(Fragment)
Hoofdstuk 5 - Het beeld van de kroonprins
In zijn Memoires legt de kroonprins naar eigen zeggen een soort van rekenschap af tegenover zichzelf, maar het
verhaal laat zich ook lezen als een poging om het beeld te corrigeren dat mensen van hem gekregen hebben.
Het beeld dat de mensen op Wieringen hadden van de man die op hun eiland kwam wonen, was stellig niet positief.
Voor iedereen buiten Duitsland was hij bijna de belichaming van het kwaad. De Duitse keizer en hij werden door
velen gezien als de veroorzakers van een oorlog die aan miljoenen het leven had gekost.
Dat beeld was ongetwijfeld gecreëerd door de geallieerde propaganda; het was ongetwijfeld zwaar aangezet, maar
er school zeker ook een kern van waarheid in. In van de geallieerden afkomstige berichten wordt een zwart beeld
van de kroonprins geschetst, maar vooral in (karikaturale) prenten werd genadeloos met hem afgerekend. Daar zijn
er tientallen van, honderden misschien wel.
In november 1914 werd de kroonprins voor het eerst in de oorlog geïnterviewd door iemand van een buitenlandse
krant, Karl H. von Wiegand, Duitser van geboorte, maar als journalist werkzaam voor o.a. United Press. Het beeld dat
door de Engelse pers over Wilhelm gevormd werd, was een van de gespreksonderwerpen.
In gesprek met de kroonprins
Plaats van gesprek was een kleine Franse villa, enkele kilometers verwijderd van de Duitse linies, waar de kroonprins
en zijn staf als commandanten van het 5e Leger hun hoofdkwartier hadden.
Ze spraken af dat ze Engels met elkaar zouden spreken en dat het vooral zou gaan over zaken die Amerikaanse lezers
zouden interesseren. De kroonprins gaf aan dat hij zou spreken als militair en dat een discussie over politieke zaken
niet aan de orde was. Toch bleek al snel dat er ruimte was voor uitspraken die politiek gekleurd waren. Zo stelde
Wilhelm: Dit is zonder meer de meest stompzinnige, zinloze en onnodige oorlog van de moderne tijd. Deze oorlog
heeft Duitsland niet gewild, dat verzeker ik u, maar wij werden ertoe gedwongen en dat we er zo goed op voorbereid
waren om onszelf te verdedigen, wordt nu gebruikt als argument om de wereld ervan te overtuigen dat wij het
conflict gewild hadden. (…) Mij lijkt deze hele onderneming, al die actie die u hier ziet, zinloos, onnodig en ongewenst.
Maar Duitsland werd geen keus gelaten.
Het zijn de uitspraken die ons inmiddels bekend in de oren klinken, uit zijn Memoires, of geciteerd door anderen. De
oorlog was erop gericht Duitsland te vernietigen. De kroonprins zag Engeland als de verantwoordelijke voor de
oorlog; von Wiegand verbaasde zich over de afwezigheid van haatgevoelens of verbittering. De kroonprins was meer
bedroefd over de hele situatie. De journalist herkende absoluut niet de man zoals die in Amerika werd geschetst. Dit
was geen ijzervreter, geen compromisloze strijder, niet iemand die plezier schept in zijn militaire ervaringen of
geniet van het conflict. De slachting waarvan hij getuige was, had diepe indruk op hem gemaakt, net als de verliezen
en het lijden, niet alleen van zijn eigen manschappen, maar ook van die van de vijand. Daar sprak hij lovend over.
Niemand overtreft de Franse soldaten in dapperheid, ze hebben prachtig gevochten. Maar een Franse soldaat vecht
defensief en mist de vastberadenheid en kracht van onze troepen als het om aanvallen gaat.
De kroonprins toonde zich zeer geïnteresseerd in Amerika, maar begreep de Amerikaanse houding ten opzichte van
Duitsland niet goed. Waarom niet wat meer sympathie? Hij schreef het vooral toe aan de controle van Engeland over
de pers en communicatiekanalen. Duitsland had het belang daarvan te laat ingezien en moest daar nu de prijs voor
betalen: het land was gebrandmerkt als een bedreiging voor de wereldvrede.
Wat zeggen ze over mij in Amerika? De kroonprins drong lachend aan op een eerlijk antwoord. Hij kreeg het na enige
aarzeling: een oorlogshitser, leider van de oorlogspartij en een exponent van buitengewoon militairisme.

