Duitsland 1936
organisator van zowel
Olympische Winterspelen
als Zomerspelen.
Henry Schotkamp
Voor de Olympische Spelen van 1936 had
Berlijn zich kandidaat gesteld. En de Duitsers,
nadat ze na vele internationale protesten acht
jaar eerder weer als Olympische deelnemers
waren toegelaten, kregen de organisatie voor
dat jaar toegewezen. En niet alleen de Zomerspelen maar ook de Winterspelen.

Posters t.g.v. de Olympische Winterspelen in GarmischPartenkirchen en de Zomerspelen in Berlijn.
Baron Pierre de Coubertin verrichtte samen met Adolf
Hitler op 1 augustus 1936 de opening van de Olympische
Zomerspelen in Berlijn.

Bij de beslissing over de toewijzing van de Spelen
aan het Duitsland onder de “nieuwe orde”, heeft de
overweging een rol gespeeld dat op deze manier misschien een bijdrage kon worden geleverd tot het opklaren van dreigende internationale conflicten en zodoende de vrede te bewaren.
Helaas heeft de geschiedenis geleerd dat deze naïve
gedachte de beoogde uitwerking niet heeft gehad.
Het gehele Olympische festijn was op weinig Olympische wijze doordrenkt met propaganda voor de nationaal-socialistische ideologie, de verheerlijking van
het blanke ras in het algemeen en van de Germaanse
supermens in het bijzonder.
Daarmee werd schrijnend geweld aangedaan aan de
idealen van baron Pierre de Coubertin de grondlegger van de moderne Olympische Spelen, die notabene
zelf bij deze Duitse interpretatie aanwezig was.

Reeds in november 1935 was er een serie Olympische postzegels verschenen. Dit ter gelegenheid van
de Winterspelen die ook al in Duitsland werden gehouden. En wel van 6 t/m 16 februari 1936 in het
Beierse Garmisch-Partenkirchen.

De Olympische Winterspelen van 6 tot en met 16 februari in Garmisch-Partenkirchen

Mi.Nr. 600-602

Op 6 februari 1936 opende Adolf Hitler officieel
de vierde Winterolympiade ten aanschouwe van ca.
15.000 toeschouwers. De ogen van de wereld waren
toen gericht op Garmisch-Partenkirchen in de Beierse Alpen.
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De Olympische
Zomerspelen
in Berlijn
Deze kaarten werden uitgegeven door het Oostenrijks
Olympisch Comité, om fondsen te verwerven waarmee
de uitzending van sporters naar de Winterspelen in Garmisch-Partenkirchen mede gefinancierd kon worden.
Gedurende de periode rond de Olympische Winterspelen
werd door het postkantoor van Garmisch-Partenkirchen
een speciale stempelvlag gebruikt.

Organisatorisch was natuurlijk alles tot in de puntjes
geregeld. Een prachtig Olympisch stadion met een
capaciteit van 100.000 toeschouwers -het grootste
Olympisch stadion tot dan toe- garandeerde een ideale arena voor de topatleten van de wereld.
Gezien de oogmerken bij de organisatie van de Spelen lag het voor de hand dat de Duitse deelnemers
met extra zorg en zonder kosten of moeite te sparen
waren voorbereid en zij boekten dan ook bijzondere
resultaten.

Briefkaart Mi.Nr. P258 met stempelvlag 15.2.36 van Garmisch-Partenkirchen naar Berlin-Steglitz.

Op 9 mei 1936 verscheen er een serie van 8 zegels
ter gelegenheid van de Olympische Zomerspelen,
die onder slechte weersomstandigheden in Berlijn en
Kiel (de zeilwedstrijden) van 1 - 16 augustus werden
gehouden.
Nog maar vijf dagen voor de Winterspelen zouden
beginnen, werden de Spelen bedreigd door het te
warme en druilerige weer. Maar op het allerlaatste
moment veranderden de weersomstandigheden en
bleven de gehele periode door bijna volmaakt. De
Spelen konden beginnen.
Zelfs de New York Times kon niet ontkennen dat op
de openingsdag Duitsland als gastheer, “nagenoeg
volmaakt was en dat de organisatie niets te wensen
overliet”. De Amerikaanse correspondent William
Shirer, had gedacht dat er wel veel militairen op de
been zouden zijn, maar hij moest toegeven dat de
enscenering volmaakt was. Alles bijeen een prachtig
stuk propaganda. Men was er van overtuigd dat de
Spelen in Berlijn ook in de ware Olympische geest
zouden gaan verlopen.

