn
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afb. 119. Verlichte garage vanaf de Molenweg, vermoedelijk jaren ‘30 20ste eeuw. Foto archief Stichting Huis 
Doorn
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afb. 120. Zicht op de ga-
rage met klokkentoren vanuit het 
zuidoosten.

afb. 121. Detail van de ge-
denksteen  in bremerzandsteen 
ter gelegenheid van de 70ste ver-
jaardag van (ex-)keizer Wilhelm II 
op 27 januari 1929, ingemetseld 
op de hoek van de klokkentoren. 
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afb. 122. Detail van de ge-
toogde toegangsdeur van de klok-
kentoren.

afb. 123. Zicht op één van 
de garagedeuren in de oostgevel 
van de garage. Tijdens de reno-
vatie van 2013 werden achter de 
garagedeuren de glasdeuren ge-
plaatst.
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afb. 124. Zicht op de gara-
ge vanuit het noorden met rechts 
de in 2014 aangebouwde exposi-
tieruimte.

afb. 125. Zicht op de gara-
ge uit het zuidwesten met op de 
voorgrond de in 2014 aangebouw-
de expositieruimte.
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afb. 126. Het interieur van 
de garage met de in 2014 aange-
bracht tentoonstellingsinrichting.

afb. 127. Detail van de 
glasdeuren achter de oorspronke-
lijke garagedeuren.
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afb. 128. Zicht in de kap-
constructie met grenen vak-
werkspanten.

afb. 129. Detail van één 
van de  bij de renovatie gehand-
haafde oorspronkelijke schrob-
putjes.
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afb. 130. Zicht in de toilet-
groep uit 2013-2014.

afb. 131. Interieur van de in 
2013-2014 ingerichte personeels-
ruimte met pantry.
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afb. 132. Interieur van de 
in 2014 aangebouwde tententoon-
stellingsruimte.

afb. 133. Detail van één 
van de twee doorsteken als ver-
binding tussen de garage en de 
nieuwe tentoonstellingsruimte.
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WESTELIJKE TUINMUUR MOESTUIN

afb. 134. Terreintekening 
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van de westelijke 
tuinmuur van de moestuin aan.

De moestuin ten noorden van de Dienstwoning is blijkens 
het oudste kaartmateriaal op deze plaats al sinds het 
eind van de 18de eeuw. 

De huidige restanten van de westelijke tuinmuur stammen 
uit de vroege 20ste eeuw en maakte deels onderdeel uit 
van de aangrenzende bloemkas. Op de parkplattegrond 
van 1919 - voordat het poortgebouw gebouwd was en het 
voorplein aangepast - is de tuinmuur en aangrenzende 
kas al weergegeven, zodat de kas mogelijk  omstreeks 
1903-1905 in opdracht van mevrouw W.C. barones van 
Heemstra-de Beaufort, echtgenote van Mr W.H.J. baron 
van Heemstra gebouwd zou kunnen zijn. 

De tuinmuur is opgetrokken in vormbakstenen in 
waalformaat, gemetseld in halfsteens verband. De muur 
is 2 x halfsteens dik en ca 40 m lang. De muur is ca. 
2,25 m hoog en is met pannen afgedekt. Het gedeelte 
waartegen de kas heeft gestaan is gepleisterd.

exterieur:metselwerk(rood)
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afb. 135. Detail van het 
park met de terreininrichting van 
vóór de wijzigingen door Wilhelm 
II met opschriften in het Duits, 
vermoedelijk omstreeks 1919. In 
de “Gemüsegarten” zijn de broei-
bakken weergegeven, alsmede 
de bloemenkas (gemarkeerd met 
paarse stip).  Mehrtens 1983, 19.

afb. 136. Kas Huis Doorn, 
vermoedelijk jaren ‘30 20ste eeuw. 
Foto archief Stichting Huis Doorn.
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afb. 137. Zichht op de tuin-
muur vanuit het noordoosten. De 
muur is 2 x halfsteens dik en ca 40 
m lang. Het gedeelte waartegen 
de kas heeft gestaan is gepleis-
terd.

afb. 138. Detail van de vori-
ge afbeelding.
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TUINMUUR MOESTUIN

afb. 139. Terreintekening 
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van de tuinmuur 
van de moestuin aan.

De moestuin ten noorden van de Dienstwoning is blijkens 
het oudste kaartmateriaal op deze plaats al sinds het 
eind van de 18de eeuw. 

