
 “De Keizer onderscheidt ons !” 

Eymert-Jan  Goossens (46), per 1 juli 2009 fulltime directeur van Huis Doorn, blaakt van 

enthousiasme: “Ik zie hier een indrukwekkende keizer, een prachtige historische collectie en een 

uiterst fotogeniek huis en park. Het was een feest mij in te lezen, onder andere met de Bulletins, 

en heb veel waardering voor mijn voorgangers op deze post. Maar ook voor onze vrijwilligers. Zij 

beschikken over een fenomenale kennis. Ik zal mijn oor graag bij hen te luisteren leggen. “  

Eymert werkte ruim 15 jaar als hoofd Tentoonstellingen en Onderzoek in het Paleis op de Dam. 

“Wanneer de familie dit ontvangstpaleis niet gebruikt is het opengesteld. Die openstelling leidde ik in 

banen. Ik organiseerde tentoonstellingen, symposia; van alles. Na een boek over paleis Noordeinde 

was de publieke heropening van het Amsterdamse paleis één van mijn laatste opdrachten. Er vinden 

ook  prijsuitreikingen plaats, zoals de Zilveren Anjer, de Prins Clausprijs en de Prijs voor Moderne 

Schilderkunst. Verder staatsbezoeken, officiële ontvangsten, congressen. “ 

Overeenkomsten en verschillen met Huis Doorn? 

“Het Paleis dient het ceremonieel van een levende familie, Huis Doorn dat van een overleden keizer. 

Het Paleis is ingesloten door steen, hier is alles groen. Verder zie ik veel overeenkomsten. Net als in 

de Koninklijke paleizen verse bloemen op tafel, alsof de keizer er nog woont. Paleis Noordeinde 

bevat keizerlijke geschenken, Huis Doorn geschenken van de Oranjes. De Oranjes en de 

Hohenzollerns hebben een gedeelde geschiedenis en verwantschap, en alle Oranjes bezochten 

Wilhelm in Doorn. Behalve Wilhelmina dan. Ze nam Wilhelm kwalijk dat hij vluchtte, zo lees je in 

‘Eenzaam maar niet alleen’:  Dan liever sterven met de laatste soldaat in de laatste loopgraaf.  Zelf 

vluchtte zij ook hoor, in de Tweede Wereldoorlog.” 

Waarom werd juist u directeur? 

“Ze zochten een cultuurmanager, inhoudelijk en organisatorisch. sterk. De vonk sprong  over.”  

Hebt u al ideeën voor de toekomst? 

 “We kunnen veel meer doen met het prachtige, volop verkrijgbare beeldmateriaal over de Keizer. Hij 

was een echte dandy, erg bezig met hoe hij overkwam en daarmee exponent van een moderne 

beeldcultuur. Denk maar aan het ‘Kaiserwetter.’ Wilhelm onderscheidt ons van de vele andere 

buitenhuizen hier. Ons ‘unique selling point.’ In het huis is die historische sensatie volop aanwezig, 

daar mag niet aan geprutst worden. Daar gaat een stolp over! Het landgoed lijkt nu meer een fraai 

openbaar park dan ’s Keizers voorportaal. Ik wil graag die oude luister terugbrengen. ” 

“Maar allereerst wil ik de lijn van mijn voorgangers voortzetten.  Het museum moet overigens wel 

bekender worden. Het poortgebouw kan een bezoekerscentrum worden dat toegang biedt tot de 

Europese geschiedenis en de wereld van de keizer. En stel dat je vanuit het oude keizerlijke 

Rosarium, nu een pretparkje, via een zijingang het park in kunt? Dan wordt het veel laagdrempeliger 

voor gezinnen met kinderen. Het liefst herstel ik alles zoveel mogelijk in de oude stijl. Maar niet 

helemaal zoals de keizer het gewild zou hebben. Dan moeten we hier in uniform gaan marcheren, en 

daar is natuurlijk geen begin van een denken aan! ” 


