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De spiegels in de grote zaal



Op 11 november 2018 is het 100 jaar geleden dat op een 
regenachtige zondagmiddag een onverwachte gast onder 
aan het bordes van kasteel Amerongen stond. Het was 
Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Hohenzollern, beter 
bekend als keizer Wilhelm II, die door graaf Bentinck van 
het station Maarn was afgehaald. Hij zou 18 maanden blij-
ven alvorens hij met zijn vrouw Auguste Viktoria naar 
Doorn zou Doorn zou vertrekken.

Eind oktober 1918 was Wilhelm II met zijn keizerlijke hof-
trein vanuit Berlijn naar het hoofdkwartier van het weste-
lijk front in het Belgische Spa, het Großes Hauptquartier 
Seiner Majestät des Kaisers und Königs, gereisd. De Eerste 
Wereldoorlog liep op het einde en het begon duidelijk te 
worden dat het Duitse keizerrijk definitief aan het verlie-
zen was.
Op 9 november 1918 besloot Wilhelm II na aandringen 
door de legerleiding mondeling afstand te doen van zijn 
aanspraak op de Duitse keizerstroon, maar niet als koning 
van Pruisen. Tot een officiële abdicatie kwam het niet, 
want enkele uren na het aftreden van de keizer riep de so-
ciaaldemocraat Philipp Scheidemann vanuit het raam van 
de Rijksdag de republiek uit en twee uur later riep de com-
munist Karl Liebknecht de Deutsche Sozialistische Repu-
blik uit. Hierop braken felle gevechten tussen de beide 
kampen uit.

Het was zaak voor Wilhelm II om naar veiliger oorden te 
vertrekken. Alternatieven als Zwitserland en Zweden 
werden als te gevaarlijke reisbestemmingen gezien, zodat 
door veldmaarschalk Paul von Hindenburg en staatssecre-
taris Paul von Hintze op het hoofdkwartier er op werd aan-
gedrongen dat de trein met de keizer de volgende ochtend 
naar Nederland zal rijden. Nederland was het dichtstbij
zijnde neutrale land. De keuze voor Nederland kan mede 
ingegeven zijn door het feit dat een voorouder van Wil-
helm II, Frederik Willem I, de keurvorst van Brandenburg, 
tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) ook zijn heil in 
Nederland had gezocht, toen hij tussen 1634-1637 aan de 
Universiteit van Leiden studeerde en op 7 december 1646 
trouwde met Louise Henriëtte van Nassau, de oudste doch
ter van Frederik Hendrik van Oranje en Amalia Solms. Hun 
nakomelingen, en dus ook Wilhelm II, waren daardoor een 
prins van Oranje.

Op zondagochtend 10 november om 05.00 uur zet de trein 
met het keizerlijk gezelschap van ongeveer 70 personen 
vanuit Spa koers richting Nederland. De trein bestond be-
halve uit twee locomotieven uit 11 keizerlijke salon- en 7 
goederenwagons.  De van oorsprong blauw-witte keizerlij-
ke wagons waren al tijdens de oorlog in een groene ca-
mouflagekleur overgeschilderd. 

Elke wagon had een bewaking van vier soldaten, bewa-
pend met mitrailleurs, handgranaten en geweren, onder 
commando van een officier van het stormbataljon Rohr, 
omdat de trein langs plaatsen zou komen die waren bezet 
door muitende troepen. Maar al na tien minuten stopte 

de trein bij het stationnetje La Reid bij Theux. Omdat men 
bang was dat de trein het door bolsjewieken bezette Luik 
niet zou kunnen passeren wordt de rest van de reis naar 
Nederland door de keizer met een beperkt gevolg per 
auto vervolgd. 

De De rest van zijn gevolg reist verder met de trein langs 
Pepinster en Luik naar het verwoeste Visé, waar de trein 
rond 07.00 uur aankomt. Daar blijft de locomotief onder 
stoom staan in afwachting van het vervolg van de reis. 
Overigens kon de trein niet verder naar Nederland rijden 
omdat uit voorzorg door Nederlanders tijdens de oorlog 
bij de Belgisch-Nederlandse grens, naast een prikkel-
ddraadversperring, een gedeelte van de rails was verwij-
derd. Dit werd telkens weer teruggelegd als er een trein 
moest passeren. 

