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Duitse porseleinen noodmunten                                                            door Jacques Priem 

                                     

Reeds vroeg bij het uitbreken van WO I stelde men problemen vast 

in het Duitse geldverkeer : de 10- en 20-mark goudstukken 

verdwenen eerst uit de omloop, daarna volgden de munten in 

zilver, koper, nikkel en zelfs de ijzeren munten. Men 

probeerde eerst de situatie te redden door de uitgiftes van 

noodgeld in papier, maar ook in textiel, karton en af en toe in 

onedele metalen. 
 

In de jaren 20 van de vorige eeuw verschenen dan de eerste 

Duitse porseleinen munten. Dit was evenwel geen unicum, want 

China en Siam hadden dit al voorgedaan. Grote oplagen kwamen er  

niet echt tot stand, ze werden meer als verzamelobjecten aanzien en kwamen maar zelden in 

het betalingsverkeer terecht.  

Door de snelle inflatie werd ook de mark- en pfenningwaarde snel achterhaald. 
 

Historiek      Het eerste porseleinfabriek in Duitsland werd in 1710 gesticht door de 

apothekerszoon Johann Friedrich Böttger (1682-1719). Hij slaagde erin het Chinese 

porselein na te maken. Dit type wordt dan ook Böttger-Steingut genoemd. In de jaren 1800 

werd dit procedé wel al eens toegepast om copies van zeldzame munten en medailles te 

maken voor musea die erom vroegen. In 1921-1922 werd er dan uit noodzaak, voor de stad 

Sachsen, proeven aangemaakt voor de muntomloop. 
 

 
 

De vormen moesten groter zijn dan de uiteindelijke porseleinen munten, omdat deze bij het 

bakken met ca. 1/6 krimpt. 

Het begrip Böttger-Steingutt is de omschrijving m.b.t. de fabriek van Meissen wanneer het 

een bruinkleurig product is, men spreekt van porselein wanneer het een om een witkleurig 

product gaat. Het Schwabische Hall en Ulm hebben munten op hun naam, gemaakt in de 

fabriek van Gailshof. Deze munten, vervaardigde uit Majolica, kunnen alle kleuren van de 

regenboog hebben. Ook in Höhr was er een tekort aan muntmateriaal, de pottenbakkers-

fabriek heeft dan maar keramiek, of het kannebakkersgoed, gebruikt als grondstof voor hun 

munten. 



     
 

Noodgeld in Böttger-Steingutt, Sachsen, 2 mark 1921, met adelaar 
 

De witte porseleinen munten, het ‘Bisquit’, zijn gemakkelijk breekbaar. Over het ‘Steingutt’ 

kun je bij wijze van spreken met een tank rijden, de munt zit nadien wel wat dieper in de 

grond …, maar is niet gebroken. Omwille van hun goede kwaliteit heeft zelfs de regering 

van Guatemala de fabriek van Meissen een opdracht gegeven om munten ook aan te maken 

voor gebruik in hun land. 
 

    
 

Bruin Steingutt-noodgeld, Sachsen, 10 mark 1921, boer met oogst 

 
 

     
 

Steingutt-noodgeld (bruine kleur), Freiberg, 50 pfennig 1921, kasteel 
 

 

Hoe kwam het porselein tot ons ?  
Rond 850 kwam een geheimzinnig woord over de grenzen van China tot ons : YAO, het 

mirakel uit de ovens van de Chinese pottenbakkerij. Pas 400 jaar later kon de eerste 

Europeaan het ‘witte goud’ bewonderen. Marco Polo, bij zijn terugkeer van zijn fabelachtige 

reis, bracht enkele stukken PORCELLA zoals hij het noemde, mee. Deze stukken waren 

hem aangeboden in 1271 aan het Hof van de Keizer van China. 
 



 

Sedertdien trachtte men met alle middelen het geheim van de productie van dit mooi 

aardewerk te achterhalen. Onderzoekers, alchimisten, en avonturiers bespioneerden en 

vermoordden elkaar ervoor. 
 

Ondertussen deed China goede zaken met het Westen, karavanen brachten sieraden en 

gebruiksvoorwerpen mee in dit aantrekkelijk materiaal, geen prijs was te hoog voor de 

gegoede Europeanen. 
 

Het Yao bleef even gegeerd als geheimzinnig en tot op het einde van de 16
e
 eeuw kon de 

Keizer van China zijn leveringen aan het buitenland zonder concurrentie voortzetten. 

Eindelijk in 1710 wordt te Meissen de eerste fabriek van porselein opgericht. Vanaf 1760 

kent men muntstukken in porselein en ook Engeland geeft stukken uit van 1 en 6 pence en 

van 2 shillings. 
 

In 1793 kondigt het Journal des Luxus und der Moden te München aan, dat de 

stempelsnijder J. Ess ‘kunstvolle medailles kan vervaardigen met voor- en achterzijde in 

schoon en hard bisquit’. 
 

De eerste Duitse porseleinen munten dateren van 1855 en het is slechts in 1923 dat een 

officiële verordening een einde stelt aan het ‘slaan’ van deze munten, die in verschillende 

kleuren en soms rijkelijk versierd werden uitgevoerd. 
 

Porselein bekomt men, met een nog steeds met fabrieksgeheim omwonden proces, uit klei, veldspaat en 

kwarts. 
 

 

 

    
 

Noodgeld in wit ‚bisquit’, Schloss Grünberg, 1 mark 1922, druiven 
 
 

 

 

 

 

Böttger werd in 1696, na een betrekking als apothekers-

assistent, door een Griekse monnik ingewijd in de alchemie. 

Na een reeks mislukkingen en een verblijf in de gevangenis 

experimenteerde hij met allerlei kleisoorten en bouwde met 

succes een geavanceerde oven voor het productieproces in 

Meissen. Böttger stierf op jonge leeftijd, naast tbc en epilepsie 

zullen de giftige dampen die hij 25 jaar lang had opgesnoven, 

daarmee te maken hebben gehad. Na de dood van Böttger 

bleek dat niemand wijs kon worden uit zijn aantekeningen. 

 



   
 

Ulm – Württemberg 1922, uitvoering in bruine majolika 
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Porselein penning – 225 jaar porseleinproductie te Meissen 1710-1935 
 

 

      
 

DDR – zilveren 10 mark 1969 

herinneringsmunt aan de 250
e
 sterfdag van J.F. Böttger 


