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ONDERZOEK DUITSE HUIS DUINRELL 

 

Inleiding 
Na de capitulatie en een korte periode van Duits militair bestuur in mei 1940 kwamen eind van die 

maand de Rijkscommissaris Seyss-Inquart en zijn vier belangrijkste ambtenaren met hun gezinnen 

naar Den Haag.1  

 

Reichskommissar Seyss-Inquart vestigde zijn kantoor in het Departement van Buitenlandse 

Zaken aan Plein 23 in Den Haag. Hij ging wonen op Landgoed Clingendael. 

 

Generalkommissar für Verwaltung und Justiz, Dr. Friedrich Wimmer nam kantoor aan de 

Lange Vijverberg en Plein 2b, waar het Departement van Justitie huisde. Hij betrok Landgoed 

Duinrell. 

 

Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft, Hans Fischböck nam zijn intrek in de 

Langenhorst in Wassenaar. 

 

Generalkommissar für das Sicherheitswesen, Hanss Rauter ging wonen aan de Kerkeboslaan 

4 in Wassenaar. 

 

 Generalkommissar  zur besonderen Verwendung, Fritz Schmidt woonde in Den Haag. 

 

Vanwege het gevaar van een invasie en van bombardementen werden vanaf de herfst van 1943 

alternatieve werk- en woongelegenheden elders in het land betrokken. Zo koos Seyss-Inquart als 

uitwijk een kantoorpand aan de Loolaan in Apeldoorn en woonde hij op de Spelderholt. Ook 

afdelingen van het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz kwamen in Apeldoorn terecht. De 

kantoor- en woonruimtes in en rond Den Haag bleven tot het einde van de oorlog in gebruik. 

 

De Generalkommissar für Verwaltung und Justiz, Dr. Friedrich Wimmer vestigde zich in 1940 met zijn 

vrouw in kasteel Duinrell. Van de eigenares, de weduwe van de in de meidagen van 1940 per abuis 

doodgeschoten graaf Van Zuylen van Nijevelt kregen zij een groot deel van de inboedel in gebruik, 

evenals de diensten van de oude huisknecht Christiaan Heins. De Duitsers wilden voor het personeel 

een huis laten bouwen tussen het kasteel en de ingang van het landgoed. De familie Van Zuylen 

wilde dat echter niet en uiteindelijk is dat huis gebouwd aan de Storm van ’s-Gravesandeweg 155 

waar het nu nog steeds staat.2 

 

Het wordt hier verder het Duitse Huis genoemd. 

 

                                                           
1
 Vier van hen - van Oostenrijkse herkomst – vestigden zich in Wassenaar. 

2
 Wassenaar in de Tweede Wereldoorlog, p. 218. 
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De ingang, linkerzijde van het gebouw 

 
 

De rechterzijde van het gebouw met terrasdeuren 
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Het onderzoek 
Een bezoek aan het Gemeentearchief van Wassenaar3 leverde informatie op over de aanvraag van 

een bouwvergunning voor het Duitse Huis. Daaruit bleek dat de aanvraag was gedaan door de 

Rijksgebouwendienst. Onderzoek bij het Nationaal Archief, in het bijzonder de archieven van de 

Rijksgebouwendienst leverde geen informatie op over dit huis. Van bouwtekeningen geen spoor. 

Onderzoek bij het NIOD4 leverde een uiterst bescheiden deel van de Duitse correspondentie over de 

bouw op. Vooralsnog lijken er geen bronnen te zijn, die meer informatie zouden kunnen verschaffen. 

De opdracht tot de bouw 
Er zijn, zoals hierboven beschreven, in het archief van de Rijksgebouwendienst geen schriftelijke 

bronnen over het huis te vinden. Hierdoor kan dus niets worden gezegd over de wijze, waarop het 

besluit tot de bouw van een woonhuis bij Duinrell in samenspraak tussen de Duitse opdrachtgever en 

de Nederlandse overheid tot stand kwam. 