De huidige restanten van de tuinmuur ten oosten van 
de koude kas stammen uit de vroege 20ste eeuw. Op 
de parkplattegrond van 1919 - voordat het poortgebouw 
gebouwd was en het voorplein aangepast - zijn deze 
tuinmuur en koude kas al weergegeven, zodat de 
tuinmuur  mogelijk  omstreeks 1903-1905 in opdracht 
van mevrouw W.C. barones van Heemstra-de Beaufort, 
echtgenote van Mr W.H.J. baron van Heemstra gebouwd 
zou kunnen zijn. 

De tuinmuur is opgetrokken in vormbakstenen in 
waalformaat, gemetseld in halfsteens verband. De muur 
is 2 x halfsteens dik en ca 10 m lang. De muur is ca. 1,75 
m hoog en is met pannen afgedekt. Op de hekpijler is 
een ezelsrugafdekking in hardsteen.

exterieur:metselwerk(rood)
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afb. 140. Detail van het 
park met de terreininrichting van 
vóór de wijzigingen door Wilhelm 
II met opschriften in het Duits, ver-
moedelijk omstreeks 1919. In de 
“Gemüsegarten” zijn de broeibak-
ken weergegeven. De tuinmuur 
is gemarkeerd met paarse stip.  
Mehrtens 1983, 19

afb. 141. Zicht op het res-
tant van de tuinmuur nabij de kou-
de kas.
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BUSTE KEIZER

afb. 142. Terreintekening 
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van de buste van 
de keizer aan. De kleine stip mar-
keert de oorspronkelijke locatie van 
de buste ter plaatse van het huidi-
ge mausoleum.

Een buste van keizer Wilhelm II, vervaardigd door de 
uit Stuttgart afkomstige beeldhouwer Max Bezner (1883-
1953). Getuige de signatuur aan de achterzijde, stamt het 
beeld uit 1914. De buste was oorspronkelijk opgesteld 
aan de noordzijde voor de haag met rhododendrons. De 
buste werd in verband met de bouw van het mausoleum 
in 1941 verplaatst naar zijn huidige plaats op het 
voorplein.

De buste is van carara marmer en is geplaatst op een 
gemetselde sokkel.

Buste (rood)

Gemetselde sokkel (rood)
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afb. 143. De buste van de 
(ex-)keizer. Op de foto is de win-
terbehuizing om het beeld ge-
plaatst.

afb. 144. Zijkant van de 
buste, waarin “Max Bezner 1914” 
in is gehouwen.

afb. 145. De marmeren bus-
te van Wilhelm II voor de haag met 
rhododendrons. Later zou op deze 
plaats het mausoleum gebouwd 
worden. Foto collectie Stichting 
Huis Doorn
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Bronzen beeld dat in 1883 werd gemaakt door de 
Pruisische beeldhouwer Max Unger (1854-1918), die 
werkzaam was in Rome. Het beeld is geïnspireerd op 
het gedicht “Der Fischer” van J.W. Goethe (1749-1832)  
uit 1779 of het daarop gebaseerde schilderij van Sir 
Frederick Leighton (afb. 149). Het gedicht gaat over 
een visser die aan de waterkant zit als er plotseling een 
waternimf naar boven komt. De nimf verleidt de visser 
met haar woorden en gezang en trekt hem het water in. 

Later zou Wilhelm II Max Unger opdracht geven voor 
een gigantisch standbeeld (10,5 m hoog) van Fridtjof 
de Moedige die hij als cadeau gaf aan het volk van 
Noorwegen. Mogelijk heeft de keizer het beeld rond die 
periode verworven en later laten overkomen.

Bronzen beeld, 1883 (rood)

afb. 146. Terreintekening 
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van het beeld ‘Der 
Fischer und die Sirene’ aan.

BEELD “DER FISCHER (UND DIE SIRENE)”
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afb. 147. Het beeld “Der 
Fischer”van Max Unger uit 1883. 
Het beeld is vlak nabij het huis ge-
situeerd.

afb. 148. Het beeld “Der 
Fischer”van Max Unger uit 1883. 
Het beeld is vlak nabij het huis ge-
situeerd.
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Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll,

Ein Fischer saß daran,

Sah nach dem Angel ruhevoll,

Kühl bis ans Herz hinan.

Und wie er sitzt und wie er lauscht,

Teilt sich die Flut empor:

Aus dem bewegten Wasser rauscht

Ein feuchtes Weib hervor.