Officieren zien welwillend toe hoe
soldaten een huis plunderen. Belgische
propagandakaart.

De kroonprins toonde zich niet verrast. Dat, en nog veel meer, is wat de Engelse pers zegt. Hij werd er ook van
beschuldigd Franse huizen te hebben geplunderd, schilderijen en andere kunstschatten te hebben geroofd, of dat
aan zijn manschappen te hebben toegestaan. En, zei de kroonprins, volgens de Engelse kranten heb ik al ontelbare
keren zelfmoord gepleegd. Onlangs zou ik een zware nederlaag hebben geleden bij de Russische grens. Het is om te
lachen, maar het publiek in neutrale landen wordt er wel door misleid. Zo word ik de man die ophitst tot de oorlog.
Het gesprek met de kroonprins ging over allerlei zaken; de politiek bleef onbesproken, maar Wilhelm toonde veel
belangstelling voor Amerika, de steden, de sportcultuur. Hij bewonderde de boeken van Jack London en dat deze
een socialist was, stoorde hem absoluut niet. Het was een reden te meer om de man achter de schrijver te leren
kennen.
Volgens von Wiegand was Wilhelm door de oorlog veranderd. Hij was afgeschilderd als een onstuimig heethoofd,
maar hij had iemand ontmoet die sober, eerlijk en bedachtzaam was, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Ondanks zijn jongensachtige verschijning - je zag hem zijn 32 jaar niet aan - stond hij als officier midden in het heden,
een denker die goed op de hoogte was van wat er speelde in deze tijd. Hij straalde eenvoud uit, een rustige
waardigheid, zonder vertoon van praal en van vleiers moest hij niets hebben. Hij had maling aan tradities, zeker als
ze de vooruitgang in de weg stonden. Een diplomaat was hij niet, dat gaf hij zelf toe, hij handelde en sprak recht-toerecht-aan, waarmee hij vrienden én vijanden maakte.
De mensen van zijn staf, bijna allen jonge mannen, adoreerden hem, had von Wiegand ontdekt. Oudere officieren
vertelden hem dat Wilhelm een buitengewoon talent had als het ging om het oplossen van strategische problemen.
Zij deden de voorspelling dat de oorlog hem een plaats zou geven op de lijst van de grootste Duitse generaals.
Verantwoordelijkheid van de pers
Bij de neutrale koers die Cort van der Linden als minister-president van het oorlogskabinet wilde volgen, stond hem
ook voor ogen dat ons land gevrijwaard bleef van de verspreiding van ‘leuzen’. Hij zag die als retoriek die
ongetwijfeld uiting gaf aan emoties, maar niet gebaseerd was op verstand en feiten. Leuzen in verkiezingstijd en
oorlogsleuzen werkten in feite hetzelfde, al was het effect van de laatste veel ernstiger.
Als in de Nederlandse pers al te openlijk stelling genomen werd tegen een van de strijdende partijen, kon dat twijfels
oproepen bij anderen over onze neutraliteit. Cort van der Linden was ervan overtuigd dat de houding van de pers
cruciaal was bij de verspreiding en bestrijding van oorlogsleuzen. Alleen als de journalistiek haar
verantwoordelijkheid zou nemen, kon de gevaarlijke verspreiding van oorlogssympathieën en leuzen worden beperkt.
Over het algemeen waren de Nederlandse dagbladen wel bereid om zich neutraal en gematigd op te stellen, maar er
waren uitzonderingen en dat had vooral te maken met druk van buitenaf. Zo probeerde het Franse consulaat met
geld, brochures en foto’s de Nederlandse pers te beïnvloeden. De Duitse gezant R. von Kühlmann zag vanaf zijn
aantreden in maart 1915 de beïnvloeding van de Nederlandse meningsvorming zelfs als zijn kerntaak. Duitsland
maakte fondsen vrij om kranten voor zich te winnen.