In eerste instantie zal de hoofdbewoner van Duinrell, Dr. Wimmer zelf de behoeftesteller geweest 

zijn. Immers, het ging om zijn personeel. Ten tweede: het is onbekend, in hoeverre de eisen van de 

beveiliging een rol speelden bij de besluitvorming. Wij nemen aan van wel, aangezien de 

onderbrenging van de wacht in het huis regelmatig aan de orde kwam; daarom zou Rauter een rol 

gespeeld kunnen hebben; daarover is geen informatie. 

 

Voor de planning en uitvoering speelde aan Duitse kant een rol de in de herfst van 1940 benoemde 

Weense architect Walter Münster, die belast werd met de wederopbouw en volkshuisvesting 

(Bevollmächtigte für das Wohnungs- und Siedlungswesen). De afdeling werd medio 1942 hernoemd 

in Abteilung Siedlung und Bauten. Hoofdrolspeler aan Nederlandse kant was de 

Rijksgebouwendienst, die ressorteerde onder het Ministerie van Financiën. 

 

De besluitvorming werd vergemakkelijkt door het feit, dat de kosten voor de huisvesting van het 

‘Duitse bestuur’ door de Nederlandse Staat moesten worden gedragen; geld speelde dus eigenlijk 

voor de Duitsers amper een rol. De enige hinderpalen waren enerzijds de hoogste chef, Seyss-

Inquart, die zich in de discussie mengde. En anderzijds de Generalkommissar für Finanz und 

Wirtschaft, die de zwaar gereguleerde schaarse bouwmaterialen ter beschikking moest stellen.  

 

Hoewel de aanvraag voor de bouwvergunning bij de Rijksgebouwendienst al op 25 juni 1941 op weg 

ging naar de Gemeente Wassenaar, was er op 24 juli nog een correspondentie van de genoemde Dr. 

Münster met Seyss-Inquart. Daarin schreef hij - gezien de toonzetting en opbouw van de brief als een 

soort ‘verantwoording’ -dat hij had afgezien van de bouw van een permanent onderkomen voor 

chauffeurs, dienstpersoneel en wacht bij Dr. Wimmer in Duinrell. Nu kwam er voor de wacht alleen 

een kleine houten keet van 2 ½ x 3 meter; kosten rond Fl 950. Kennelijk zijn dat gelden uit een 

andere pot. De familie van de chauffeur, tevens huisknecht zou – zo vervolgt Dr. Münster – komen in 

het woonhuis dat de Rijksgebouwendienst op dit moment voor zijn eigen rekening bouwde op een 

stuk gemeentegrond aan de Storm van ’s- Gravesandeweg bij de toegangsweg naar Landgoed 

Duinrell. De totale kosten inclusief de grond zouden uitkomen op Fl 30.000 [nu rond € 500.000-KN]. 

Door invloed uit te oefenen op de planning van het woonhuis kon dit uitgebreid worden, zodat het 

ook geschikt zou zijn voor de onderbrenging van de eventueel noodzakelijke wacht. Het huis zou eind 

                                                           
3
 18 februari 2019, Dossier DOCBIMAS107 enz./ 

4
 10 juli 2019, Dossier 039 Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft 
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oktober 1941 klaar zijn. “Herr Staatsekretär Dr Wimmer hat sich mit diese Lösung einverstanden 

erklärt. Heil Hitler!” 

De Architect  
Op geen enkele wijze is de naam van de architect van het Duitse Huis komen vast te staan. Het is 

zeker, dat dit een architect van - of in dienst van - de Rijksgebouwendienst moet zijn geweest.  

De aanvraag voor de bouwvergunning werd ondertekend door de Directeur Onderhouds- en 

Uitbreidingswerken van de RGD, de architect L. Bok. Het is verleidelijk om zijn hand in het Duitse 

Huis te zien, maar daar is geen zekerheid over. 