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm:

»Was lockst du meine Brut

Mit Menschenwitz und Menschenlist

Hinauf in Todesglut?

Ach wüßtest du, wie's Fischlein ist

So wohlig auf dem Grund,

Du stiegst herunter, wie du bist,

Und würdest erst gesund.

Labt sich die liebe Sonne nicht,

Der Mond sich nicht im Meer?

Kehrt wellenatmend ihr Gesicht

Nicht doppelt schöner her?

Lockt dich der tiefe Himmel nicht,

Das feuchtverklärte Blau?

Lockt dich dein eigen Angesicht

Nicht her in ew'gen Tau?« 

Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll,

Netzt' ihm den nackten Fuß;

Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll

Wie bei der Liebsten Gruß.

Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm;

Da war's um ihn geschehn;

Halb zog sie ihn, halb sank er hin

Und ward nicht mehr gesehn.

Goethe (1779)

afb. 149. Het schilderij “The 
fisherman and the Siren” door Sir 
Frederic Leighton, 1856-1858
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BUSTE NOORDZIJDE

afb. 150. Terreintekening 
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van de buste aan 
de noordzijde aan.

Marmeren beeld op het voorplein voor de slotgracht. Het 
classicistische borstbeeld verbeeldt Flora, de godin van 
de lente en bloemen. 1

Marmeren beeld, XIX ? (rood) 

1 Van der Bas 2012 30.
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afb. 151. Beeld van Flora. 
N.B.: het beeld is voorzien van een 
waterkap ter bvescherming tegen 
de winterse weersinvloeden.

afb. 152. Detail van de vori-
ge afbeelding.
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BUSTE ZUIDIJDE

afb. 153. Terreintekening 
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van het object aan.

Marmeren beeld op het voorplein voor de slotgracht. 
Het classicistische borstbeeld verbeeldt Apollo, de 
zonnegod. 1

Marmeren beeld, XIX ? (rood) 

1 Van der Bas 2012, 30.
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afb. 154. Beeld van Apol-
lo. N.B.: het beeld is voorzien van 
een waterkap ter bvescherming te-
gen de winterse weersinvloeden.
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Een gestileerde Pruisische adelaar, vervaardigd uit brons 
op een zandstenen sokkel staande op een gemetselde 
zuil van ca. 1,10 m hoog. De zanstenen sokkel is 
voorzien van een cartouche zonder verder inscriptie.

Deze adelaar behoort niet tot de historische aanleg, 
maar werd hier in de jaren ‘70 van de 20ste eeuw 
geplaatst om de grafstenen van de hondjes van Wilhelm 

afb. 155. Terreintekening 
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van het beeld van 
de adelaar aan.

II te markeren.

Bronzen beeld, XXB (oranje) 

BEELD ADELAAR
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afb. 156. Zicht op het beeld 
met de Pruisische adelaar en de 
grafstenen van de honden op de 
achtergrond.

afb. 157. Detail van de ach-
terzijde van het beeld.
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BEELD DUIVENTIL

afb. 158. Terreintekening 
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van het beeld ‘dui-
ventil’ aan.

Een miniatuur van de duiventil, vervaardigd uit 
cortenstaal. 

Gezien het materiaalgebruik is het kunstwerk te dateren 
in 2000-2010.

Cortenstalen beeld (oranje)
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afb. 159. Het miniatuur van 
de duiventil, gesitueerd aan de 
rand van de weide met de ‘grote’ 
duiventil.
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HOUTLOODS

afb. 160. Terreintekening 
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van de houtloods 
aan.

De huidige houtloods is een restant van een groter 
ensemble, bestaande uit behalve de loods een aan 
de westzijde schuingeplaatste houthakkershut. De 
houthakkershut stamt uit 1920. Von Ilsemann noemt de 
houthakkershut in zijn dagboek : “18 december 1920 : 
Voor het eerst in het nieuwe voor de keizer gebouwde 
zaaghuis gewerkt”. 

Wilhelm II was fervent houthakker, een bezigheid die hij 
sinds de Eerste Wereldoorlog beoefende om zijn conditie 
op peil te houden. Reeds tijdens zijn verblijf bij de familie 
Bentinck op Amerongen begon hij zijn ballingschap 
met deze hobby in te vullen. Het hakhout werd in het 

huis zelf gebruikt. Ook werd tijdens feestdagen hakhout 
uitgedeeld aan arme families in Doorn.

