GERMANIA
Favoriete van keizer Wilhelm II

Henry Schotkamp
Wat heden ten dage de “Kunstbeirat
der Deutsche Post A.G.” is, was rond 1900
Zijne Majesteit Keizer Wilhelm II,
hoogst persoonlijk. Aan hem hebben we
dan ook de Germania-beeltenis te danken
die 22 jaar lang postzegels
van het Duitse Rijk sierden.
De met kroon en borstpantser uitgerustte Germania
was een schepping van de kunstschilder Paul Waldraff. Hij schilderde zijn model, de actrice Anna
Führing diverse keren, op verzoek van de keizer persoonlijk.
Anna Führing werd op 6 maart 1866 in Hamburg
geboren en kwam, na de vroege dood van haar vader,
met haar moeder naar Berlijn. Ze was toen 15 jaar
oud. Tegen de wil van haar moeder wilde ze toneelspeelster worden. Anna deed een auditie bij de directeur van de Koninklijke Hofopera in Berlijn, Ferdinand von Strantz. Deze was zo enthousiast over de
Hamburgse ‘deerne’, dat hij haar niet alleen een grote
theaterrol aanbood, maar tevens met haar huwde.
Anna maakte haar debuut in ‘de Maagd van Orléans’
in Keulen. Op 4 mei 1891 speelde zij voor het eerst
de titelrol als ‘Germania’ in het stuk ‘Barbarossa’ in
Düsseldorf. Daarna gold Anna Führing als heldinnenvertolkster bij uitstek. Ter gelegenheid van de 100ste
geboortedag van keizer Wilhelm I, werd op 22 maart
1897 een grote feestelijke optocht gehouden, waarbij
Anna in vol ornaat als Germania op een grote praalwagen te bewonderen was. Dat was dè Germania
waar Wilhelm II laaiend enthousiast over was.

Afbeelding van ‘Germania’ op bankbiljet van 100
Mark uit 1908.
Originele schets van Paul Eduard Waldraff (18701917) voor de vervaardiging van de Germania-zegels. De hier afgebeelde postzegel is Michel-Nr. 56
van 1 januari 1900.

Paul Eduard
Waldraff
1870-1917
en
Anna von
StrantzFühring
1866-1929
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Toen er twee jaar later sprake was van een beeltenis voor nieuwe postzegels, mengde de keizer zich
hoogstpersoonlijk in het debat. Zijn eigen portret op
postzegels lag erg gevoelig bij de andere Duitse vorsten, daar zag hij wijselijk maar vanaf.
Maar zijn enthousiasme voor het schilderij van Paul
Waldraff van Germania met het borstpantser was nog
onverminderd groot. Officieel waren er weliswaar
meerdere ontwerpen voor de nieuwe postzegels,
maar zoals Waldraff later vertelde: “De deelnemende
ontwerpers hadden hun ontwerpen in een zaal van
de Rijksdrukkerij in Berlijn, aan de muur gehangen.
De ontwerpen waren bijna een meter hoog. Op de sekonde nauwkeurig kwam de keizer de zaal binnen en
liep met snelle pas langs de verschillende ontwerpen.
Weer bij de deur aangekomen, maakte hij rechtsomkeert liep dwars door de zaal naar het Germania-ontwerp van Waldraff en sprak met uitgestrekte vinger
slechts één woord: Die!”

Mi.Nr. 53

Mi.Nr. 56

Vanaf haar verschijningsdatum op 1 januari 1900 tot
het moment dat zij van het toneel verdween is zij vele
miljoenen keren in verschillende oplagen en uitvoeringen te zien geweest. Daarbij waren druktoevalligheden en plaatfouten onvermijdelijk. Hierbij twee
voorbeelden: een verschoven beeltenis en de meest
bekende plaatfout “Futsches Reich”. Een wellicht
wat profetische tekst, want na de 1ste Wereldoorlog
was het Keizerrijk inderdaad foetsie.

Mi.Nr. 72

Buiten de grenzen van het Rijk kreeg Germania een
vreemde naam op haar borst gedrukt en werd zij voor
frankering gebruikt in de buitenlandse postkantoren
van de Reichspost in China, Marokko en Turkije.

Na de Germania-zegels met inschrift “Reichspost”
van 1900, verscheen in 1902 reeds de versie met inschrift “Deutsches Reich”.
De kunstenaar zelf noemde de postzegel-Germania
respectloos “Germania met de blikken boezem”. De
eerste veranderingen zoals ‘Deutsches Reich’, nieuwe waarden en een watermerk waren nog tamelijk
onschuldig. Doch in 1914 werd de gepantserde dame
echt oorlogszuchtig toen er naast de ‘vredesdruk’ een
zgn. ‘oorlogsdruk’ verscheen. Weliswaar veranderde
de afbeelding niet, maar door de steeds slechter wordende materialen werd het drukbeeld er niet beter op.

