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  Wieringen! Het eiland Wieringen? Niemand in 
huis weet waar het eiland kan liggen. Wieringen? 
Voor de eerste maal in mijn leven hoor ik den 
naam. En kan mij daarbij niets voorstellen, niets 
denken. En nu, terwijl ik deze herinnering schrijf, 
woon ik bijna drie jaar op dit kleine plekje vasten 
grond in de zee.1

In zijn memoires keek kroonprins Wilhelm van 
Pruisen (1882-1951) terug op zijn ballingschap op 
Wieringen. Met de komst van de eerste zoon van 
de Duitse keizer in november 1918 was het toen-
malige eilandje in de Zuiderzee plotseling we-
reldnieuws geworden. Na de vlucht van keizer 
Wilhelm II naar Nederland wilde de kroonprins 
aan het hoofd van het Vijfde leger blijven. Met het 
oog op de besprekingen over een wapenstilstand 
achtte Paul von Hindenburg, opperbevelhebber 
van het Duitse leger dit onhoudbaar. Hij verzocht 
de kroonprins het voorbeeld van zijn vader te vol-
gen. 

De komst van de kroonprins naar Nederland 
was een onaangename verrassing voor de rege-
ring die graag wilde vasthouden aan haar neu-
traliteitspolitiek. Wat moest zij doen met deze 
‘moordenaar van Verdun’? Tien dagen na zijn 
aankomst had de overheid besloten de kroon-
prins te interneren op het eiland Wieringen. In 
tegenstelling tot de keizer en zijn gevolg was de 
bewegingsvrijheid van de kroonprins beperkt. 
Met uitzondering van de incidentele bezoekjes 
aan zijn ouders in Amerongen en later in Doorn 
mocht hij het eiland niet verlaten. Vijf jaar lang 

verbleef hij in een leegstaande pastorie aan de Ak-
kersdijk in het dorpje Oosterland. 

De Wieringers waren volgens de kroonprins 
vooral boos op de regering die een oorlogsmis-
dadiger vrij op hun eiland liet rondlopen. In sep-
tember 1921 schreef Wilhelm dat de mensen die 
hem met diep wantrouwen hadden ontvangen, nu 
vrienden waren geworden. De instelling van de 
prins droeg aan deze verandering bij. In zijn hou-
ding, zijn uiterlijk en zijn spraak was hij geleidelijk 
één van hen geworden. De kroonprins raakte goed 
bevriend met burgemeester Arie Peereboom en Jan 
Luyt, de smid van Hippolytushoef bij wie hij in de 
leer ging. Dagelijks was Wilhelm in de smederij te 
vinden, waardoor hij al snel een attractie werd voor 
toeristen. 

Toch bleef de eenzaamheid en het verlangen 
naar het vaderland bij de kroonprins bestaan. Na 
meerdere afwijzingen stond de Duitse regering 
hem in oktober 1923 toe terug te keren naar zijn 
slot in Oels, mits hij zich niet in de politiek zou 
mengen. Het plotselinge vertrek van Wilhelm 
was voor de Wieringers een verrassing. De vol-
gende dag bedankte zijn personeel ‘onze Wierin-
ger vrienden’ in de plaatselijke courant voor hun 
vriendelijkheid. Ook na zijn ballingschap bleef de 
kroonprins zijn vrienden op het eiland bezoeken. 
Bovendien stuurde hij jaarlijks op 10 november, de 
dag dat hij het eiland had verlaten, een telegram 
aan de burgemeester met het verzoek zijn vrien-
den te groeten. De Wieringers hadden het hart 
van deze balling gestolen.2 
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