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Duitse bankbiljetten (1871 – 1945)  
Door Frank Lippens 
 
“ Een biljet dient niet alleen om mee te betalen: het leent zich ook zeer goed 
voor het verspreiden van een boodschap omdat het als massaproduct haast 
door iedereen gebruikt en ook „gelezen‟ kan worden.” 
 
Tussen 1871 en 1945 zijn er in Duitsland 168 bankbiljetten uitgegeven door: 

 het Reichsbankdirectorium,  

 de Reichsschuldenverwaltung,  

 de Rentenbank,  

 de Reichskredietkasse,  

 de Reichsbank 
' 
Het eerste “papiergeld” komt voor in de 16e eeuw en werd voornamelijk gebruikt door 
handelaars. Voor hen was het eenvoudiger en veiliger om zo door het land alsook 
door Europa te reizen. Hier spreken we nog niet over biljetten maar wel over 
handgeschreven en verzegelde vellen papier. Het eerste bankbiljet werd uitgegeven 
door de stad Keulen anno 1705. Het gebruik echter dateert uit 1765 en ze werden 
uitgebracht door de Wiener-Stadt-Banco van Berlijn. Het bankbiljet kende slechts 
heel langzaam zijn intrede. De meeste gebruikers hadden geen vertrouwen in deze 
nieuwe betalingswijze. 
 
De emissies van biljetten in Duitsland waren tijdens de eerste helft van de 19e eeuw 
zeldzaam en weinig omvangrijk. In zijn “Faust” verwoorde Goethe de afkeer van de 
gewone Duitser van het papiergeld, waarvan hij het een uitvinding van de duivel 
maakte. 
 
In 1847 werd de Giro und Lehn Banco van Berlijn omgevormd tot een vennootschap 
op aandelen die de naam “Preussische Bank” kreeg. De staat bezat 1/6 van het 
kapitaal en de leiding was in handen van ambtenaren. Meer dan 2/3 van de biljetten 
in omloop werden door de Pruisische Bank uitgegeven. 
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Aanvankelijk viel het biljet eigenlijk onder het privaatrecht: het was een 
schuldbekentenis verleend door een bank aan de houder van een titel die conform 
was verklaard door middel van een reeks waarmerken. Langzamerhand werd het 
biljet een erkend betaalmiddel, nadien een wettige betaalwijze en ten slotte als munt 
dusdanig aanvaard, niet converteerbaar in ander geld.  
 
Pas in de tweede helft van de 19e eeuw, bleek het bankbiljet een gemakkelijker 
betaalmiddel te zijn dan het muntgeld. Er bestonden in deze tijd immers zes 
verschillende muntstelsels op het grondgebied, waarbij een betaling in muntgeld 
vaak ingewikkelde berekeningen met zich mee bracht. De 
bankbiljetten van de verschillende staten, die vaak in Pruisische Thalers waren 
uitgedrukt, bleken een eenvoudiger betaalmiddel te zijn. Dit verklaart de opkomst van 
het papiergeld. 
 
De biljetten werden in 1859 voor de betaling van belastingsgeld aanvaard. 
Bij de eenmaking tot het Duitse Rijk in 1871, telde het Rijk 34 particuliere banken, het 
is ook in dit jaar dat door het  “Verdrag van Frankfurt” het biljet als een internationaal 
betaalmiddel werd erkend. In datzelfde jaar (december) wordt de nieuwe gouden 
standaardmunt “De Mark” ingevoerd, deze vervangt alle bestaande 
muntbenamingen. 
 