De Fransen slaagden erin om door middel van het dagblad De Telegraaf de Nederlandse opinie te sturen en het
bleek voor de Nederlandse regering lastig daar tegen op te treden.
Den Hertog: Dit blad maakte niet zomaar op een onverantwoordelijke manier gebruik van de persvrijheid, maar
leverde zich feitelijk uit aan de geallieerden. De eigenaar, H.M.C. Holdert, die lang in Parijs had gewoond, ontpopte
zich zelfs als een soort spion van de ententemachten. Hij stond in contact met de Franse overheid en leverde
informatie voor het Franse Ministerie van Oorlog. Zelfs over militaire gegevens als de opslag van voorraden meende
hij uitspraken te kunnen en moeten doen.
Door afgeluisterde telefoongesprekken kwam men erachter dat de Franse gezant in feite orders aan De Telegraaf gaf
over de inhoud van het blad en dat hij en Holdert met enige regelmaat geheime lunchafspraken hadden.
Censuur op de krant zou een optie geweest zijn, maar dat was alleen mogelijk als in Amsterdam de staat van beleg
werd afgeroepen en dat nu beschouwde Cort van der Linden als ‘een paardenmiddel’. Het afluisteren van
telefoongesprekken achtte hij kennelijk wel toelaatbaar. Toen J. C. Schröder, de hoofdredacteur van de krant, de
Duitsers beschreef als gewetenloze schurken, die deze oorlog veroorzaakt hebben onderzocht de overheid of
vervolging mogelijk was, omdat die uitspraak een gevaar was voor de neutraliteit. Het werd een langdurig
onderzoek, maar Schröder zou uiteindelijk vrijgesproken worden.

De dood presenteert de rekening van Verdun aan de keizer en de kroonprins. Tekening van
Louis Raemaekers.
De Nederlandse regering verwachtte van de kranten dat zij onze neutraliteit niet in gevaar
brachten door berichtgeving waar een van de strijdende partijen zich aan kon storen. Eigenlijk
heeft alleen De Telegraaf zich daar tijdens de oorlogsjaren niet aan gehouden. In de
berichtgeving en het commentaar op de oorlogsgebeurtenissen stelde de krant zich regelmatig

De propagandamachine
In 1994 bracht de Historische Vereniging Wieringen een themanummer uit dat geheel gewijd was aan het verblijf
van de kroonprins op Wieringen. De kern van dit themanummer werd gevormd door een bijzonder document dat
aan de vereniging geschonken was door de heer J. T. Bremer. Het ging om een aantal artikelen geschreven door dr.
Van Amstel, een in Berlijn woonachtige (Nederlandse) journalist. Hij kwam hiervoor al ter sprake toen hij de reacties
op de komst van de kroonprins beschreef. (zie p.73)
Als inleiding op de eigenlijke artikelen is een korte briefwisseling uit augustus 1925 en begin 1926 afgedrukt waarin
de kroonprins en zijn adjudant von Müldner voorafgaande aan de publicatie hun instemming betuigen met het
geschrevene. (…) Zijne Keizerlijke Hoogheid heeft zich verheugd over uw zo voortreffelijk gelukte verhaal en dankt u
zeer voor het bewijs van uw vriendelijke gevoelens. Wij twijfelen er niet aan, dat uw werk ertoe zal bijdragen de
algemene mening over de kroonprins te herzien.
In de stukken wordt de kroonprins inderdaad uiterst mild beschreven, krijgen al te opdringerige journalisten een
veeg uit de pan en lijkt de verslagenheid in het dorpscafé als de kroonprins vertrokken is, groot.
Maar de kroonprins zal vooral tevreden geweest zijn over de woorden die Van Amstel wijdt aan iets wat hijzelf in zijn
Memoires aansnijdt als hij het heeft over de eerste reacties van de Wieringers op zijn aanwezigheid:
Een schuw op zij gaan, wanneer men langs hen kwam. “De kroonprins”- en dat beteekende: deze Boche – de
moordenaar van Verdun – de vrouwengek. Wat de Entente met behulp van haar leugenpers en haar agenten er vier
jaar lang bij deze goede menschen had ingehamerd, zat stevig.
Nederland was neutraal in de jaren van de Eerste Wereldoorlog, maar de stemming in ‘het land’ was dat zeker niet.
Daarbij speelden de dagbladpers en de geïllustreerde bladen een niet onbelangrijke rol en die werden volgens Van
Amstel stevig gevoed door ‘de Engelse propagandamachine’. Volgens hem schreven de voornaamste kranten antiDuits. We geven hierachter de letterlijke tekst van een deel van zijn betoog.
“De Telegraaf” en de vervangende arbeiderskrant “De Courant” schreven in elk nummer ophitsend. Louis Raemaekers
maakte elke dag een grote sensationele tekening, waarvan de kunstwaarde onmiskenbaar was; op deze manier werd er
stemming tegen Duitsland gekweekt. “Het Algemeen Handelsblad” en “De Nieuwe Rotterdamsche Courant” schreven niet
ophitsend, doch brachten systematisch artikelen, waaruit duidelijk bleek, dat de centrale mogendheden eigenlijk maar
gespuis waren; daarom deed Holland er verstandig aan neutraal te blijven, omdat men tegen Duitsland toch niet op kon,
en mocht dat wel het geval zijn dan.... Ook de regionale pers schreef anti-Duits, maar zij ondersteunde wel de
neutraliteitspolitiek van de regering.