De schuingeplaatse houthakkershut of zaaghuis werd 
vermoedelijk na de Tweede Wereldoorlog afgebroken.

De nog besstaande houtloods omvat de open 
overkapping die haaks op de hut stond. De ronde 
stammen stammen nog uit deze tijd, en zijn voozien van 
een recent metalen dak en aftimmering met latten. Aan de 
noordzijde is een recente aanbouw met gepotdekselde 
delen aangebouwd.

Lattenschuur, wanden (rood)

Lattenschuur, dakplaten (oranje)
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afb. 161. Detail van het 
park met de terreininrichting van 
vóór de wijzigingen door Wilhelm 
II met opschriften in het Duits, ver-
moedelijk omstreeks 1919. IDe 
houtloods en de voormalige hout-
hakkershut zijn hier nog niet op 
aangegeven. De locatie van de 
voormalige houthakkershut is ge-
markeerd met een paarse stip, ter-
wijl de huidige houtlood met een 
ovaal is gemarkeerd.  Mehrtens 
1983, 19.
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afb. 162. Prentbriefkaart 
van de houthakkershut , gezien 
vanuit het zuiden, ca. 1925. De 
hut werd vermoedelijk kort na de 
Tweede Wereldoorlog gesloopt. 
Foto archief Stichting Huis Doorn.

afb. 163. Theepauze bij de 
houthakkershut in het park van 
Huis Doorn, circa 1925. Van links 
naar rechts: majoor M.C. van 
Houten, dr. Viereck, Sigurd von 
Ilsemann, Wilhelm II en generaal 
von Dommes (met sigaret). Op de 
stoel op de voorgrond zitten twee 
teckels. Foto collectie Stichting 
Huis Doorn.
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afb. 164. Houthakken in 
het parkbos. Foto archief Stichting 
Huis Doorn.

afb. 165. (ex-)keizer met 
hakbijl. Foto archief Stichting Huis 
Doorn.
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afb. 166. Zicht op de hout-
loods vanuit het noordoosten.

afb. 167. Zicht op de hout-
loods vanuit het noordwesten. Op 
de voorgrond een secundaire aan-
bouw. 
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afb. 168. Het interieur van 
de loods. De staanders, sommige 
stammen nog met schors en  som-
mige behakt, zijn nog origineel. 
De bekleding met latten werd later 
toegevoegd. Het dak is recent. 

afb. 169. Detail van één 
van de oorspronkelijke staanders 
die uit een stam is vervaardigd.
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HOUTEN BRUG

afb. 170. Terreintekening 
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van de houten brug 
aan.

De houten brug werd in opdracht van Wilhelm II in 1920 
nieuw aangelegd, als loopbrug voor het personeel vanaf 
de oranjerie en het dienstgebouw.

Van de loopbrug is de bouwtekening van architect H.A. 

Pothoven van maart 1920 bewaardgebleven. De brug 
werd ontworpen en uitgevoerd als een karkateristiek 
oud-hollandse ophaalbrug.

Houten loopbrug, 1920 (rood)
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afb. 171. “Loopbruggetje  
Huize Doorn”. Doorsnede en Ged: 
zijaanzicht. Amersfoort, maart 
1920, tekening architect H.A. Po-
thoven. Tekening archief Stichting 
Huis Doorn..

afb. 172. Onder: Loopbrug-
getje Huize Doorn. Architect: H.A. 
Pothoven. Amersfoort maart 1920
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afb. 174. Detail van de hou-
ten brug, jaren ‘20 20ste eeuw. 
Foto archief Stichting Huis Doorn.

afb. 173. Zicht op Huis 
Doorn vanuit het noordoosten met 
op de voorgrond de loopbrug uit 
1920.
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BRUG BIJ HOUTHAKKERSHUT

afb. 175. Terreintekening 
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van de brug bij de 
houthakkershut aan.

De brug was vermoedelijk van origine opgenomen in de 
19de-eeuwse landschappelijke aanleg, aangezien deze 
werd afgebeeld op de plattegrond van het bestaande 
park in 1919, juist vóór de wijzigingen in opdracht van 
Wilhelm II.

De huidige brug werd recentelijk geheel nieuw 
vervaardigd in tropisch hardhout.