 

ns 

Zie het vak ‘geteekend door …’. Kan met dit teken de architect gevonden worden? 

 

L. Bok 

Ontwierp in 1936 de Houtrustkerk in den Haag. Werkte bij de Rijksgebouwendienst. Hij ontwierp het 

vluchtelingenkamp Westerbork. Van zijn tekentafel is b.v. de bekende commandantswoning bij Kamp 

Westerbork. Bok was als het hoofd van de districtenorganisatie vanaf de late jaren '30 met de 

dagelijkse praktijk van de uitvoering van beschermende maatregelen en met het herstel van 

eventuele oorlogsschade belast. Na zijn pensionering in 1948 trad hij in dienst van het Koninklijk Huis 

en werd o.m. belast met de restauratie Huis ten Bosch en de herbouw van de drie boerderijen op de 

Horsten (Eikenhorst 3, Raaphorst 4 en 5). Historisch en cultuurlandschappelijk een gaaf en 

herkenbaar architectonisch en typologisch ensemble. 5 

 

Toen bij het ontwerp voor het huis een aanpassing moest plaatsvinden, vanwege de hoogte van de 

toegangsweg schreef F.W. Duthour, architect hierover. Ook hij zou de architect van het Duitse huis 

kunnen zijn. Het is immers logisch dat de architect bij een noodzakelijke verandering zelf de wijziging 

                                                           
5
 Concept Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2024, p. 93 
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aanbrengt. De correspondentie is van 1 juli 1941, terwijl genoemde Duthour Geerling op 23 oktober 

1942 aan de Technische Hogeschool in Delft geslaagd is als bouwkundig ingenieur.6 

 

Hoe het zij: aan het gebouw is zeker een architectonische hand zichtbaar.  

De architectuurhistoricus drs. Marcel Teunissen merkt over het ontwerp op: 

“Stedenbouwkundig bijzonder is de ligging in de kom van de haakse ontmoeting van Duinrel en de 

Storm van ’s Gravezandeweg. Het gevelbeeld is schatplichtig aan de Blut und Boden-gedachte, die 

zich ook in Nederland in de tweede helft van de jaren dertig manifesteerde (waar van Duitse zijde 

vermoedelijk om werd gevraagd): verwant aan de Delftse School, met traditioneel metselwerk en 

hoog zadeldak, gesloten gevels, roedenverdelingen in de licht getoogde raampartijen en 

natuurstenen, decoratieve dragende elementen.” 

 

Bouwvergunning  
 

Er kwam bij de Gemeente Wassenaar een aanvraag binnen van de  Rijksgebouwendienst, Directie 

Onderhoud en Uitbreidingswerken (RGD), getekend door de heer L. Bok, 25 juni 1941. Het betrof de 

bouw van een woning met wachtlokaal. Toestemming volgde bij Besluit B&W van Wassenaar van 4 

juli 1941. De aanvraag werd gewijzigd, vermoedelijk vanwege de hoogte van de vloer, en 

goedgekeurd ‘in verband met de spoed, ter plaatse uitgereikt’, zo werd door B7W op 12 augustus 

1941 bericht. 

Daarnaast kwam aanvraag voor bouw van een tijdelijk houten wachtlokaal, gedateerd 1 augustus 

1941. Daar werd geen formeel besluit op genomen, maar toestemming werd verleend op 12 

augustus 1941. 

Eigenaar van het perceel op dat moment was de Staat. De aanvraag betrof een woning van rode 

baksteen. Kosten Fl. 20.000. De woning zou een schuilplaats in de kelder krijgen. 