Van Amstel: De Engelse propagandamachine bleef niet werkeloos. Op alle mogelijke manieren probeerde ze door speciale
persbureaux in Nederland en Engeland sensationele berichten in de kranten te verspreiden. Heel veel succes hadden ze met de
zogenaamde gruwelberichten. Dagelijks zo’n zes tot twaalf berichten over grofheden van Duitsers in België. Voor de kleine
kranten een mooi item.
Een persbureau in Londen verstuurde elke dag een grote hoeveelheid gruwelverhalen. Elke krant, die ze publiceerde, kreeg 6 tot
30 cent per regel.
En zo kon men in de Nederlandse kranten lezen, dat de Duitsers veel Belgische steden formeel uitgeroeid hadden; dat de jonge
meisjes en vrouwen onder de troepen verdeeld werden, opdat deze Hunnen hun lusten op hen konden botvieren; dat bij
Belgische vrijwilligers de ogen uitgestoken werden en dat zij met gloeiend ijzer gebrandmerkt werden; dat het voedsel van de
inwoners gestolen werd, zodat de Belgen bij duizenden van de honger stierven; dat alle Belgische kunstvoorwerpen naar Berlijn
overgebracht werden; dat de lijken van Belgische burgers zelfs voor Duitse oorlogsdoelen gebruikt werden, waarvoor een
lijkenverwerkingscentrale gebouwd zou zijn.