Houten brug, XXIa (groen)

afb. 176. Detail van het 
park met de terreininrichting van 
vóór de wijzigingen door Wilhelm 
II met opschriften in het Duits, 
vermoedelijk omstreeks 1919. De 
houtloods en de voormalige hout-
hakkershut zijn hier nog niet op 
aangegeven, doch wel de brug. 
De locatie van de brug is gemar-
keerd met een paarse stip. Mehr-
tens 1983, 19.
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afb. 177. Zicht op de brug 
ten oosten van de houthakkershut, 
gezien in oostelijke richting.

afb. 178. Detail van de brug 
in tropisch hardhout voorzien van 
verbindingen door middel van rvs 
slotbouten.
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BRUG BIJ VOORMALIG KALVERENHOK

afb. 179. Terreintekening 
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van de brug bij het 
voormalig kalverenhok aan.

De brug was vermoedelijk van origine opgenomen in de 
19de-eeuwse landschappelijke aanleg, aangezien deze 
werd afgebeeld op de plattegrond van het bestaande 
park in 1919, juist vóór de wijzigingen in opdracht van 

Wilhelm II. De brug was van origine gesitueerd bij het 
neogotische kalverenhok. 

De huidige brug betreft een recentelijk geheel nieuw 
vervaardigde reconstructie, uitgevoerd in tropisch 
hardhout en ijzeren leuningen.

Houten brug met ijzeren leuning, XXIa (oranje)

afb. 180. Detail van het 
park met de terreininrichting van 
vóór de wijzigingen door Wilhelm 
II met opschriften in het Duits, ver-
moedelijk omstreeks 1919. De lo-
catie van de brug is gemarkeerd 
met een paarse stip. Mehrtens 
1983, 19.
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afb. 181. Zicht op de brug 
naar het westen.

afb. 182. Detail van de vori-
ge afbeelding met het brugdek en 
de ijzeren leuning.
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BRUG NAAR EILAND

afb. 183. Terreintekening  
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van de brug naar 
het eiland aan.

De brug was vermoedelijk van origine opgenomen in de 
19de-eeuwse landschappelijke aanleg, aangezien deze 
werd afgebeeld op de plattegrond van het bestaande 
park in 1919, juist vóór de wijzigingen in opdracht van 

Wilhelm II.

De huidige brug werd recentelijk geheel nieuw 
vervaardigd in tropisch hardhout.

Houten brug, XXIa (groen)
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afb. 184. Zicht op de brug 
vanaf het rosarium in de richting 
van het eiland.
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NOORDELIJKE TUIN MUUR MET TOEGANGSHEK

afb. 185. Terreintekening  
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van de noordelijke 
muur met het toegangshek aan.

De noordelijke tuinmuur met het toegangshek werden in 
1920 nieuw aangelegd naar plannen van architect H.A. 
Pothoven (1883-1970). Het oude laat 18de-eeuwse of 
vroeg 19de-eeuwse  spijlenhek werd daarbij vervangen, 
gezien de ongewenste inkijk die dit hek met zich 
meebracht. 

Pothoven ontwierp een kloeke, gesloten poort in de 
bakstenen ommuring, bestaande uit ijzeren plaatwerken 
deuren voorzien van geklonken trelliswerk en gietijzeren 
medaillons als ornamenten, gemetselde hekpijlers 

met verdiepte velden en bekroond met zandstenen 
dekstenen, alsmede gebogen zijflanken met daarin twee 
ijzeren rondboogdeurtjes (afb. 186-afb. 191). Boven 
de poort werd een rijk gesmede bekroning geplaatst 
met een gekroonde en vergulde “W”. De aansluitende 
tuinmuur werd uitgevoerd als een steens muur met 
een ezelsrugafdekking. Het metselwerk werd in vlaams 
verband uitgevoerd. 

In het archief van de Stichting Huis Doorn bevinden zich 
nog enkele voorontwerpen van de poort, waarvan één er 
voorzien was met een cottage (afb. 192). 

exterieur : metselwerk(rood)

poortdeuren : ijzerwerk(rood)
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afb. 186. Zicht op de toe-
gangspoort vanaf het noorden.

afb. 187. Detail van één 
van de twee zijpoortjes. Zowel het 
ijzerwerk als het metselwerk met 
baksteenwerk in vlaams verband 
en zandstenen hoekblokken getui-
gen van een zorgvuldige detaille-
ring van de poort.
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afb. 188. Detail van één 
van de twee poortdeuren in ge-
opende toestand.

