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De zoon van de keizer
Dat de Duitse keizer op het eind van
de Eerste Wereldoorlog zijn heil in
Nederland zocht, zorgde voor de
nodige opschudding en problemen.
Maar in het kielzog van de keizer
meldde ook diens zoon zich en omdat
een zoon van de keizer een potentiële
troonopvolger was, moest ook dit
probleem goed opgeborgen worden.
Kroonprins Wilhelm was niet
onomstreden. Hij was als
legercommandant nauw betrokken
geweest bij de strijd om Verdun in
1917 en werd door de geallieerde pers
afgeschilderd als ‘de Slager van
Verdun’.
Men vond een locatie waar Kroonprins
Wilhelm voor weinig overlast kon zorgen: het eiland Wieringen in de
Zuiderzee, toen nog een echte zee. Na een spannende overtocht
arriveerde hij daar op 22 november.
Wieringen was een klein en moeilijk bereikbaar eiland, met vier dorpen en
een aantal buurtschappen. Het telde destijds zo’n 3000 inwoners die
voornamelĳk van de visserĳ en landbouw leefden.
De bevolking begroette de kroonprins uiteraard met de nodige argwaan,
maar al snel was hij op het ‘Elba in de Zuiderzee’ een min of meer
gewaardeerde gast. Hij woonde op het eiland in de oude pastorie,
onvergelijkbaar met de paleizen en luxe die hij gewend was.
Er zijn ansichtkaarten bekend waarin het verblijf van deze hoge gast op
Wieringen enigszins spottend is vastgelegd. Een van die kaarten is gericht
aan Neeltje Koomen, Hobrederlaan 44 in Beemster:

De zoon van de keizer schreef op Wieringen zijn memoires, maakte
tochten op zijn motor en slaagde er snel in vriendschap te sluiten met een
aantal bewoners. Een van hen was de plaatselijke postbode, de heer W.
Hegeman.
Toen de prins op 10 november 1923 met toestemming van de Nederlandse
regering naar Duitsland mocht terugkeren gaf hĳ de heer Hegeman als
dank voor zĳn jarenlange trouwe postbezorging een afscheidsgeschenk in
de vorm van een foto van zichzelf en een portefeuille met in goud de letter
‘W’:
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