In de middag ervoor had de gedetacheerde bij de vorste-
lijke stallen, kapitein Zeyss, de weg al verkend, zodat hier 
geen problemen werden verwacht. Maar helaas, de auto’s 
stonden er niet. Kapitein Zeyss had de wagens in zijn op-
winding naar een verkeerde plaats laten sturen. Terwijl 
de trein zijn tocht vervolgde stond het gezelschap op een 
verlaten, koude en duistere straatweg. Een langsrijdende 
motorrijder werd aangehouden en met zijn hulp kwamen 
na tien minuten wachten de negen auto’s, waarvan de kei-
zerskroon was weggekrast, alsnog aangereden en vertrok 
het gezelschap richting de Nederlandse grens, waar ze 
om 06.00 uur bij de grenspost Withuis bij Eijsden aan-
kwamen.

Een Duitse officier spreekt de grenswacht aan met het 
verzoek hen door te laten. De verbouwereerde grens-
wacht antwoordt echter dat hij orders had om niemand 
door te laten en bovendien gaat het grenskantoor nor-
maal pas om zeven uur open.

Uiteindelijk wordt met de garnizoenscommandant van 
Maastricht gebeld, waarna de grenswacht de Duitse offi-
cieren en Wilhelm II enkele meters toegang tot Neder-
lands grondgebied verleende. Dit tot grote vreugde van 
de Duitsers. Nu konden ze immers niet meer door de 
muitende troepen worden gepakt. Nadat toestemming 

Een onverwachte gast



was verleend om de keizerlijke trein, die al die tijd onder 
stoom was blijven staan, door te laten rijden naar het stati-
on van Eijsden, ging de keizer, gekleed in generaalsuni-
form, met zijn gevolg te voet van de grensovergang naar 
het houten station om daar de trein op te wachten. Het ge-
zelschap zou dan in comfortabele omstandigheden de be-
slissing van de Nederlandse regering rond de asielaan
vraag kunnen afwachten.

De vlucht van de keizer naar Nederlands grondgebied 
bracht de regering in een buitengewoon lastig parket. De 
oorlog was afgelopen; alom werd de keizer ter verant-
woording geroepen. Nederland wilde de rol van buiten-
staander behouden maar dreigde nu opeens partij te 
worden. 

Het kabinet was die zondag al bijeen voor een ingelaste 
ministerraad vanwege de dreigende revolutie in Neder-
land onder leiding van Troelstra. Nadat koningin Wilhelmi-
na toestemming had verleend om Wilhelm II asiel te verle-
nen boog het kabinet zich over de vraag waar Wilhelm II 
moest worden ondergebracht
Uiteindelijk werd graaf Bentinck. “Met mijn hart direct en 
gaarne, maar de harde werkelijkheid maakt het mij onmo-
gelijk, ik heb geen levensmiddelen genoeg, geen brandstof 
en onvoldoende personeel”, antwoordde de graaf, nadat 
hem door graaf F.A.C. van Lynden van Sandenburg, com-
missaris van de koningin in Utrecht, werd gevraagd de 
keizer voor enkele dagen te huisvesten. De graaf aarzelde 
en vroeg, nadat Van Lynden van Sandenburg hem nog eens 
met klem had gevraagd in te stemmen, een half uur be-
denktijd. Het was zijn oudste zoon Carlos, die hem over-
haalde. “Bentincks ontvingen de keizer in de dagen van 
zijn luister; nu hij is gevallen, kunnen wij niet weigeren 
hem onderdak te verlenen.”

Bovendien was de graaf Johannieterridder en de keizer 
hoofd van de Johannieterorde - een verzoek om hulp van 
een broeder in nood kon hij dus onmogelijk weigeren. 
Toen Van Lynden van Sandenburg voor de tweede maal 
belde, stemde de graaf in, mits de middelen die nodig 
waren werden verstrekt. 

