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FACTSHEET
Biografie Keizer Wilhelm II (1859-1941)
Jeugd
Frederik Wilhelm Viktor Albrecht van Pruisen werd geboren op 27
januari 1859 te Berlijn. Als de zoon van kroonprins Friedrich Wilhelm en
prinses Victoria van Engeland was Wilhelm tweede in lijn voor de
Pruisische troon en vanaf 1871 ook voor de troon van het Duitse
Keizerrijk. In dat jaar werd zijn grootvader gekroond tot Wilhelm I,
nadat Otto von Bismarck voor de eenwording van Duitsland had
gezorgd.
Wilhelm werd geboren met een mismaakte linkerarm en probeerde
deze handicap gedurende zijn leven zo veel mogelijk te verbergen. In
zijn jeugd stond hij bekend als een intelligente en gevoelige jongen, maar dit werd overschaduwd
door zijn sterk opvliegende natuur en arrogantie. De toekomstige keizer toonde van jongs af aan een
grote interesse in militaire zaken, geïnspireerd door de militaristische cultuur die destijds in Pruisen
heerste. In zijn latere leven zou de keizer zich vrijwel uitsluitend in uniform laten zien.
In 1888 werd Wilhelms vader keizer van Duitsland onder de naam Frederik III en hij koesterde al
geruime tijd plannen voor een hervorming van de regering, naar Brits voorbeeld. Dit zou het einde
betekenen van de machtige positie van Kanselier, die Bismarck voor zichzelf had gecreëerd. De
staatsman probeerde daarom Wilhelm als wapen te gebruiken tegen zijn liberale ouders en wist hem
te vervreemden van met name zijn Engelse moeder. Toen Frederik III na een regeerperiode van 99
dagen stierf aan keelkanker, werd Wilhelm op 15 juni 1888 gekroond als keizer Wilhelm II.
Keizerlijk leven
Eenmaal op de troon bekoelde de relatie tussen Wilhelm en Bismarck in een rap tempo. De uiterst
voorzichtige buitenlandse politiek van Bismarck zorgde al vlug voor conflicten met de nieuwe keizer,
die bekend stond als ongeduldig en oorlogszuchtig. In 1890 werd Bismarck, na verregaande
onenigheid met Wilhelm over een antisocialistisch wetsvoorstel, gedwongen om zijn functie op te
geven. Het is vaak gezegd dat dit het einde betekende van de kansen die Duitsland had om een
stabiele staat te worden. Wilhelms politieke beslissingen waren vaak gedreven door sentiment en
plotselinge impulsen. Hij raakte in conflict met Engeland door in de Boerenoorlog de kant van de
Boeren te kiezen en zat de koloniale belangen van Frankrijk in de weg door steun uit te spreken voor
een onafhankelijk Marokko. Duitsland raakte onder Wilhelm meer en meer geïsoleerd in Europa.
Wilhelm en Griekenland
Wilhelm, met zijn voorliefde voor militaire grootsheid en heroïek, had bijzonder veel interesse in de
Klassieke Oudheid. In 1907 kocht hij het door Keizerin Sisi gebouwde Achilleion op Corfu en bracht
daar ieder voorjaar enkele weken door met zijn gehele hofhouding. Het standbeeld van de stervende
Achilles, dat het middelpunt van de tuinen vormde, werd geheel in de stijl van Wilhelm vervangen
door een beeld van Achilles in volle glorie, rechtop staand en in volledige wapenuitrusting. Op Corfu
hield Wilhelm zich ook bezig met archeologie – nadat de fundamenten van een grote archaïsche
tempel waren gevonden nam de keizer persoonlijk de leiding van de opgraving op zich. Enthousiast
documenteerde en fotografeerde hij de vondsten die hier werden gedaan, zoals de reusachtige
sculptuur van een rennende Gorgo, onderdeel van een Artemis tempel uit 590-580 v. Chr.
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Oorlogstijd
Na de moord op Frans Ferdinand, een vriend van Wilhelm II, brak in 1914 de Eerste Wereldoorlog uit.
Wilhelm leek, ondanks al zijn fouten, niet uit te zijn geweest op dit grootschalige conflict, maar zijn
verdrag met Oostenrijk en het front dat Frankrijk, Engeland en Rusland tegen hem vormden zorgden
ervoor dat oorlog onvermijdelijk was. In de daarop volgende jaren bleek Wilhelm niet bestand tegen
de druk van het regeren in oorlogstijd. Hij raakte afhankelijk van zijn generaals en werd steeds
minder betrokken bij de politiek van het keizerrijk, dat na 1916 feitelijk werd geregeerd door militaire
kopstukken Paul von Hindenburg en Erich Ludendorff. Wilhelm was officieel echter nog steeds de
hoogste autoriteit en arrangeerde in 1917 de terugkeer van Vladimir Lenin, leider van de
Bolsjewieken, naar Rusland. Na de Oktoberrevolutie nam deze de macht in handen en dat betekende
het einde van Tsaar Nicholas (Wilhelms neef) en Ruslands deelname aan de oorlog.
De ontevredenheid over de oorlog zorgde er uiteindelijk voor dat ook in Duitsland een revolutie
uitbrak en dit zou het einde betekenen van Wilhelms keizerschap. Op de drempel van totale anarchie
was de keizer gedwongen om troonsafstand te doen, waartoe hij zich pas bereid toonde nadat
duidelijk werd dat zijn leger niet voor zijn troon zou vechten. Zelfs Hindenburg, een trouwe royalist,
adviseerde hem schoorvoetend om af te treden en de voormalige keizer ging in ballingschap in
neutraal Nederland. Daar verbleef hij in eerste instantie in Amerongen, terwijl koningin Wilhelmina
alle geallieerde verzoeken om zijn uitlevering weigerde, waarna hij verhuisde hij naar Huis Doorn om
daar de rest van zijn leven door te brengen.
Laatste jaren
Van 1920 tot 1941 woonde Wilhelm in Huis Doorn en spendeerde er zijn tijd aan zijn hobby’s, zoals
jagen en archeologie. Wilhelms archeologische collectie, resultaat van jarenlang onderzoek op Corfu,
was met hem meegekomen naar Huis Doorn. De grootste hobby van de ex-keizer was echter
houthakken, een activiteit waarmee hij de bossen rondom het landhuis behoorlijk zou uitdunnen.
Met de opkomst van de nazi’s in de late jaren ’30 kreeg Wilhelm weer even hoop dat de monarchie
zou worden hersteld. Hitler moest echter niets hebben van de man die hij verantwoordelijk hield
voor het fiasco van de Eerste Wereldoorlog en Wilhelm werd genegeerd, terwijl zijn landhuis tijdens
de bezetting door soldaten werd afgeschermd van de buitenwereld. De laatste Duitse keizer stierf er
in1941 aan een longembolie en ligt te Doorn begraven in een klein mausoleum.
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