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Bijlage 2:  Achtergrondinformatie 
bij powerpointpresentatie

bij les 1

Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Hohenzollern – de la-
tere keizer Wilhlem II – werd op 27 januari 1859 geboren. 
Een heel moeilijke bevalling, waarbij voor het leven van 
de moeder en het kind werd gevreesd, had tot gevolg dat 
Wilhelm met een gehandicapte linkerarm ter wereld kwam. 
Er is van alles aan geprobeerd te doen tijdens zijn leven, 
maar het is nooit meer goed gekomen. Zijn linkerarm en 
hand waren een stuk kleiner en hadden geen kracht. De 
opvoeding van de prins was superstreng: alles wat plezie-
rig of leuk kon zijn vonden zijn ouders schadelijk (slecht) 
voor zijn karakter. Hij werd min of meer als militair opge-
voed, “gedrild”. Wilhelm werd geen makkelijke persoon: 
door zijn gehandicapte arm voelde hij zich minder waard, 
maar hij probeerde de dingen die hij wel kon daardoor 
overdreven goed te doen. Als je bijvoorbeeld een hand van 
hem kreeg (zijn rechter natuurlijk) kneep hij jouw hand 
bijna � jn. Hij kon ook heel erg goed paardrijden met een 
hand. Zijn moeder vond hem een mislukking en was nooit 
aardig tegen hem. Zijn moeder was de kroonprinses van 
Engeland, Victoria, de dochter van koningin Victoria. 
Zij trouwde al toen zij 14 jaar was met Friedrich van 
Pruisen, de vader van Wilhelm II. Hierboven zie je Wilhelm 
II toen hij 1 jaar oud was, op het tweede plaatje zijn 
moeder, die, toen haar man Keizer Friedrich was gestor-
ven op Friedrichshof ging wonen. Op het derde plaatje 
zie je de vader van Wilhelm II, die toen kroonprins was, 
de grootvader Keizer Wilhelm I zittend met de zoon van 
Wilhelm II, kleinzoon Wilhelm (III) en naast hen staat de 
jonge Wilhelm II. Vier generaties bij elkaar dus! Deze foto 
is ook te zien in Huis Doorn!
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Wilhelm II was geen makkelijke man. Er wordt van hem 
gezegd dat hij: “De bruid op iedere bruiloft en het lijk 
op iedere begrafenis” wilde zijn (wat zou dat beteke-
nen?) Kortom: hij wilde altijd in het middelpunt van de 
belangstelling staan. In Duitsland werd hij aan de ene 
kant vereerd als een soort halfgod en aan de andere kant 
vonden ze hem helemaal niks, was hij omstreden. Er wordt 
gezegd dat zijn uitdagend puntige snor daar een grote rol 
in speelde. Wilhelm II trouwde in 1881 met Auguste Vic-
toria van Sleeswijk-Holstein in Berlijn. Victoria werd Dona 
genoemd. Zij was een bescheiden, lieve en vrome (ze ging 
vaak naar de kerk en in haar opdracht werden er veel 
kerken gebouwd) vrouw. Samen kregen zij zes kinderen: 
vijf jongens en 1 meisje. De kinderen werden ook streng 
opgevoed. Kijk maar eens naar het kleine plaatje rechts-
boven, waar doet je dat aan denken? In 1888 stierf Keizer 
Wilhelm I. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Friedrich. Die 
was echter al ziek, daardoor moest de jonge Wilhelm (hij 
was toen 29) zich klaarmaken om snel de troon over te 
nemen. Dat was nog in datzelfde jaar. Na 99 dagen rege-
ren stierf zijn vader en volgde Wilhelm II hem op als keizer 
van Duitsland en koning van Pruisen. 1888 wordt daarom 
het ‘driekeizersjaar’ genoemd. 