 
Bayerische Notenbank: 100 Mark 1875 
Allegorische figuren 
Afb. Prive collectie 
 
Voor elke nieuwe uitgifte van een bankbiljet had men nu de toestemming nodig van 
de centrale overheid. De banken mochten enkel biljetten uitgeven met een waarde 
vanaf 100 Mark. Tussen 1876 en 1913 verdrievoudigde het gebruik van biljetten in 
het Duitse Rijk. De erkenning van een wettelijke bankbiljettenkoers bevorderde de 
verspreiding van het bankbiljet, ten nadele van het metaalgeld. In 1906 werd de 
Reichsbank gemachtigd om biljetten van 20 en 50 Mark met een wettelijke koers in 
circulatie te brengen. In 1909 werd de wettelijke koers van alle biljetten van de 
Reichsbank uitgebreid. 
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50 Mark 1907 
Afb. Prive collectie 
 
Het uitbreken van de Grote oorlog in 1914 bezegelde het overwicht van het bankbiljet 
op het muntgeld. Overal begon men de munten op te potten, waarbij de banken 
papiergeld met nog kleinere coupures in omloop moest brengen. De omloop van de 
bankbiljetten vertienvoudigde. Goud en zilver waren te zeldzaam geworden om nog 
te circuleren waardoor er bijna geen munten werden geslagen in deze edelmetalen. 
 
De eerste WO, die onder meer door uitgifte van bankbiljetten gefinancierd werd, 
ontwrichtte de financiën van alle oorlogsvoerende partijen. Overal nam de inflatie 
hand over hand toe. In Duitsland was deze inflatie het spectaculairst, het geld verloor 
steeds sneller aan waarde.  
 
Tussen 1913 en 1919 was de circulatie van het papiergeld vertienvoudigd, terwijl de 
mark meer dan de helft van zijn waarde moest inleveren. Ook in deze periode waren 
de lange-termijnschulden van de overheid totaal uit de hand gelopen, men kende 
een stijging van 4,8 tot 92,8 miljard mark. De verschillende regeringen in de 
Weimarrepubliek kregen de situatie niet onder controle. In 1922 was de koopkracht 
van de mark nog slechts een vijftigste van wat ze voor de oorlog was. De Reichsbank 
kon het land niet voorzien van de nodige bankbiljetten, daar eind 1922 de drukkerij 
een staking hield.  
 

 

 
 

 

 
10.000 Mark 1922 
Afb. Prive collectie 
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In de volksmond heette dit biljet het "vampiersbiljet". Mensen zagen in de nek de 
tekening van een vampier afgebeeld. Dit werd geassocieerd met de Fransen, als 
bloedzuigers van Duitsland tijdens wederopbouw na WWI 
 
Amper 2 maanden na het verbod van uitgeven van noodgeld verleende de regering 
opnieuw de toestemming aan gemeenten en bedrijven om biljetten te drukken, dit 
wel met een waarde minder of gelijk aan 1000 mark. In 1923 verergerde de toestand 
toen Franse en Belgische troepen het “Ruhrgebied” bezetten. De economie viel stil 
en de bevolking kon enkel overleven dankzij de steun van Berlijn. Omdat deze steun 
gefinancierd werd door de bankbiljettenpers, kende de mark nog eens een 
catastrofale val.  
 

 
2 Bio. Mark 1923 
Afb. Prive collectie 
 
In 1923 werden er tien miljard coupures gedrukt. Door een tekort aan papier werden 
de waardeloze bankbiljetten gewijzigd met een overdruk van de nieuwe waarde. In 
dit jaar verschenen de eerste biljetten van 1 biljoen mark. Op 15 november 1923 
maakte de invoering van de geherwaardeerde mark of Rentenmark een einde aan 
deze twee jaar durende financiële catastrofe. 
 
Bij de eerste biljetten was er van decoratie nauwelijks sprake. In de 18e eeuw vond 
men het immers voldoende om enkel de elementen aan te brengen die de geldigheid 
van deze biljetten moesten 
bewijzen. Ornamenten werden daardoor niet aangebracht, hooguit een rand van 
torsaden of palmen. Al snel besefte men echter dat door deze eenvoud, het voor de 
valsemunters heel eenvoudig was om valse coupures te maken.  
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Aan het einde van de 18e eeuw worden de achtergronden complexer. Aanvankelijk 
werden de 
biljetten versierd met figuratieve elementen die passen in een algemeen concept, en 
niet langer met een aantal naast elkaar geplaatste elementen die wettelijk vereist 
waren. Geleidelijk werd het biljet veelzeggender, en betekende het meer dan een 
louter monetair bewijs, het werd een spiegel van de natie.  
 
