Noodgeld
soms speels
In tij d van oor log ontstaat er ee n gebrek
aa n allerle i mat eri alen en gronds toffen.
Zo ook in 1914 , toen de eerste were ldoo rlog uitbrak. De regeringen en ban ken
werd en geconf ronteerd met een allesverslinde nde oorlogsindust rie.
Voora l Duitsland stond aa n de rand van
de afg rond .
Dir ect na het uitbrek en van de oorlog
doet zich al een tekort aa n met alen voor.
Als edel e met alen schaars worden, kan
voor het vervaa rdige n va n muntgeld
overscha keld worden op mind er edele
met alen , zoa ls koper , messing , zink of
zelfs ijz er. Wann ee r ook dit in mindere
mate voorha nde n is, kan men z'n toevluc ht nemen tot het gebruik va n pap ier.
Zo ontstaat er, med e door de infla tie, een
lawine van pap ieren bankbiljetten. Zelfs
stede n ga a n ove r tot het uitgeven va n
noodgeld, vaa k eenvoudig en sober uit gevoerd (zie ook n Sl iepst een nr. 8). M aar

soms ook zeer kunstig en kleur rijk. Ontwer pers laten hun fantasie de vrije loop.
Co mpo niste n, uitvind er s e.d . worde n
vaak afge beel d .
Een kleine ge mee nte in Du itsland geeft
50 P lennig-biljetjes uit waa rva n er b.v.
zes naast elkaa r ge leg d ee n st ripverhaa l
vorme n.
Zo komt Grona u i.w. die zic h " die Spinner stadt " noemt, met het hier afge bee lde biljet va n 3 mark. U ziet aan de ene
zijde van de gr enspaal de broodmagere
Du itser s staa n, en aa n de a nde re kant
va n de grens een welgevoede N ede rla nder , terwijl de ze nog vat en vol .Butter" ,
balen .Kaffee" en " ta bac" in voorraad
heeft.
Eld er s op het bilj et ziet u nog staan,

Imm er höher der Cent . Bal d sind wir am
End. En ook M ag auch der Wert der
Mark vergehn, die deutsche Kraft bleibt
doch best ehn! U ziet het , optimisti sch
bleven onze oosterburen.

A.l . de H aan
n Sliepsteen
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