
             DE DUITSE MUNTEENHEID EN DE GERELATEERDE POSTZEGELS

Tegenwoordig hebben de bij de Europese landen aangesloten landen een gezamenlijke munt, de EURO.
Maar voor 2002 hadden de meeste landen een eigen muntstelsel met een eigen munt en een eigen waarde.
Zo ook in Duitsland, waar de nationale munt de Duitse Mark was. De laatste 50 jaar stond de munt en de
waarde hiervan waardevast en in hoog aanzien bij andere Europese landen.
Dit is wel eens anders geweest. In de periode 1920-1950 is de Duitse nationale munt 2 keer onderworpen
geweest aan een zogenaamde herwaardering, inclusief een daarbij behorende Naamsverandering.

Duitsland kende in 1923 een hyperinflatie, in dat jaar werd de toenmalige munt gedevalueerd met
miljoenen procenten. Oorzaak hiervan waren de buitenlandse schulden als gevolg van de eerste wereldoorlog
er werd niet meer geïnvesteerd in vernieuwingen en de consumenten haalde massaal hun geld van de 
banken omdat ze geen vertrouwen meer hadden in de waarde van de munt en er ontstond een inefficiënte
ruilhandel. De regering reageerde met het bijdrukken van geld dat niet gedekt was door onderliggende
( goud ) waarde. Vraag en aanbod raakte hierdoor totaal uit balans. Aan alles was een groot tekort.
Bij hyperinflatie, een vorm van extreme inflatie, stijgt de geldhondwaardering met meer dan 100% per dag.

Inflatie tussen 1918 en 1923            Geld was goedkoper dan behang

In een dergelijke periode moet men steeds meer betalen voor van alles en nog wat, zo ook voor het frankeren
van brieven en pakketten met postzegels.

Een aantal postzegels uit 1923    Een aangetekende brief uit  1923 naar New York

Door deze hyperinflatie moesten er wekelijks, maandelijks en jaarlijks nieuwe postzegels gedrukt worden.
Soms gebeurde dit ook dagelijks. De hoogste waarde die gedrukt is was de postzegel van 50 miljard Mark.
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Voor de hyperinflatie van 1923 was de waarde van de Duitse-Mark gebaseerd op de goud voorraad.
De mark werd toen ook wel " Goudmark " genoemd. 
Vanaf 1 december 1923 werd de mark hergewaardeerd tot de " Rentemark " waarbij 1 rentemark gelijk was 
aan 1.000.000.000.000 marken.
Op 30 augustus 1924 werd de mark opnieuw herbenoemd tot " Reichsmark " waarbij 1 rentemark
overging in 1 reichsmark.

Op 1 december 1923 werden er nieuwe postzegels uitgegeven, gebaseerd op de rentemark ( Michel 338-343 ).

Na de tweede wereldoorlog begon het vertrouwen in de Duitse Reichsmark toch weer danig af te nemen. Onder
deze omstandigheden bloeide de zwarte handel en floreerde de ruilhandel weer enorm.De marktkoopman
werd liever in Amerikaanse sigaretten betaald dan in harde pfenningen. Men zag het spook van de inflatie uit
1923 al weer aankomen. De regering moest wel ingrijpen. En zo gebeurde het volgende.

Op 21 juni 1948 werd in de bezette Berlijnse gebieden, Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk
en in het westen een nieuwe munt ingevoerd, de Duitse Mark ( DM ).Het in omloop zijne geld werd 1 op 1
omgeruild met de reichsmark. Het spaargeld moest het wel ontgelden, voor 10 reichsmark werd maar 1 DM
uitgekeerd, voor de hoge banksaldo's 65 pfenning voor 10 reichsmark. Als compensatie kreeg iedere inwoner
60 DM  van de overheid in twee stappen, eerst 40 DM en later nog eens 20 DM.
De sovjets waren woedend dat zij buiten deze herwaardering waren gehouden. Zij besloten om ook in
Oost--Duitsland een nieuwe munt in te voeren de " Mark der DDR ) in het westen de " Ostmark " genoemd.
Verder werden alle toegangswegen van en naar Berlijn door de russen geblokkeerd hetgeen bekend geworden
is als " de blokkade van Berlijn "). Berlijn was vanaf dat moment alleen bereikbaar per vliegtuig.

Omdat er zo plotseling geen nieuwe postzegels ter beschikking waren werden er in allerijl een aantal privé
drukkerijen aangezocht om de nog in voorraad zijnde permanente zegels van de geallieerde bezettingszones 
uit 1946 en 1947 te bedrukken met posthoorntjes. Er waren 2 soorten opdrukken, 1 rij posthoorntjes tussen
guirlandes per zegel en 4 rijen posthoorntjes per zegel.
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De drukkerijen waren gevestigd in Braunschweig, Bremen, Dortmund, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, 
Karsruhe in Beieren, Kassel, Kiel, Koln, Rhein, Munchen in Westfalen, neurberg, Regensburg en Stuttgart.

De prijs van de bedrukte zegels ( Michel 36-68 ) bleef zoals aangegeven op de zegels, alleen moest er
nu met DM worden betaald (  ± 10 x zo veel ). Deze situatie duurde tot 15 augustus 1948 toen er 4 nieuwe
herdenkingszegels uitkwamen gewijd aan 700 jaar " Dom van Keulen " ( Michel 69-72 ).

Op 1 september 1948 verscheen de nieuwe serie
permanente zegels, die we nu kennen als de 
beroemde " Bautenserie " ( gebouwenserie )
Michel 73-100.

69-72

Het zal duidelijk zijn dat de Posthorentjes vrij zeldzaam en duur zijn, zeker op brief. Het gevolg hiervan
is dat er veel vervalsingen van zijn gemaakt. Sterker nog, er zijn meer vervalsingen dan echte exemplaren
in omloop. Voor dure aanbiedingen is een officiële keuring dan ook zeker aan te bevelen.

Aangetekende brief op 13 september 1948 van Bremen naar Barnstorfm, voorzien van 5 zwarte zegels van
2 pfenning met 1 rij posthoorntjes ( mi 36 ), 2 blauwe zegels van 20 pfenning met 4 rijen posthoorntjes
( mi 43 ) , 1 zwarte zegel van 2 pfenning uit de gebouwenserie ( Mi 73 ) en 1 oranje zegel van 8 pfenning
uit de gebouwenserie ( Mi 78 ). Een echte brief met een mooie mengfrankering.

Tot aan 2001 bleef de DM zijn waarde behouden en pas vervangen bij het invoeren van de Euro. 

Bronnen: filavaria.nl Samenstelling:
Wikipedia J.J.P van der Vat
Google e.mail: jjpvdvat@gmail.com
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