In de jaren 1850 waren twee Duitse biljetten met historische figuren versierd. Het 
oudste is 
wellicht dat van het kleine prinsdom Schwarzburg-Rudolstadt in 1851. Het toont een 
medaillon van een personage geïdentificeerd als Graaf Albrecht VII. 4 jaar later gaf 
een particuliere bank in Kassel een biljet uit met 2 portretten in medaillonvorm van de 
uitvinder van de boekdrukkunst, Gutenberg. 
 

 
Baden: 100 Mark 1907 
Afb. Prive collectie 
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Deze soort van iconografie kende weliswaar geen navolging. Bij het uitgeven van 
nieuwe 
biljetten kwamen er geen historische figuren meer voor.  
 
Vaak werden de biljetten versierd met de goden van de Grieks/Romeins pantheon. 

Mercurius en Ceres kwamen veel voor. De aanwezigheid van Mercurius (God van 

handel en winst, alsook van de dieven) herinnert er ons aan dat de bankbiljetten in 

de 19e eeuw bestemd waren voor een publiek van kooplui. Ceres (beschermster van 

de oogst en de landbouw) valt goed te begrijpen in een tijd waarin de economie nog 

grotendeels op ontginning van de bodem berustte.  

 
100 Mark 1908  (rode zegel) 
VZ: Mercurius en rechts Ceres  
AZ: Germania  

 
Afb.: Prive collectie 
 
Naast deze goden prijkten op de biljetten van voor de eerste oorlog ook allegorische 
figuren, vaak vrouwen die verschillende aspecten van de menselijke activiteiten 
symboliseren (nijverheid, handel, landbouw scheepvaart, enz.…) maar ook de 
deugden die de mens moest ontwikkelen (arbeid) de toestand waarnaar hij streeft 
(welzijn, kennis) of nog de grondslagen van de rechtstaat (wet). Al van bij het begin 
verwezen de biljetten, die door een al of niet bevoorrechte emissiebank werden 
uitgegeven, expliciet naar de natie of de stad waar de bank was gevestigd Dat 
gebeurde via afbeeldingen van geschilderde wapens en heraldieke dieren. 
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20 Mark 1915 
VZ: 2 mannen met de hoorn des overvloeds 
KZ: Man (arbeid) en vrouw (rust) 

 
Afb. Prive collectie 
 
Het blazoen van talloze Duitse staten of steden sierden de biljetten die daar in de 
jaren 1850-1875 werden uitgegeven, en de Duitse arend staat sinds 1876 op alle 
coupures van de Reichsbank. Na de invoering van het Republikeins regime in 1919 
verdween de kroon op de kop van de koningsarend. 
 

 
Darlehnkassenschein 2 Mark 1922 
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Afb. Prive collectie 
 
Tijdens de 19e eeuw kwamen de portretten van monarchen slechts zelden voor – 
wellicht omdat de uitgifte van de biljetten toen nog een particuliere aangelegenheid 
was, tot tegenstelling van het slagen van de munten. Bij het 100 Mark biljet diende 
het portret van de keizer Wilhelm II als watermerk die de Reichsbank in 1908 uitgaf. 
 
Men had in Duitsland ook de gewoonte aangenomen om een allegorische 
personificatie van steden en staten af te beelden op de biljetten. Deze traditie werd 
verder gezet door de Reichsbank, Germania siert het biljet van 100 Mark. 
 
De biljetten uit de jaren 20 toonden meer het politieke engagement. Tijdens de 
periode van de inflatie werd er geen aandacht geschonken aan versieringen en 
ornamenten, daar de devaluatie zo snel ging. Meestal gingen het gewoon over vellen 
papier. Bij de invoering van de rentenmark om de 
inflatie een halt toe te roepen zien we weer de versierde biljetten tevoorschijn komen. 
 

