Wilhelm II van Duitsland: Potsdam, 27 januari 1859 - Doorn,
4 juni 1941

Duits Keizer
Koning van Pruisen
Periode : 1888-1918
Voorganger: Frederik III
Opvolger:
-Vader: Frederik III
Moeder: Victoria van Saksen-Coburg-Gotha
Dynastie: Hohenzollern
Wilhelms einde kwam na een lang leven toch nog onverwachts: op 1 maart 1941 werd hij onwel
tijdens het houtzagen gevolgd door een algemene flauwte. Hij knapte aanvankelijk weer opmerkelijk
snel op en de haastig opgetrommelde kinderen vertrokken in mei 1941 weer naar huis behalve
dochter Victoria Louise. Aan het eind van de middag van 3 juni 1941 kreeg Wilhelm echter plotseling
hevige pijnen en ademhalingsproblemen. Zijn toestand verslechterde snel en 's avonds verloor hij het
bewustzijn. Zonder dat hij nog bij kennis kwam stierf Wilhelm in het bijzijn van o.a. dochter Victoria
Luise, prinses Hermine en zijn adjudant Sigurd von Ilsemann op 4 juni 1941 in Doorn aan, wat
achteraf bleek te zijn, een longembolie.
Zijn wens om op zijn begrafenis geen hakenkruisen te tonen werd niet ingewilligd. Hitler liet een
reusachtige krans bezorgen: de rouwlinten daaraan waren wel degelijk met dit nazi-symbool getooid.
Onder de paar honderd aanwezigen was ook een Nederlandse fotograaf die ondanks de strenge
beveiliging - de Duitse bezetters stonden op wacht voor de poorten - een fotoreportage wist te
maken.
Wilhelms laatste wens
Wilhelms stoffelijk overschot werd in eerste instantie bijgezet in de kapel op het landgoed, een jaar
later in een door hemzelf ontworpen mausoleum op het landgoed van Huis Doorn. Zijn gebalsemde

lichaam rust hier tegenwoordig nog steeds, maar zal overeenkomstig Wilhelms eigen wens
overgebracht worden naar Duitsland - op voorwaarde dat dit weer een monarchie is.
Op 27 februari 1881 trad Wilhelm in het huwelijk met prinses Augusta Victoria van SleeswijkHolstein-Sonderburg-Augustenburg (1858-1921), een dochter van Frederik van Sleeswijk-HolsteinSonderburg-Augustenburg. Zij kregen zeven kinderen
 Kroonprins Wilhelm
 Prins Eitel Frederik
 Prins Adalbert
 Prins August Wilhelm
 Prins Oscar
 Prins Joachim
 Prinses Victoria Louise