Wilhelm II hield enorm veel van reizen! Hij had onder 
andere twee prachtige schepen waar hij lange cruises mee 
maakte. Vaak naar Noorwegen, de Noordkaap, naar lan-
den rond de Middelandse zee en vooral naar Griekenland 
en dan met name naar Korfu, waar hij een prachtig paleis 
kocht dat van keizerin Sisi (Elisabeth) van Oostenrijk was 
geweest. Rechtsboven zie je Wilhelm met zijn gasten op 
het terras van Villa Achilleion. Hij vond archeologie (wat is 
dat?) heel interessant en op Korfu was er genoeg van heel 
vroeger te vinden. Hij heeft ook meegedaan aan opgravin-
gen daar en heeft zelfs iets belangrijks gevonden…hij heeft 
het daar nog vaak over gehad…Militaire parades, legeroe-
feningen en inspecties vond Wilhelm II ook heel belangrijk. 
In zijn tijd speelde het militaire leven een heel belangrijke 
rol. Met staatszaken bemoeide hij zich niet zo veel. Hij liet 
het meeste over aan zijn ministers. De middelste foto is 
van een van de schepen van de Hohenzollerns in een fjord 
bij Noorwegen. Rechts is het stoomschip De Hohenzollern 
waar Wilhelm II vaak mee op reis ging. Met het zeilschip 
op het eerste plaatje deden ze ieder jaar mee aan zeilwed-
strijden in Engeland, bij Cowes.  De keizer was eigenlijk 
altijd op reis…hij werd dan ook Reisekaiser genoemd en 
spottend: ‘Wilhelm IR’, Wilhelm Imperator Rex, werd ook 
wel uitgelegd als: Wilhelm Immer Reisefertig. 
   

Canon van de Utrechtse Heuvelrug



16

Maar toch…in de tijd dat Keizer Wilhelm II van het leven 
genoot broeide er wat in Europa. De vooruitgang en de 
talloze nieuwe uitvindingen maakten van Europa aan het 
begin van de 20e eeuw een gebied waarin landen steeds 
meer naar elkaar gingen kijken als rivalen van elkaar. Er 
waren onderliggende spanningen. Om er zeker van te zijn 
dat, als er wat zou gebeuren het eigen land gespaard en 
gesteund zou worden, werden er onderling afspraken ge-
maakt. Twee grote bondgenootschappen kwamen daaruit 
voort. 
Nederland, België, de Scandinavische landen, Zwitser-
land, Spanje en Portugal deden niet mee…maar of zij niet 
meegesleurd zouden worden in de Grote Oorlog die begon 
bij de moord op Groothertog en Oostenrijks troonopvolger 
Franz Ferdinand en zijn vrouw Sophie in Sarajevo, is zeer 
de vraag…Het rijk van Keizer Wilhelm II hoorde bij de Cen-
tralen. Zij sloten zich direct aan bij Oostenrijk, daarmee 
hadden zij de woede van de Russen op hun hals gehaald, 
bondgenoot van Servië, waar de moordenaar van Franz 
Ferdinand en zijn vrouw vandaan kwam. De oorlog brak 
uit…en dat terwijl Wilhelm nog met zijn schip in de Noorse 
fjorden aan het varen was…

Toen op 10 oktober 1914 Antwerpen werd veroverd door 
de Duitsers probeerden meer dan 30.000 Belgische militai-
ren naar Nederland te vluchten. Ze werden in Nederland 
meteen vast gezet, omdat dat was afgesproken:  een neu-
traal land moest vreemde militairen uit een oorlogsgebied 
zo ver mogelijk bij de grenzen vandaan vastzetten. 

Eerst gingen de militairen naar de, door de mobilisatie 
verlaten, kazernes, later werden ze verspreid over Neder-
land en in speciale interneringskampen gezet. (Een van die 
kampen was in Zeist.) Het voetvolk bleef in een kamp en 
de hogere of� cieren mochten bij mensen in huis. 

Rond de kazerne en de kampen verzamelden zich allerlei 
handelaren die wat probeerden te verdienen, maar ook 
gewone Belgische vluchtelingen en familie van de solda-
ten. Deze laatsten kwamen in de hoop familie te treffen. 

In oktober 1914 werd besloten tot de bouw van vier 
interneringskampen, waarvan Zeist er een was. Naast het 
kamp dat er al was, werden twee barakkenkampen 

gebouwd voor elk 6000 man. In het bestaande Kamp 
werden de bewakingstroepen ondergebracht, zo’n 1000 
man. De twee interneringskampen in het Kamp van Zeist 
telden 26 en 24 houten barakken met keukens, wasloka-
len, ‘latrines’ (w.c.’ s) enzovoorts. 