afb. 189. Detail van de vori-
ge afbeelding met de rijk gesmede 
bekroning met een gekroonde en 
vergulde “W”.
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afb. 190. Boven:  Parkin-
gang Huis Doorn.  Amersfoort, 
Dec 1919. De Architect: H.A. Po-
thoven. Tekening archief Stichting 
Huis Doorn.
afb. 191. Uitvoering  Par-
kingang Huis Doorn. Amersfoort, 
sept 1920. De Archt: H.A. Potho-
ven. Tekening archief Stichting 
Huis Doorn.
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afb. 192. Ontwerp van de afsluitmuur met cottage (niet uitgevoerd). Architect H.A. Pothoven. Tekening ar-
chief Stichting Huis Doorn. 
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afb. 193. Toegangshek, 
vermoedelijk jaren ‘30 20ste eeuw. 
Foto archief Stichting Huis Doorn.

afb. 194. Voorontwerp van het toegangshek met honden als schildhouders (niet uitgevoerd). Archief Stichting 
Huis Doorn, bouwtekeningen, Pothoven
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afb. 195. Ontwerp van het toegangshek. Archief Stichting Huis Doorn, bouwtekeningen, Pothoven

afb. 196. Ontwerp van het toegangshek. Archief Stichting Huis Doorn, bouwtekeningen, Pothoven
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TOEGANGSHEK LANGBROEKERWEG

afb. 197. Terreintekening  
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van het toegangs-
hek aan de Langbroekerweg aan.

Voor het in 1920 nieuw gebouwde poortgebouw werd 
een smeedijzeren hekwerk geplaatst. Dit hekwerk maakt 
onderdeel uit van het 2,3 meter hoge hekwerk, dat de 
buitenplaats geheel omgaf en ongewenste bezoekers 
diende buiten te houden (afb. 202-afb. 203).

Van het hek is de bouwtekening van architect H.A. 
Pothoven uit 1920 bewaardgebleven. 

Smeedijzeren hekwerk, 1920 (rood)
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afb. 198. Zicht op het poort-
gebouw vanuit het oosten, met op 
de voorgrond het hekwerk.

afb. 199. Detail van één 
van de twee hekvleugels.
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afb. 200. Detail van één 
van de twee medaillons in de hek-
vleugels.

afb. 201. Detail van één 
van de twee medaillons in de hek-
vleugels.
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afb. 202. Ansichtkaart van het poortgebouw. Gezien de begroeiing nog in de jaren ‘20. Op de voorgrond de 
omheining met het toegangshek.  E.J. Demoed, Doorn in oude ansichten, 1969

afb. 203. Prentbriefkaart met de vijf kinderen van Hermine voor het toegangshek van het poortgebouw. Op 
de achtergrond de (ex-)keizer, Hermine en vermoedelijk Marius van Houten. Fotocollectie Stichting Huis Doorn. 
HuDF-1855
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GRAFSTEEN

afb. 204. Terreintekening  
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van de grafsteen 
aan.

Aan de noordzijde van de laan naar de dienstwoning en 
oranjerie ligt een grafsteen van één van de honden, met 
het opschrift “Mein Frecho, 1 XII 1934,  K. Hirsch”. De 
hond was vermoedelijk van één van de leden van de 
hofhouding van Wilhelm II. 
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afb. 205. Grafsteen met het 
opschrift “Mein Frecho, 1 XII 1934,  
K. Hirsch”.
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GRAFSTENEN NAAST HET HUIS

afb. 206. Terreintekening 
van Huis Doorn. De paarse stip 
geeft de locatie van de grafstenen 
naast het Huis aan.

Aan de noordzijde van het huis liggen een vijftal 
grafstenen van de honden van Wilhelm II. De honden 
waren oorspronkelijk bij het pinetum begraven, doch de 
grafstenen zijn naar deze locatie eind jaren ‘40 van de 
20ste eeuw overgebracht. 