‘Gruwelijke beelden….’, Franse propagandakaart

Vanzelfsprekend waren het niet de
vooraanstaande kranten, die zulke
gruwelverhalen verspreidden. Ook
een aantal betere regionale kranten
hebben van meet af aan stelling
genomen tegen het publiceren van
zulke tendentieuze berichten. Maar een heleboel kleinere bladen vonden het prachtig zulke “eigen berichtgeving” van
het oorlogstoneel te kunnen brengen.
Omkoping speelde hierbij geen hoofdrol. Toen Engelse persbureaux meldden, dat men geldelijke bijdragen kon
krijgen, hebben diverse bladen en blaadjes zich teruggetrokken. Maar de geallieerde propaganda werkte permanent.
Duitsland.... deed zo goed als niets.
Toen in het 2e en 3e jaar van de oorlog de Nederlandse pers zich tegen die Entente-propaganda iets gereserveerder opstelde,
verspreidde men door heel Nederland vanuit Engeland omvangrijke geïllustreerde tijdschriften over de oorlog. Millioenen
ponden sterling zijn door Engeland beschikbaar gesteld om Nederland over de oorlog, de oorlogsgrondslagen, de oorlogsdoelen
enz. te informeren.
De hele Britse propaganda (Frankrijk trad hierbij weinig op de voorgrond)
concentreerde zich vooral op de persoon van de Kroonprins. Psychologisch
was dat juist gezien. De massa kun je niet tegen een andere massa
ophitsen, maar wel tegen een exponent van die massa. Het Duitse volk, zo
heette het in de Engelse propagandaverhalen, was over 't algemeen niet
onsympathiek. De Duitsers waren ijverig, handig en hadden nog veel
andere goede eigenschappen. Helaas was men altijd geneigd een kleine
egoïstische kliek te volgen. Die militaristische, chauvinistische kliek had
meedogenloos de oorlog over de wereld afgeroepen om met militaire
successen grote rijkdommen te verwerven. De keizer behoorde niet echt tot
dit gezelschap. Maar de Kroonprins daarentegen was de echte leider van
deze groep.
De oorlog werd dus door de Kroonprins veroorzaakt. Hij was de
hoofdschuldige, ja eigenlijk de énig-schuldige. Zijn vader stond volledig
onder zijn invloed. Bethmann-Hollweg was een willig werktuig in zijn
handen. Helaas niet altijd een goed werktuig. Door de Kroonprins kon de
oorlog niet beëindigd worden. Zijn oorlogszuchtige begeerten waren nog niet
bevredigd: “Steeds dapper doorgaan” was nog steeds zijn slagzin.
De Nederlandse pers sloot zich bij deze propaganda aan. Het keizerlijke
Duitsland, de “misdadiger van Midden-Europa”, zoals “De Telegraaf”
schreef, werd steeds door de Kroonprins gepersonifieerd. Iedereen kon zijn
beeld wel dromen, zo vaak zag men hem in de geïllustreerde kranten. De
anti-Duitse gezindheid ontaardde in haat tegen hem.

Tekening van Georges Scott uit l’Illustration van
29 augustus 1914. Onder de tekst een toelichting:
‘Hun manier van oorlogvoeren’. De Nederlandse
politie stelde een onderzoek in om te achterhalen
wie deze prent in Nederland had laten nadrukken
en verspreiden.

Van Amstel vervolgt:
Men moet zich overigens van de Hollandse opvattingen gedurende de oorlog niet te veel voorstellen. Als wij hier over
Holland en het Hollandse publiek spreken, bedoelen we de grote massa. Vanzelfsprekend heerste onder de hogerontwikkelden een andere mentaliteit. Zij lieten zich niet zo gemakkelijk door de “Entente-vrienden” meeslepen. Veel
hervormde dominees maakten van hun pro-Duitse houding geen geheim. Ook in katholieke geestelijke kringen was niet

zelden de houding tegenover Duitsland milder. Ook in adellijke kringen, speciaal op het platteland, was vaak een proDuitse stemming waar te nemen. Bijna alle beroepsofficieren waren pro-Duits. Ook onder wetenschappers kwam een min
of meer pro-Duits gevoel tot uitdrukking (…) Meer en meer zag de grote massa echter in, dat de neutraliteitspolitiek van de
regering de beste was. De Engelse hongerblokkade werd scherp bekritiseerd. Het Engelse controlebureau, dat moest
vaststellen welke Nederlandse firma’s aan Duitsland leverden, ervoer men, speciaal in handelskringen, als uiterst onvrij. De
Engelse zwarte lijst kon hele firma’s kapot maken. Ook het voorrang verlenen van Griekenland door de Entente maakte dat
hier de voorliefde voor de Entente aardig bekoelde. Spoedig was de gedachte: de centrale mogendheden en de Entente zijn
eigenlijk even gemeen.
De Duitse onderzeebootoorlog bracht vanzelf weer een anti-Duitse stemming teweeg. Evenwel toen spoedig daarop
de Geallieerden de Nederlandse schepen “roofden” (waarbij in elk opzicht door de schitterende huurprijs van de
Geallieerden goede zaken gedaan werden), verminderde de anti-Duitse stemming weer enigszins. Alleen door een
systematische propagandacampagne van de Entente kon de anti-Duitse stemming tot het eind van de oorlog in stand
gehouden worden.
In Wilson zag men een internationale held. Iedereen was blij, toen de wapenstilstand-onderhandelingen begonnen, omdat men
ook in Holland oorlogsmoe was (de gevechtsbereidheid van het Hollandse leger werd gedurende de oorlog gehandhaafd en voor
de oorlogswinstmakers werden de vooruitzichten steeds slechter).
Toen Duitsland eindelijk de wapenstilstand-voorwaarden accepteerde en bijna het gehele militaire apparaat aan de
Geallieerden overgeven moest....om op grond van de 14 punten de Wilsonvrede te kunnen sluiten, veranderde de
stemming. Er ontstond al gauw medelijden met Duitsland. Toen kon men plotseling ervaren, hoeveel sneller de
Nederlanders de ware oorlogsdoelen van de Entente doorzien hadden. Bijna alle kranten, met uitzondering van De
Telegraaf, die 4 jaar tegen Duitsland opgehitst had, veranderden hun mening. Hun hartewens was een meer evenwichtige
vredesovereenkomst. Voor een Duitse
overwinning waren ze bang geweest, maar
een dergelijke overwinning van de
Geallieerden, ….., nee, die zou ook geen
wereldvrede brengen.
Tot zover de bespiegelingen van dr. Van
Amstel en hoewel er op zijn analyse wel
wat valt af te dingen, roert hij met ‘de
propagandamachine’ een niet onbelangrijk
thema aan. In 2018 verscheen De
zwaardjaren van Paul Moeyes, dat geheel
gewijd is aan dit onderwerp.