9 mei 1936
Mi.Nr. 609-616
re. 12 Pfg
fakkelloop
Olympia-Berlijn
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Wervingsbriefkaart uitgegeven op 1 augustus 1936 voor
de Olympische zeilwedstrijden, die in Kiel werden gehouden. De afbeelding toont een finjol voor het marine-gedenkteken in Laboe.
Met speciaal stempel van 3.8.’36 naar Döblin in Pommeren.

Op 1 augustus, de dag van de opening der Spelen,
verschenen er nog 2 blokken met daarin de acht reeds
eerder verschenen zegels. In deze blokken is duidelijk in het watermerk aan de voorzijde te lezen: XI
OLYMPISCHE SPIELE BERLIN 1936.
De verkoop was aanvankelijk beperkt tot speciale
Olympia-loketten in Berlijn en Kiel. Doch ook tijdens de postzegeltentoonstelling “Die Briefmarke”
in Dresden, waren de blokken op 1 augustus verkrijgbaar. Vandaar dat speciale afstempelingen Dresden
kunnen voor komen.
Naast de veel voor komende blokken op wit
handgeschept papier bestaat er ook een versie op glad, gelig kartonachtig papier.

De start van de 8-meter klasse in de baai
van Kiel.
Briefstukje met poststempel: Kiel 15.6.’36
met stempelvlag XI.
Olympiade-Segeln
Kiel 4-14 August 1936
De
roeiwedstrijden
werden op de Grünaubaan in de buurt van
Berlijn gehouden.
Ook dit leverde weer
een van de vele speciale stempels op.
In het Olympisch dorp
waren volop faciliteiten voor de pers,
zoals radioverbindingen en telefoon. De
propaganda waarde
van deze inspanningen
was enorm, maar afgezien hiervan waren
de technische prestaties alleen al indruk- Speciaal stempel van het pers
wekkend.
hoofdkwartier.
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Een van de vele speciale kaarten, hier met een
speciaal stempel van het
Olympisch dorp.

Ook de in een experimentele fase verkerende
televisie doorstond de
vuurproef toen ruim
160.000 sportfans in
de 21 TV-zalen in Berlijn of dergelijke centra
in Potsdam en Leipzig
naar de Spelen keken.

Het Olympisch dorp oogste veel bewondering. De
eerste keer dat er voor de deelnemers aan de Olympiade een speciale behuizing was gebouwd was in 1932
in Los Angeles geweest. De Duitsers hadden het idee
overgenomen, uitgebreid en verbeterd, ze schiepen
een modelstad voor hun gasten.
Er werden 140 huizen gebouwd voor de teams. Ze
lagen in gebogen rijen, aangepast aan de contouren
van het landschap. Verspreid in het dorp lagen kleine
winkels, een bioscoop, een hospitaal, een postkantoor en trainingsvelden.

Er was grote waardering voor de prestaties van de
Duitse radiomensen, zowel op technisch als organisatorisch vlak. De directeur van de NBC in Amerika
berichtte dat ‘het door de Reichsrundfunk verichtte
werk blijft in de geschiedenis van de omroep zonder
precedent’.

Er werden ook postzegelboekjes uitgegeven met samendrukken van de verschillende Olympische zegels.
Zegels uit postzegelboekje nr. 42: W 110 en W 104.

Er werden 4 speciale briefkaarten uitgegeven. Twee
op 15 juni voor de Spelen
in Berlijn en op 1 augustus
twee voor de zeilwedstrijden
in Kiel.

Nooit eerder werden er door een organiserend land
meer postzegels, blokken, briefkaarten en stempels
uitgegeven ter gelegenheid van de Olympische Spelen, dan in het Duitsland van 1936.

*

Gedurende de Spelen zonden 95 buitenlandse omroepers verslagen uit naar 19 Europese en 13
overzeese landen en een zelfde aantal Duitse omroepers waren in touw om het vaderlandse gehoor te bedienen en die landen te helpen, die niet
voldoende verslagcapaciteiten in Berlijn hadden.

Bronvermelding:

* Van Olympia tot Montreal
* Olympiade 1936, het zegepralende Derde Rijk, van Judith Holmes
* EMS Verlag, Briefmarkenwelt nr.4 / 1980
* Alle getoonde stukken zijn uit de eigen verzameling van H.S.
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