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Wilhelm I
1861-1888

Toen Graaf Otto von Bismarck na de gewonnen Frans-Duitse Oorlog in 1871 in de
Spiegelzaal van Versailles het Duitse
Keizerrijk proclameerde, was koning
Wilhelm van Pruissen reeds 74 jaar oud.
Hiermee werd de Pruissische koning de
eerste keizer van het nieuwe Duitse Rijk dat
tot dan toe bestond uit een lappendeken van
koninkrijkjes en hertogdommen.

Friedrich III
1888

Wilhelm II
1888-1918

Van Friedrich III, die reeds bij zijn troonsbestijging
aan ongeneeslijke keelkanker leed, vreesde men een
te grote toenadering tot liberale krachten en orientering op Engeland. Friedrich was namelijk getrouwd
met een dochter van de Engelse koningin Victoria.
Door zijn ziekte getekend zag Friedrich III echter
geen mogelijkheid meer om het regeringssysteem ingrijpend te veranderen, ook omdat hij hiervoor van
Bismarck weinig steun kreeg. Hij stierf na een regeerperiode van 99 dagen op 15 juni 1888.
Zijn zoon Wilhelm II nam op 29-jarige leeftijd de
Pruissische Konings- en Duitse Keizerskroon over.
Wilhelm II overschatte zijn politieke en diplomatieke
kwaliteiten en kwam daardoor regelmatig in conflict
met de op dit gebied uiterst bekwame Bismarck, die
hij daarop de laan uitstuurde. In de buitenlandse politiek raakte Duitsland daardoor geïsoleerd en eindigde
daarmee in het drama van de Eerste Wereldoorlog.
Binnen enkele maanden voltrok zich in het Drie-Keizersjaar 1888 de wisseling van de aartsconservatieve
veteraan van de vrijheidsoorlogen Wilhelm I via de
liberaal Friedrich III naar de progressieve maar besluiteloze keizer Wilhem II, die echter wel nadrukkelijk zijn stempel op die tijd zou drukken.

De economische problemen bij de snel groeiende
industrialisering gingen min of meer voorbij aan de
uiterst conservatieve Wilhelm I, die zich meer thuis
voelde in culturele ontwikkelingen. Hij had een uiterst complexe relatie met zijn kanselier de grondlegger van het Duitse Rijk graaf Otto von Bismarck, die
tevens minister-president van Pruissen was. Eigenlijk
kwam het er op neer dat Bismarck de leiding had van
het Rijk. Ondanks het feit dat ook Bismarck uitermate conservatief was, toonde hij vooral in de buitenlandse politiek een bijzondere flexibiliteit.
Met de toenemende ouderdom van de keizer werd de
invloed van Bismarck steeds groter. Wilhelm I had
ook weinig op met zijn liberaal ingestelde zoon Friedrich en vertrouwde meer op zijn eveneens conservatief ingestelde kleinzoon, de latere Wilhelm II.
Op 9 maart 1888, 12 dagen voor zijn 91ste verjaardag, overleed Wilhelm I. Zijn grootste verdienste was
toch wel dat hij een aanzet had gegeven voor de overgang van het elitaire Pruissische Duitsland naar de
burgerlijke industriestaat.

De Duitse Rijkspost startte haar activiteiten op 4 mei
1871 nadat in Versailles het Keizerrijk geproclameerd
was. Voorlopig werden postzegels van het Norddeutscher Postbezirk gebruikt. Aan de stempels tussen 4
mei en 31 december 1871 valt af te leiden dat het hier
om de eerste zegels van het Duitse Rijk gaat.
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Bij de tweede versie, ‘groot borstschild’ is de adelaar groter afgebeeld met gespreidde vleugels. Op de
borst een groot schild met een kleinere Pruissische
adelaar eveneens met een schild met daarop de voorouderlijke Hohenzollern-adelaar. Het geheel ademt
wel de Pruissische invloed binnen het Duitse Rijk.

Poststuk van Bremervorde naar Stade van 21.11.1871.
van het Norddeutscher Postbezirk. Aan de datum is te zien
dat het beschouwd kan worden als een ‘voorloper’.
Dienstbrief van Schleswig naar Ascheberg van 26.12.’71
Tussen 1 juni en november 1872 werd de
tweede versie van de ‘borstschild’ zegels
uitgegeven. Ook weer voor Noord Duitsland in Taler- en Zuid-Duitsland in Gulden-waardeaaanduiding.

Op 1 januari 1872 verschenen de eerste ‘echte’ postzegels van het Duitse Rijk. De zgn. ‘borstschildzegels’, die in twee versies verschenen zijn. In blinde
preegdruk werd een adelaar getoond. De eerste versie
toont de rijksadelaar met de Akense kroon waarmee
Karel de Grote in het jaar 800 tot keizer gekroond
was. In het schild is de Pruissische adelaar afgebeeld.

Brief van Stralsund in Pommeren naar Wieck op Rügenvan 7.1.1872 met Mi.Nr. 19 ‘groot borstschild’.

Op 1 april 1872 verscheen de adelaar met het ‘kleine
borstschild’ in een veranderde kleur nl. oranje. 1/2 Groschen voor Noord- en de 2 Kreuzer voor Zuid-Duitsland.
Mi.Nr. 14 en 15. Op 1 januari 1874 verschenen Mi.Nr. 21
en 24, ‘groot borstschild’ met opdruk. 2 1/2 Groschen op
2 1/2 Groschen en 9 Kreuzer op 9 Kreuzer.