De Zwaardjaren
Moeyes laat zien hoe in de Eerste Wereldoorlog het zwart maken van de vijand en het verheerlijken van de eigen
prestaties tot een wapen in de strijd is uitgegroeid.
Nieuws uit de frontlinies diende om de oorlogsinspanningen te rechtvaardigen, vaderlandsliefde aan te wakkeren en het
vertrouwen op een goede afloop te ondersteunen. Foto’s en prenten ondersteunden de geschreven berichten;
tekeningen waren, meer nog dan foto’s, uiterst geschikt om de werkelijkheid te verdraaien. In deze propagandaoorlog
had Engeland duidelijk de bovenhand.
De Engelsen beschikten al vanaf september in het eerste oorlogsjaar over een speciale propaganda-afdeling,
opererend vanuit het Londense Wellington House. Vooraanstaande schrijvers en historici verleenden hun
medewerking en zorgden voor een gigantische hoeveelheid boeken, pamfletten en brochures waaruit de lezers hun
conclusies konden trekken: Engeland deugde, de Duitsers waren de schurken.
Duitse wreedheden en plunderingen, de verwoesting van cultuurgoederen (de bibliotheek van Leuven, de kathedraal van
Reims) waren koren op de molens van de propagandapers. De Duitsers werden afgeschilderd als niets ontziende
barbaren, Hunnen.
Tekenaars en cartoonisten vonden volop inspiratie in de verhalen van ooggetuigen, vluchtelingen en soldaten. Hun
getekende visie op de oorlog bereikte via
prentbriefkaarten een groot publiek.
In Nederland meenden de meeste mensen waarschijnlijk
dat die verhalen schromelijk overdreven waren, maar dat
er vermoedelijk toch wel een kern van waarheid in zat.
Het beeld dat door prentbriefkaarten en spotprenten
verspreid werd, heeft het beeld dat Nederlanders van de
oorlogvoering hadden, stellig beïnvloed. En dus ook het
beeld dat mensen van de keizer en de kroonprins
hadden, want zij waren dankbare objecten voor
tekenaars en cartoonisten. Een kleine selectie:

De keizer en de kroonprins overzien bij Verdun de vorderingen die zij
gemaakt hebben.
‘Toe hoever zijn wij nu gevorderd, mijn jongen?’
‘Tot zoover u dooden ziet, vader.’
Prent van Albert Hahn. De strekking van zijn werk was meer anti-oorlog
dan anti-Duits.

De keizer en de kroonprins ontmoeten de
dood op een met lijken bezaaid slagveld.
Ansichtkaart.

De kroonprins kwijlend voor de door de Duitsers verwoeste kathedraal van Reims.
Franse ansichtkaart.

Het bloedbad
De Kroonprins
Met zijn cynische glimlach
En zijn muilezeloren
Zo is het meesterwerk compleet
Van de Duitse cultuur
Franse ansichtkaart, 1916

Keizer en kroonprins komen
terug uit de oorlog.
Ongedateerde ansichtkaart.