Het was helemaal niet � jn in het kamp, de leefomstan-
digheden waren ‘belabberd’. Kamp Zeist had een slechte 
naam. Op 3 december 1914 brak er een opstand uit onder 
de geïnterneerden dat met geweervuur werd neergeslagen. 
Er vielen 8 doden en 18 gewonden… De omstandigheden in 
de kampen werden hierna wel beter. 
Een groot ‘probleem’ vormden de vrouwen en de kinderen 
van de geïnterneerde soldaten. Zij reisden hun man en 
vader achterna. Waar moesten zij allemaal blijven? In de 
omgeving van de kampen! Op de Utrechtse Heuvelrug was 
er geen plekje meer vrij. Overal zaten gemobiliseerde sol-
daten, Belgische vluchtelingen en de vrouwen en kinderen 
van de geïnterneerde soldaten. 

De logiesprijzen in de omgeving stegen enorm en niet 
iedereen had het geluk om in een net pension terecht te 
komen. Logeren in smerige boerenschuren met meerdere 
gezinnen kwam veel voor!

Aan de andere kant deden de mensen op de Heuvelrug 
hun best om er het beste van te maken. Zo werden er op 
een gegeven moment inzamelingsacties en ‘weldadigheids-
feesten’ gehouden voor de Belgische vluchtelingen en kon 
er geluisterd worden naar de muziekkorpsen van  geïnter-
neerden uit het kamp van Zeist. Vaak georganiseerd door 
de voorloper van de VVV, de Verfraaiingsvereniging.

Waren pensionhouders en hoteleigenaren aan het begin 
van de oorlog nog bang voor een teruglopende klandizie. 
In 1915 beleefden ze juist een topjaar! In geen jaren was 
het aantal hotel- en pensiongasten zo groot geweest. 
600 personen brachten in Doorn hun ‘vakantie’ door. 
Alle hotels en pensions zaten vol. Ook bij gewone mensen 
werden kamers verhuurd aan pensiongasten.
 

Canon van de Utrechtse Heuvelrug



17

Omdat mannen tijdens de oorlog gemobiliseerd waren, 
namen steeds meer vrouwen het werk over van de 
mannen. Op het land, in de fabrieken, overal. 

In Doorn opende Ada van der Poorten Schwartz de deuren 
van haar landhuis aan de Amersfoortse weg, het Maarten 
Maartenshuis, en verpleegde er samen met andere vrouwen 
uit het dorp Belgische vluchtelingen.

Canon van de Utrechtse Heuvelrug

Het was de Servische student Gravilo Princip die op 28 
juni 1914 de Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand 
en zijn vrouw Sophie doodgeschoten had tijdens een 
rondrit in Sarajevo. Had hij de Eerste Wereldoorlog veroor-
zaakt of was zijn actie alleen maar de aanleiding? 
Er hing al jaren een bepaalde spanning in de lucht…

Wat zeker is dat aan het einde van de oorlog Wilhem II, 
de Duitse Keizer, moest vluchten: Het Duitse volk eiste in 
1918 zijn aftreden, maar… de keizer weigerde. Toen ook 
het leger zich tegen de keizer keerde en op 9 november 
1918  in Berlijn de republiek uitgeroepen werd, wist de 
keizer hoe laat het was….
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Wilhelm II werd eigenlijk al een tijd door de militaire top 
buiten de echte beslissingen gehouden, hij miste, volgens 
hen, het inzicht voor de goede beslissingen, maar….hij was 
wel verantwoordelijk voor de beslissingen uiteindelijk. Wil-
helm II was in zijn hoofdkwartier in het Belgische Spa toen 
duidelijk werd dat Duitsland de oorlog verloren had en dat 
hij de schuld zou krijgen van alle verschrikkingen die de 
oorlog met zich mee had gebracht. Hij besloot om naar het 
neutrale Nederland te vluchten. 