 
20 Reichsmark 1929 
Werner von Siemens 
Afb.: Prive collectie 
 
De Reichsbank bracht in 1930 een serie biljetten in omloop ter ere van belangrijke 
figuren uit de kunst, wetenschap en financiën die tijdens de 19e eeuw hadden 
meegewerkt aan de opbouw van het moderne Duitsland zoals zakenlieden “ 
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SIEMENS en LIEBIG”. Het nazisme kwam in 1933 aan het bewind, hun symbool het 
hakenkruis verschijnt pas in 1935 voor op een bankbiljet. 
 

 
100 Reichsmark 1935 
Justus von Liebig (1e biljet met swastika) 
Afb.: Prive collectie 
 
In de eerste helft van de 20e eeuw waren alle bankbiljetten, uitgegeven door de 
centrale bank, voorzien van een zegel. De details op deze zegels laten zien hoe 
Duitsland in de verschillende periodes evolueerde. Het valt goed op dat de zegels 
van 1910 een meer gracieuze stijl hadden, naarmate de jaren verstreken werden de 
zegels soberder en in de jaren 40 straalden ze de kracht en agressie uit van het Nazi 
Duitsland. 
 

 
 
De directeuren van de Reichsbank 
• 1876 – 1890 Hermann von Dechend 
• 1890 – 1908 Richard Koch 
• 1908 – 1923 Rudolf E.A. Havenstein 
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• 1923 – 1930 Hjalmar Schacht 
• 1930 – 1933 Hans Luther 
• 1933 – 1939 Hjalmar Schacht 
• 1939 – 1945 Walther Emanuel Funk 
 

 
 
Het lettertype “Fraktur” 
Tot halfweg de 20e eeuw werden haast alle biljetten gedrukt met het „Fraktur“ 
lettertype. 
Fraktur is een onderdeel van de Gotische schrijfstijl en komt van het Latijn 
“gebroken”. 
 

 
 
Dit lettertype is ontstaan in de 16e  eeuw. Het was Leonhard Wagner die in opdracht 
van Keizer Maximiliaan I dit lettertype gecreëerd had om toe te laten een bibliotheek 
met gedrukte boeken te maken. Beroemde Germaanse renaissance artiesten zoals 
Albrecht Dürer (1471-1528) en Lucas Cranach (1472-1553) gebruikten deze stijl in 
veel van hun werken, waardoor het een grote bekendheid verwierf. Ook werd het 
toepast voor politieke doeleinden.  
 

 
50 Mark 1918,  Print met lettertype Fraktur 
Afb.: Prive collectie 
 
De protestanten drukten hun religieuze en politieke teksten met dit lettertype, terwijl 
de katholieken het Latijnse “Antiqua” lettertype gebruikten. Fraktur was ook het 
officiële lettertype tot halfweg de 20e eeuw. Het naziregime verstevigde het gebruik 
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ervan, toch is het Hitler die later beweerde dat dit type “Fraktur” joodse letters waren 
en verbood hierbij deze nog te gebruiken, daar de joden van nature uit niet-arisch 
waren. 
 
Een watermerk is een teken in papier, (figuur, tekening of een patroon) dat helderder 
oplicht als je het papier voor een lichtbron houdt en er doorheen kijkt. Het wordt 
gemaakt tijdens de productie van papier in het natte gedeelte van de papiermachine.  
 
Een met ijzerdraad gevormd motief dat zich op een ronddraaiende rol (de egoutteur) 
bevindt, drukt de afdruk in de papiermassa. Watermerken zijn het eerst gebruikt in 
Bologna (Italië) in 1282. Ze werden gebruikt door papiermakers als identificatie van 
hun eigen product. Voor de valsemunters was het uiterst moeilijk om het watermerk 
te imiteren. 
 
Bronnen: German paper Money 1871-1990 by German NOTES 
Het bankbiljet in alle staten van René Brion en Jean-Louis More 
www.stadtentwicklung.berlin.de 

 