Op maandag 11 nOp maandag 11 november, de dag van de wapenstilstand, 
vertrok de keizerlijke trein, bestaande uit tien hofrijtuigen 
en een goederenwagon om 09.20 uur via Maastricht, Roer-
mond, Venlo, Nijmegen en Arnhem naar Maarn. Langs de 
hele route werden de spoorwegovergangen bewaakt om 
demonstranten niet de kans te geven de trein te laten stop-
pen. Met een tweede trein volgden 6 goederenwagons van 
de ‘Militär General Direktion’ uit Brussel, een benzolwagen 
en een aantal platte wagens waar de hofauto’s op waren 
geladen.

De militairen uit het oorspronkelijke gevolg van Wilhelm II 
werden in Arnhem geïnterneerd, zodat de keizer met een 
gevolg van 49 personen en zijn teckel Senta in Amerongen 
aankwam. Hier werd de keizer door Elisabeth Bentinck bij 
de ingang van het kasteel op de slotbrug begroet. “Geachte 
gravin, verontschuldig mij, dat ik u lastig val, maar het is 
niet mijn schuld”, waren de eerste woorden die hij tegen 
Elisabeth zei.Elisabeth zei.



In de vorige editie van het Bulletin heeft u kunnen 
lezen over de gevonden kwitantie uit 1749 van het 
kinderportret dat hangt in de Grote Zaal van Kasteel 
Amerongen (zie afb. 1 & 2). Deze kwitantie was de 
aanleiding om verder onderzoek te doen naar het 
schilderij waarop de kinderen van Van Reede staan 
afgebeeld. Het onderzoek heeft uitgewezen dat Hen-
rietriette van Nassau-Zuylestein (1688-1759) hoogst-
waarschijnlijk de opdrachtgeefster van het portret is 
geweest. Dit kan worden verklaard door onder 
andere de aanhef op de kwitantie: ‘Miledie Contesse 
Datelonne’. Deze aanhef is op meerdere brieven in het 
huisarchief van Kasteel Amerongen zichtbaar (zie afb. 
3). Kennelijk was deze aanhef aan Henriette gangbaar 
in die tijd. 

Door middel van vergelijkend onderzoek is aange-
toond dat Jean Fournier (1703 – 1754) de vermoede-
lijke schilder is van het portret. Het kinderportret te 
Amerongen is vergeleken met zes andere portretten 
van zijn hand. Bij de vergelijking tussen het kinder-
portret en de andere portretten van Fournier is voor-
namelijk gekeken naar stilistische kenmerken van de 
kledij, de poses, de gezichten en de setting waarin de 
geportretteerden staan afgebeeld. Henriette en Four-
nier moeten elkaar in De Haag hebben leren kennen. 
Het gezin had daar immers een huis voor de winter-
maanden en Fournier was tussen  1746 – 1754 werk-
zaam in deze stad.  Daarnaast heeft Fournier veel por-
tretten gemaakt van stadhouder Willem IV (1711 – 
1751). De moeder van Willem IV (Maria Louise van 
Hessen-Kassel 1688 – 1765) was een zeer goede 
vriendin van Henriette en zij was van 1711 tot 1731 
regentes voor haar minderjarige zoon. Wellicht heeft 
deze connectie een rol gespeeld bij de gegeven op-
dracht (zichtbaar op de kwitantie) van Henriette aan 
Fournier. 

Tot slot is er onderzoek gedaan naar andere kinder-
portretten van de Van Reedes, vervaardigd door 
andere kunstenaars die Fournier wellicht als inspira-
tiebron heeft gebruikt. Naar alle waarschijnlijkheid 
waren niet alle kinderen meer in leven toen hij de op-
dracht van Henriette van Nassau Zuylestein ontving. 
Hij heeft op basis van andere voorbeelden het een r
alistische voorstelling moeten maken. Uit onderzoek 
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