Eerste versie ‘klein borstschild’ met Akense kroon en
Pruissische adelaar. Bovenste rij: Waardeaanduiding in
Groschen voor Noord-Duitsland en onderste rij: Kreuzer
voor Zuid-Duitsland.
Een Taler is ...Groschen en een Gulden is.... Kreuzer.

Nadat de Taler en de Gulden voor het noorden en zuiden op 31 december 1874 verdwenen en daarmee de
borstschildzegels, deden op 1 januari 1875 de Pfennig en de Mark voor geheel Duitsland hun intrede.
Nieuwe zegels zagen het licht. Wederom met adelaar- en kroonmotief.
Tussen 1875 en 1900 verschenen er vele van deze
motieven. Er waren zelfs twee identieke series, een
met de aanduiding Pfennige en een zonder die e.

Er was bewust voor het adelaar-motief gekozen omdat de beeltenis van de keizer zelf op teveel weerstanden zou stuiten van de andere Duitse vorsten. De
keizer was immers ook koning van Pruissen.
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1875/1880 Adelaar-motief op identieke series één met
aanduiding Pfennige en één zonder die e.
Iets wat soms wel eens over het hoofd werd gezien door verzamelaars. Mi.Nr. 33,35,41 en 43.

De eerste briefkaart van het Duitse Rijk
uit 1874 van Osnabrück naar Aschen,
voorzien van een zgn. hoefijzerstempel,
li. een dergelijk stempel op een poststukje uit 1872 vanuit Duisburg.

Na de borstschildmotieven verschenen er nieuwe zegels
met adelaar- en kroonmotief. In 1880 bovenstaande serie
Mi.Nr. 39-44.
In 1889 verschenen Mi. Nr.45-50 met soortgelijke motieven. Daaronder Mi.Nr. 45 waarbij goed te zien is dat door
verschillende oplagen kleurverschillen zijn ontstaan.

Uit 1889 een aanvullende waarde van
2 Pfennig. Mi.Nr. 52 Re. Een aangetekende brief van Keulen naar Amsterdam. Brief van Metz naar Parijs
en pakketkaart van Berlijn naar Lille.

Briefstukje met stempel Berlin van 11 mei
1888 met Mi.Nr. 41.
Zegels zijn ge-decentreerd.
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De adelaar maakte plaats voor Germania. Precies op
1 januari 1900 verschenen de eerste postzegels met
de beeltenis van Germania waarvoor de actrice Anna
Führing model gestaan had. Het was voor Wilhelm
II de beeltenis naar zijn hart. Getooid in borstpantser met keizerskroon op de blonde lokken en rijksappel. De keizer liet zichzelf in 1890 door Max Kroner
op dezelfde wijze portreteren, de blik heroïsch in de
verte gericht.

Briefkaart naar Nederland uit 1915 met censuurstempel
Emmerich. En pakketkaart uit 1918 van Dresden naar
Constantinopel, die lang onderweg geweest is.

Vóór 1900 domineerde Wilhelm II de Duitse politiek
grotendeels maar na de eeuwwisseling verminderde
zijn invloed geleidelijk, door zijn blunderende optreden die zijn aanzien flink beschadigden, niet alleen
in het buitenland maar ook binnenlands. Bij het uitbreken van de 1ste Wereldoorlog in augustus 1914
had hij al betrekelijk weinig invloed op de besluitvorming en aan het eind van de oorlog was zijn generale
staf de facto de werkelijke machthebber. Aan het eind
van de oorlog in oktober-november 1918 werd duidelijk dat Duitsland deze strijd had verloren en brak
er in het land een revolutie uit, die als resultaat had
dat de monarchie werd afgeschaft en Duitsland een
republiek werd. Wilhelm II werd afgezet en vluchtte
hij op 10 november vanuit het Duitse hoofdkwartier
in België, de stad Spa waar hij zich op dat moment
bevond, naar Nederland waar hij troonsafstand deed.

Tien zegels verschenen er van 2 tot 80 Pfennig met
het inschrift Reichspost en een prachtig raamwerk in
Jugendstil rond het beeld van Germania. Reeds op 1
april 1902 werd de tekst vervangen door Deutsches
Reich, om aan te geven dat het om een Rijk gaat. Een
tekst waarin ook de koninkrijken Beieren en Württemberg zich konden vinden. Zij gaven hun postale
zelfstandigheid pas in 1920 op.
Ik heb hierover al eerder een artikel geschreven.
Onderstaande zegels tonen het Rijkspostkantoor in Berlijn (1 Mark), Noord & Zuid (2 Mark), onthulling van het
keizer Wilhelm I monument (3 Mark) en het Rijksherdenkingsfeest in de witte zaal van het slot in Berlijn (5 Mark)
De periode van drie Duitse keizers is een verzameling
meer dan waard!

Dit was het einde van het Duitse Keizerrijk dat bestond van mei 1871 tot november 1918.
Op 10 november 1918
vluchtte Wilhelm II
vanuit Spa naar Nederland. Hier staat
hij op het station van
Eysden, wachtend op
toelating in ons land.
* Bronvermelding:
- Sebastian Haffner, Preußen ohne Legende.
- EMS-Verlag Briefmarkenwelt.
- Alle getoonde stukken uit de eigen verzameling van HS
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