Wilhelm heeft al in Doorn al die jaren teckels gehad. 
De oudste afbeeldingen van dit oorspronkelijk Duits ras 
dateren uit de vroege 18e eeuw. Ze zijn gefokt om dassen 
en vossen uit hun holen te jagen. Teckels werden enorm 
populair aan de Europese hoven als elitaire accessoire, 
bij de Engelse Koningin Victoria en ook bij de Duitse 
Keizer. Laatstgenoemde wordt er zo mee vereenzelvigd 
dat hij eerst zelf wordt afgebeeld als een teckel (afb. 
214). Later, in de Tweede Wereldoorlog propaganda, 
wordt heel Duitsland als een teckel voorgesteld (afb. 
216). 1

De teckels van Wilhelm II, Hexe, Erdmann, Dachs, Liesel 
en Senta, bleven hem al die jaren trouw. Lievelingshond 
Erdmann is begraven in het park van Wilhelmshöhe, de 
toenmalige zomerresidentie van de keizerlijke familie. 
Het grafje ligt op een rozeneiland. Op de steen staat: 
Andenken an meinen treuen Dachshund Erdmann 1890-

1 Hans Piena, De laatste vriend van de keizer, de enige die hij kon 
vertrouwen, internetpublicatie : http://www.maandvandegeschiedenis.

nl/56307/nl/de-laatste-vriend-van-de-keizer

1901 Wilhelm II. Senta is de hele Eerste Wereldoorlog 
aan zijn zijde en volgt hem in ballingschap. In 1927 
overlijdt ze. De (ex-)keizer begraaft haar zo dat hij haar 
grafje vanuit zijn raam kan zien. Het opschrift luidt: Die 
treue Senta 1907-1927 begleitete Seine Majestät den 
Kaiser im Welt Kriege 1914-1918 (afb. 209).
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afb. 207. Grafsteen met op-
schrift “Wal - Wal”.

afb. 208. Grafsteen met op-
schrift “1929”.
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afb. 209. Grafsteen met 
opschrift : “Die treue Senta 1907-
1927 begleitete Seine Majestät 
den Kaiser im Welt Kriege 1914-
1918”.

afb. 210. Grafsteen met op-
schrift “Topsy”.
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afb. 211.  
Teckelhunde Senta und 
Seespinne auf dem 
Brückendeck der Ho-
henzollern. Foto jaren 
‘20 20ste eeuw (vóór 
1927). Foto Collectie 
Stichting Huis Doorn.  
HuDF-A028-45

afb. 212. Teckelhunde Sen-
ta und Seespinne auf dem Brucken-
deck der Hohenzollern. Foto jaren ‘20 
20ste eeuw (vóór 1927).. Foto Collectie 
Stichting Huis Doorn. HuDF-A028-40
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afb. 213. Wilhelm II en Senta in 
park Huis Doorn, foto ca. 1925. Foto 
archief Stichting Huis Doorn.

afb. 214. Spotprent waarin de 
Duitse Keizer wordt voorgesteld als 
een teckel. Tekening Lewis Christop-
her Edward Baumer: “The Mad Dog of 
Potsdam”.
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afb. 215.  
Dachs, Hexe und Erd-
mann auf dem Hohen-
zollern . Foto Collectie 
Stichting Huis Doorn. 
HuDF-A153-36

afb. 216. Amerikaans propagan-
da-affiche uit 1940-1945 om draagvlak 
te creëren voor de strijd tegen Duits-
land.
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BIJLAGE CORRESPONDENTIE WERKZAAMHEDEN 1951
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afb. 217. Op 21 
september 1950 wordt 
een resumé gegeven 
van de bespreking met 
architect G. Pothoven 
door de beambte van 
het Ministerie van Fi-
nanciën, bureau finan-
ciering wederopbouw 
publiekrechtelijke licha-
men. Pothoven stelt 
hierbij voor H. Demoed, 
die “altijd op Huize 
Doorn heeft gewerkt” 
uit te nodigen voor de 
werkzaamheden. Ar-
chief Stichting Huis 
Doorn, doos correspon-
dentie diverse onder-
houdswerkzaamheden, 
Pothoven. 
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afb. 218. Okto-
ber 1950 Begroting alle 
schilderwerken Archief 
Stichting Huis Doorn, 
doos correspondentie 
diverse onderhouds-
werkzaamheden, Po-
thoven. 
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afb. 219. December 1951. Plattegrond verbouwing van de garage tot vergaderlokaal. Arhief Huis Doorn, doos 
correspondentie onderhoudswerkzaamheden, Pothoven.
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BIJLAGE RECONSTRUCTIETEKENINGEN KAPEL
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Doorn, inv.nr. 1080.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Archief BWT gemeente 
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, foto- en 
tekeningenarchief.

Het Utrechts Archief (HUA), archief van (Ex-)keizer 
Wilhelm II 

Nationaal Archief te ’s-Gravehage, archief Rgd.

Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht te Wijk 
bij Duurstede
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