In de vroege ochtend van 10 november kwam hij aan in 
de grensplaats Eijsden. De Nederlandse regering stond 
voor een moeilijke beslissing, maar liet de keizer toe. Maar 
waar moest Wilhelm II met zijn familie, zijn spullen en zijn 
bediendes (‘gevolg’) naar toe? 

Graaf Godard Aldenburgh Bentinck van Amerongen werd 
gevraagd om de keizer en zijn hofhouding te ontvangen. 
De graaf sputterde nog een beetje tegen: niet genoeg 
levensmiddelen en benzine…maar ging uiteindelijk overstag. 

De keizer stapte op de trein in Eijsden en in Maarn stapte 
hij uit. Daar werd hij opgewacht op het station, met de 
auto ging hij verder naar Kasteel Amerongen. 

Drie weken later, op 28 november, volgde zijn vrouw 
keizerin Auguste Victoria, op die dag tekende de keizer zijn 
abdicatie: daarmee kwam een einde aan het Duitse keizer-
rijk. Eerst moest de ex-keizer heel goed bewaakt worden, 
omdat er dreigingen waren van aanslagen op zijn leven, 
maar na verloop van tijd hernam het gewone leven zich 
min of meer. De vleugeladjudant van de keizer, zijn naaste 
vertrouweling, Sigurd von Ilsemann, trouwde in 1920 zelfs 
met de dochter van de graaf

Op 16 augustus 1919 werd, na een zoektocht naar een 
geschikte verblijfplaats, uiteindelijk Huis Doorn gekocht van 
barones Wilhelmina de Beaufort. 
Na acht maanden verbouwen verhuisden de ex-keizer 
en zijn vrouw naar Huis Doorn, waar hij tot zijn dood in 
1941 zou blijven wonen en …hout hakken. Hij had maar 
een beperkte bewegingsvrijheid. De grote reizen met de 
boot maakten plaats voor kleine autoritjes op de Utrechtse 
Heuvelrug (15 km rond Huis Doorn). De eens zo machtige 
adelaar was een kleine huismus geworden…Als hij naar 
zee wilde of op bezoek verder in Nederland moest hij daar 
schriftelijk toestemming voor vragen en moest er bewaking 
mee. Hij was tot zijn dood een banneling. Tegenwoordig 
zouden we zeggen dat hij een asielzoeker was, maar dan 
wel eentje die in een bijzonder mooi ‘asielzoekerscentrum’ 
zat! 

Doorn en de andere dorpen op de Utrechtse Heuvelrug 
hebben behoorlijk gepro� teerd van de ‘toeristische attrac-
tie’ die de keizer natuurlijk ook was. De ex-keizer nam ook 
veel lokaal personeel in dienst. Iedereen kende wel iemand 
die bij de ex-keizer werkte…!

Canon van de Utrechtse Heuvelrug



19

Canon van de Utrechtse Heuvelrug

Links zie je het wapen van het Duitse Rijk, zoals het eruit 
zag onder Keizer Wilhelm II. Een wapen met heel veel ade-
laars…tel ze maar eens.
Rechts de gewone huismus…een vogeltje dat nestelt onder 
de dakpannen of in een nestkastje en altijd dichtbij ‘huis’ 
is…

In Huis Doorn zijn heel erg veel spullen uit alle palei-
zen van de ex-Keizer. Ook uit zijn grote stoomschip de 
Hohenzollern. De rest van zijn leven (ruim 20 jaar) heeft 
Der Reisekaiser het moeten doen met de spullen die hij 
verzameld had tijdens zijn reizen. Hij kon er zelf nooit meer 
heen. Hij las erg veel en maakte studies over archeologi-
sche vondsten. Zijn ideeën en herinneringen besprak hij 
‘s avonds in de rookkamer met onder andere Sigurd von 
Ilsemann. Natuurlijk wilde hij graag zijn oude leven weer 
terug, maar dat is er nooit meer van gekomen. Hij stelde 
zelfs dat hij alleen nog maar naar Duitsland wilde als het 
weer een keizerrijk zou zijn. Daarom ligt zijn lichaam nog 
steeds in het mausoleum in de tuin van Huis Doorn.