 

                                                           
6
 Delftsche Courant van 31 oktober 1942 (via Delpher). In 1936 en 1937 was hij opzichter bij de bouw van een 

complex Arbeiderswoningen Het Westen, Landlust te Amsterdam. 
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De Bouw 
Op 23 juli stuurde de Rijksgebouwendienst de bonnen voor lood voor het woonhuis: 

- Zinkblei 150 kg 

- Blechblei 300 kg 

- Blei Rohren 70 kg 

- Kupfer Rohren 50 kg 

 

Op 6 augustus werd de bouwplaats - vermoedelijk door Dr. Münster- geïnspecteerd. Commentaar: 

- te weinig metselaars (twee en twee andere metselaars die profielen maken; dat 

 laatste moeten timmerlui doen, zodat metselaars aan het werk kunnen) 

- veel te dunne stenen, normaal 16, hier 20 voor een hoogte, dus 25% teveel, en ook  

 nog op latten gezet. 

- het duurt te lang, in geen drie maanden klaar 

-  meer metselaars nodig 

-  hout van buitendeur en ramen is veel te dik en te duur 
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Op 16 september werd door de Rijksgebouwendienst gemeld, dat de keuken geleverd zou worden 

door de firma Bruynzeel te Zaandam. Ook was er behoefte aan 25 mud kolen voor het beproeven 

van de verwarming.  

 

Op 11 oktober diende de N.V. Nederlandsche Basalt Maatschappij te Zaandam een offerte in voor 

het verbeteren van de toegangsweg naar Duinrell. Daarover schreef Dr. Münster dat de toegangsweg 

in slechte staat was en dat een 4 cm dikke laag teer of bitumen nodig was. Kosten Fl 7.000. Omdat de 

eigenares niet in staat was deze investering te doen, moest de Rijksgebouwendienst de kosten 

dragen, zo schreef hij. 

 

Op 18 oktober stuurde de Rijksgebouwendienst een ontwerp voor de tuininrichting. Drie dagen later 

antwoordde Dr. Münster terug dat er geen voetpad met brug en houten poort zou komen. 

 

 Dan gaat er kennelijk een winter met veel vorstverlet overheen, want de overdracht van de woning 

door de Rijksgebouwendienst aan de Duitse autoriteiten vond pas plaats op 27 maart 1942 16.00 

uur. De directeur wist al op 13 maart, twee weken tevoren, dat hij, evenals andere uitgenodigde 

hoge functionarissen verhinderd zou zijn en liet zich vertegenwoordigen door de heer Minekus, de 

ambtenaar die het dagelijkse toezicht op de bouw had uitgevoerd.  

Bewoners 
De woning kreeg het adres Duinrell 1A, en later Storm van ’s Gravesandeweg 155. Het is onbekend of 

er vanaf begin 1942 daadwerkelijk een chauffeur met gezin gewoond heeft.  

Op 19 oktober 1945 trok er een nieuwe bewoner in: mevrouw Johanna M.H. Loggen met kind, 

afkomstig uit Apeldoorn. Zij woonden er tot 16 januari 1949. 

Naar wij aannemen, heeft de Rijksgebouwendienst het huis nadien aan de nieuwe of een volgende 

bewoner verkocht. 
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Conclusie 
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het Duitse Huis is gebouwd op instigatie van de 

Duitse autoriteiten. Vermoedelijk staat de hoofdbewoner van Duinrell, Dr. Wimmer, aan de basis van 

het idee van een woonhuis voor zijn chauffeur, terwijl de eisen van de beveiliging een rol gespeeld 

hebben. Het huis is door de Rijksgebouwendienst ontworpen, de naam van de architect is onbekend. 

Het huis is gebouwd op kosten van de Nederlandse Staat voor een bedrag van rond de Fl 30.000 ( nu 

rond € 500.000). De overdracht vond plaats op 27 maart 1942. Over het feitelijke gebruik tijdens de 

Tweede Wereldoorlog is niets bekend. Na de bevrijding werd het huis door de Rijksgebouwendienst 

verhuurd en uiteindelijk kwam het in particuliere handen.  

 

Wassenaar, 11 juli 2019 

Kees Neisingh 


