De Duitse eenwording
Op 3 oktober 1990 ging voor veel Duitsers een wens in vervulling: De D.D.R.,
Berlijn en de Bondsrepubliek Duitsland werden weer een ongedeelde natie,
onder de naam Bondsrepubliek Duitsland. Nauwelijks had de D.D.R. in
november 1989 zijn 40e verjaardag gevierd, of de druk van het volk op de
(Partij-)politiek om tot hervormingen te komen werd steeds duidelijker merkbaar. Toen de Muur werd doorbroken en gaandeweg werd neergehaald, was de
politieke ommezwaai onomkeerbaar geworden. Vanaf dat moment kwam de hele
ontwikkeling in een stroomversnelling terecht. Op allerlei maatschappelijke
terreinen had de Duitse eenwording ingrijpende gevolgen. Zo ook op postaal
terrein; met name de geldigheid van postzegels in de verschillende Duitse
gebieden veranderde nogal eens. Hieronder volgt een poging tot inventarisatie.
1. De uitgangssituatie, voor 1 juli 1990.
De DDR gaf zijn postzegels uit in Ostmarken, terwijl (West-)Berlijn en de
B.R.D. zegels in harde "Deutsche Marken" lieten verschijnen.
2. Zondag 1 juli 1990: de 2e Waehrungsreform.
De DDR-Ostmarken moeten tegen Westelijke marken omgewisseld worden.
Postzegels worden vanaf nu in DM afgerekend. In het gebied van de voormalige
DDR zijn de volgende frankeringen geldig:
a. met DDR-zegels
b. met zegels van de BRD en Berlijn
c. met combinaties van a. en b.
3. Maandag 2 juli 1990
Uitgifte door de DDR van een serie Gebouwen-zegels met als inschrift "Deutsche Post"; 9 waarden in DM. Deze zegels werden verkocht tot 31 december
1990 en bleven daarna nog een jaar lang geldig.
4. Periode 2 juli t.m. 2 oktober 1990.
In het DDR-gebied zijn de volgende zegels geldig voor frankering:
a. De nieuwe "Deutsche Post"-zegels;
b. De oude DDR-zegels;
c. Zegels van BRD en Berlijn
d. combinaties van a., b. en/of c.
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"Gemengde" frankering van Oost- West Duitse en Berlijn zegels
(Afbeelding ter beschikking gesteld door de heer Elbers van postzegelhandel de Maaskant)
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In de rest van Duitsland (inclusief W-Berlijn) zijn geldig:
a. Zegels van BRD en Berlijn;
b. De nieuwe "Deutsche Post"-zegels;
c. combinaties van a. en b.
5. In deze zelfde periode werden in de DDR nog de volgende emissies uitgebracht:
- 2/3 juli 1990 Serie spoorweglokomotieven. Landsnaam DDR, waarden in DM.
- 24 juli 1990 zegel Internationaal Alfabetiseringsjaar. Landsaanduiding
"Deutsche Post".
- 31 juli 1990 Rolzegel 50 Pfg, "Deutsche Post".
- 28 aug 1990 Serie 500 jaar Posterijen. "Deutsche Post".
- 18 sept 1990 Zegel herbouw synagoge Fasanenstrasse. "Deutsche Post".
6. Twee oktober 1990.
De laatste dag van het bestaan van de Deutsche Demokratische Republik. Er
verschijnen twee 'laatste-dag-emissies' met "Deutsche Post", verkrijgbaar tot
eind 1990 en geldig tot 31 december 1991. Op deze dag eindigt tevens de
geldigheid van alle DDR-zegels van voor 1 juli 1990.
7. Drie oktober 1990.
Dag van de "Deutsche Einheit". Uitgifte van 2 zegels voor geheel Duitsland (50
en 100 Pfg) met de kleuren van de Duitse vlag en landsaanduiding "Deutsche
Bundespost".
8. Posttarieven.
Aanvankelijk worden in de voormalige DDR posttarieven gehanteerd die
ongeveer 50% lager zijn dan die in de rest van Duitsland.
9. Postcodes.
Ook de postcode-systemen van de beide Duitslanden moeten geïntegreerd
worden. Voorlopig werd voor elke 4-cijferige code een letter 'O' of een letter
'W' geplaatst om dubbele codes te kunnen onderscheiden. In 1993 word het
nieuwe systeem van kracht, met codes van 5 cijfers.
(Bron: "Deutsche Post", Verenigingsblad van de Filatelistenvereniging "Duitsland")
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