Mi.Nr. 71

Mi.Nr. 86

Briefkaart van
Constantinopel
naar Berlijn van
29 juni 1902.
Zegelbeeld gedrukt op briefkaart.

Mi.Nr. 87

Bij deze 10 Pfg. (Nr. 71 en 86) en 20 Pfg. zegels (Nr. 72
en 87) is het verschil tussen vredes- en oorlogsdruk goed
zichtbaar.
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In juni 1914 werd het echt menens toen in Sarajewo de
Oostenrijkse troonopvolger Franz-Ferdinand en zijn
vrouw werden vermoord en de vlam in de pan sloeg.
Ook Germania trok met getrokken zwaard Europa in.
Door het verloop van de Grote Oorlog werd zij van
vele op- en overdrukken voorzien om te laten zien
waar zij in Europa de scepter zwaaide. In Duitsland
zelf verschenen in 1916 en 1917 de oorlogsuitgiften
van o.a. 15 Pfg. vanwege portoverhogingen die meer
weg hadden van een verkapte ‘oorlogsbelasting’.
Briefkaart van Sieradz naar Tarnowitz met gemengde opdrukken Rußisch Polen en Gen. Gouvernement Warschau.
Kleurrijk filatelistisch gefrankeerd op 4 oktober 1916.

Mi.nr.99

Mi.nr. 100

Opdrukken voor het Postgebiet Oberbefehlshaber Ost. Dit
waren vanaf 1916 de gebieden Litauen en Zuid-Kurland,
daar kwam in 1918 Estland en Noord-Kurland bij.

Mi.nr. 101

In het gewoel van de oorlog werd de ‘blik-dame’
zonder pardon overdrukt met de namen van veroverde gebieden. In vette letters verschenen namen die
duistere oorlogsgeschiedenis zouden worden.
Belgien, Rußisch-Polen, Gen. Gouv. Warschau, Rumänien, Ober-Ost.

Germania voorzien van
opdruk voor het bezette
general-gouvernement
België (bo.) en het etappengebied west. T.w. België en Noord-Frankrijk.

Pas in 1917 werden er
door het militaire bestuur
in Roemenië postzegels
voor de bevolking uitgeven. Voor de soldaten was
er speciale veldpost.
Voor Elsaß-Lotharingen geen opdruk. Zie hier Metz 1915

Duitse Post in het bezette Polen. Opdruk Rußisch Polen
en General Gouvernement Warschau.
Volledige serie Rußisch Polen op briefstukje. Mi.nr. 1 - 4
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Toen in november 1918 de kanonnen zwegen was
het nog allerminst stil. Ook Germania moest lijdzaam toezien dat zij weer van allelei opdrukken werd
voorzien. De grenzen in Europa werden herzien en
in veel Duitse grensgebieden werden volksstemmingen gehouden, zoals Allenstein, Marienwerder en het
Memelgebied. Volgens het Verdrag van Versailles uit
1920 werd bepaald dat Danzig voortaan een “Vrije
Stad” zou zijn. Het Saargebied kwam onder toezicht
van de Volkerenbond, de voorloper van de VN.

In het jaar 1920 verscheen Germania in de nodige kleurveranderingen. En in december 1920 en augustus 1921
volgden forse portoverhogingen. Dit was een voorbode
van de naderende inflatie. Astronomische bedragen op
haar borst zijn haar bespaard gebleven.

Als men heel precies zou willen zijn werd Germania
niet op 1 januari 1900 geboren, doch een dag of zelfs
maar een paar uur eerder. Er bestaan nl. “Eeuwwisseling-kaarten” met het Leipziger poststempel van 31
december 1899. Doch gezien de lange looptijd van
deze markante zegels is dit wellicht een beetje ver gezocht. Het stempel 1.1.00 komt zeer veel voor, omdat
deze kaart als nieuwjaarskaart gebruikt werd.
De schilder Paul Waldraff, de geestelijke vader van deze
historische postzegel, stierf in 1917 in een veldhospitaal
in Prazjung aan de gevolgen van een ernstige oorlogsverwonding.
De actrice Anna von Strantz-Führing die voor de Germaniazegel model gestaan had, overleefde ‘haar’ zegel wel.
Zij stierf in november 1929 in Berlijn.

Door de ongereldheden in
1918/19 was er een tekort
aan postzegels in Beieren.
Ook hier bracht Germania
uitkomst met een opdruk
Freistaat Bayern.
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