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JANJAAP LUIJT Vorig jaar schreef ik op deze plaats
over mijn ervaring met digitaal zieken-
huisgeld. Inmiddels heeft een verzame-
laar zich gemeld en zich ontfermd over
de beschreven kredietkaart en die toe-
gevoegd aan zijn collectie. Wederom
heb ik een ervaring opgedaan met digi-
taal geld. Deze keer niet in het zieken-
huis, maar in het openbaar vervoer. Ik
heb het over de OV-chipkaart.
Opnieuw een novum waarvan je je kunt
afvragen of die (al dan niet gekraakt of
gehackt) deel gaat uitmaken van het
verzamelgebied van de numismatiek.

Over de OV-chipkaart is al veel
gezegd en veel geschreven, maar voor
wie alle rumoer gemist heeft, de OV-
chipkaart is een betaalmiddel voor
gebruik in het openbaar vervoer. Daar-
mee kan je deze pas vergelijken met de
metromuntjes die tot ver in de twintig-
ste eeuw werden gebruikt in de metro
van New York of op de pontveren die

je in Istanboel van het Europese naar
het Aziatische stadsdeel overzetten.

De OV-chipkaart had allang ingevoerd
moeten zijn, maar verschillende proble-
men vertraagden de introductie. Toch
bezitten ruim 2 miljoen Nederlanders
(al dan niet vrijwillig) een dergelijke
pas. Die van mij is een integraal onder-
deel van een NS-voordeelurenkaart.

Een aantal weken geleden bezocht ik
een kennis in Amsterdam. Komende
met de trein vanuit Utrecht, moest ik
op station Amsterdam Amstel overstap-
pen op de metro. Tijdens het wachten
leunde ik nietsvermoedend tegen een
paaltje dat daar op het perron stond.
De paal piepte en op het display
verscheen de tekst: ‘Een prettige reis’.
Later bleek dat die paal € 2,50 van
mijn pas had afgeboekt. OV-chipkaart,
numismatiek of niet? Ik heb in ieder
geval voor het eerst kennis gemaakt
met een digitale zakkenroller.

Digitale zakkenroller

Bij de voorplaat

1759. Stedepenning. Maria van Hessen-
Kassel, toeziend voogdes over haar klein-
zoon Prins Willem V. Door N. van Swin-
deren.
Vz. Borstbeeld en face, met signatuur
NVS. Omschrift: MARIA LUD.D.G.PR.AUR.
NASS. NAT.PR.HASS.CASS.
Kz. Gekroonde wapenschilden van
Oranje-Nassau en Hessen-Kassel, beide
wapens omringd door een weduwsnoer,
waaromheen de wapens van de elf Friese
steden verbonden met de vrijheidshoed.
Vvl.352; Goud 27,79 gram; 37,1 mm
Collectie Munthandel Verschoor. 
Foto Dimitri Verschoor. www.verschoor.com


