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In De Beeldenaar is in het verleden wel
eens aandacht besteed aan allerlei alternatieve betaalmiddelen, zoals boord-,
gevangenis-, kamp- en gestichtsgeld.
Boordgeld voor betalingen op lijnboten,
gevangenisgeld voor kleine aankopen in
het gevang, kampgeld voor zaken in
interneringskampen en gestichtsgeld
voor de betalingen in vergaarplaatsen
van buitenbeentjes, zoals Ommerschans
en Veenhuizen. Minder buitenissig en
van recenter datum zijn betaalpassen en
credit-cards. Hoewel op ruimere schaal
geaccepteerd dan de eerste groep
betaalmiddelen, zijn de specima uit de
tweede groep naar mijn mening nog
net zo ‘alternatief’. Hoe het ook zij,
beide groepen betaalmiddelen kennen
hun eigen verzamelaars. Verzamelaars
van boord-, kamp- en gestichtsgeld zullen ongetwijfeld numismaten genoemd
worden, hoe dat zit met collectioneurs

van giropassen en credit-cards weet ik
vooralsnog niet. Complex wordt het als
je beide verzamelgebieden gaat combineren. En dat kan.
Recent mocht ik een aantal keren het
Universitair Medisch Centrum (UMC)
bezoeken. Ik was daar zoals dat heet
‘slechts op bezoek’. Dat hield echter
ook in dat ik rond etenstijd (ze hebben
er ruime bezoektijden) voor mijn eigen
kostje moest zorgen. De personeelskantine bood bezoekers de mogelijkheid
een vorkje mee te prikken, maar stelde
als eis dat betaling geschiedde met een
UMC-pasje: zondermeer ziekenhuisgeld
en zondermeer een betaalpasje.
Inmiddels is de patiënt ontslagen en
hoop ik voorlopig niet meer naar het
ziekenhuis te gaan. Dus als een verzamelaar van elektronisch gestichtsgeld nog
een gat in zijn verzameling moet opvullen, dan kan hij zich bij mij melden.
Bij de voorplaat
1622. BERGEN OP ZOOM. BEVRIJDING
VAN SPINOLA DOOR PRINS MAURITS
VAN ORANJE-NASSAU
Beloningspenning voor de officieren
Vz. wapen van Bergen op Zoom door twee
wildemannen gedragen. Omschrift: FAVSTO .
NVMINE . BERGA . VICTRIX
Kz. gekroonde leeuw met zwaard en pijlenbundel. Omschrift: AVXILIIS . PROTECTA .
TVIS . 3 . OCTOB . 1622
Direct na het aflopen van het Bestand begonnen
Spaanse troepen onder Ambrogio de Spinola aan
een offensief. Het eerste doelwit was het dicht
bij de monding van de Schelde gelegen Bergen
op Zoom. Maurits slaagde erin de belegering
van de Spaanse troepen te doorbreken.
vL.II.151.2. Goud 46.5 mm. 35.26 gram, met
oog en ring; cf. collectie Völcker 9 april 1888,
nr.545. TMP 1894 blz.134; TMP 1895
blz. 212-222.
Collectie Munthandel Verschoor, foto Dimitri
Verschoor.
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