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ALTERNATIEVE BETAALMIDDELEN VAN DE HEDEN

Inleiding 

Iedere papiergeldverzamelaar kent ze wel, die kleine kleurrijke bi
jetjes met allerlei voorstellingen die vaak betrekking hebben op de 
eigen omgeving of plaatselijk bekende personen. 
Er zijn er destijds een bijkans onnoemelijk aantal van gemaakt: in 
het begin, tijdens de Eerste Wereldoorlog nog als e
vervanging van het opgepotte metalen geld. 
Later vervaagde deze noodzaak meer en meer, hetgeen goed zich
baar is aan de geringe Pfennigwaarden van dit “geld”: uiteindelijk 
grepen een aantal lieden met een neus voor braakliggende mog
lijkheden de kans aan om een stroom aan z.g. “Serienscheine” te 
koop aan te bieden om zodoende een leuk bedrag aan verzamelaars 
te verdienen. Heden ten dage is soms moeilijk vast te stellen of men 
met een serieus bedoeld biljet te maken heeft, danwel met laats
genoemde speelse papiertjes. 
Hoe men er ook tegen aan kijkt, het blijft een interessant verschij
sel uit een periode waarin Duitsland zich met moeite weer wat kon 
oprichten door de afstraffingen, vastgelegd in het Verdrag van Ve
sailles. Juist om die reden toch materiaal met een historische ac
tergrond en dus alleszins verzamelwaardig. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog begrepen de Geallieerden beter dan in 
1918/9, dat men een land, gelegen in het hart van Europa beter kon 
helpen met de wederopbouw in plaats van het te laten boeten voor 
alles wat men daar en elders in de Nazitijd had aangericht.
Het resultaat is bekend, het woord “Wirtschaftswunder
dien een begrip; omringende landen, zeker ook ons land, hebben 
daar eveneens een stevig graantje van meegepikt. De D
een zeer waardevolle en stabiele munt en in dit kielzog bevond zich 
ook onze gulden. 
 
Sedert 2002 hebben een aantal Europese landen de euro ingevoerd; 
nog steeds zijn er mensen die dit feit blijven betreuren, nostalgisch 
terugkijkend naar ons mooie munt- en zeker papieren geld. Wie er 
nuchter over nadenkt, zal beseffen dat we een ommekeer naar de 
oude situatie niet meer zullen meemaken – de voordelen zijn o
miskenbaar, maar desondanks blijft het hier en daar toch knagen.
Ook bij onze Oosterburen is dat het geval, ook daar wordt geklaagd 
over een “Teuro”. Wellicht is bij sommigen toch nog iets blijven ha
gen van “die gute alte Zeiten” en het kan zijn dat dit meespeelt bij 
wat u in het onderstaande zal worden geschetst.  
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IDDELEN VAN DE HEDENDAAGSE OOSTERBUREN
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Ondanks het feit dat ieder denkbaar redelijk betaalbaar bedrag kan 
worden afgerekend met de bestaande euro
ren er thans opnieuw particulier aangemaakte bi
len van het land. Fraaie benamingen hebben deze brie
meegekregen, zoals Chiemgauer, Urstromtaler of Ki

blijkt dat er steeds meer mee betaald 
gaat worden en dat al in meer dan 
twi
 
Vanwaar plotseling dit alles?

Het is allemaal in 2003 van de grond 
gekomen als gevolg van een i
middelbare scholieren in Bei
bedoeling was om de lokale economie 

te stimuleren en nu na enige jaren moet men vas
idee inderdaad is aangeslagen. De euro bleef gewoon gehandhaafd, 
maar door het gebruik van “regiogeld” kocht de
meer bij de winkeliers in de eigen omgeving. Er groeide een ve
trouwensverhouding tussen koper en verkoper, iets wat bij een s
permarkt per definitie nauwelijks is terug te vinden.
bemerkten dat hun omzet steeg en zij op hu
zoveel mogelijk bij lokale fabrikanten en grootha
ander deed de plaatselijke handel opleven met als gunstig nevene
fect dat het ook nog “groene winst” opleverde, o
ducten niet meer van ver gehaald hoefden
maar met de situatie dat er in Nederland 
te koop zijn, terwijl de Betuwe volstaat met het hee
 
Hoe werkt het dan? Men ruilt de euro één tegen één om tegen b
voorbeeld een Chiemgauer en doet
Winkeliers laten duidelijk op hun etalageruit w
activiteiten meedoen. De pseudobiljetten 
noemen) kunnen weer teruggewisseld worden voor 95 eur
cent voor de algemene kosten en dri
doel. Men zou zeggen: de gebruikers zijn duurder uit.
Daarbij moet men echter bedenken dat men niet altijd p
zijn geld uitgeeft: denk hierbij bijvoorbeeld aan de verkoop van ki
derzegels met toeslag, die toch in g
met het goede doel in het achterhoofd.
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Ondanks het feit dat ieder denkbaar redelijk betaalbaar bedrag kan 
worden afgerekend met de bestaande euro-geldeenheden, circule-
ren er thans opnieuw particulier aangemaakte biljetjes in grote de-
len van het land. Fraaie benamingen hebben deze briefjes 

als Chiemgauer, Urstromtaler of Kirschblüte. Het 
blijkt dat er steeds meer mee betaald 
gaat worden en dat al in meer dan 
twintig regionale gebieden.  

Vanwaar plotseling dit alles? 

Het is allemaal in 2003 van de grond 
gekomen als gevolg van een idee van 
middelbare scholieren in Beieren. De 
bedoeling was om de lokale economie 

te stimuleren en nu na enige jaren moet men vaststellen dat het 
geslagen. De euro bleef gewoon gehandhaafd, 

bruik van “regiogeld” kocht de consument meer en 
meer bij de winkeliers in de eigen omgeving. Er groeide een ver-

houding tussen koper en verkoper, iets wat bij een su-
permarkt per definitie nauwelijks is terug te vinden. De winkeliers 
bemerkten dat hun omzet steeg en zij op hun beurt bestelden weer 
zoveel mogelijk bij lokale fabrikanten en groothandelaars. Een en 
ander deed de plaatselijke handel opleven met als gunstig nevenef-
fect dat het ook nog “groene winst” opleverde, omdat nu de pro-

niet meer van ver gehaald hoefden te worden. Vergelijk het 
er in Nederland appels uit Nieuw-Zeeland 

wijl de Betuwe volstaat met het heerlijkste fruit. 

Hoe werkt het dan? Men ruilt de euro één tegen één om tegen bij-
er en doet daarmee de boodschappen. 

Winkeliers laten duidelijk op hun etalageruit weten dat zij aan deze 
doen. De pseudobiljetten (om ze zo maar even te 

kunnen weer teruggewisseld worden voor 95 eurocent: 2 
cent voor de algemene kosten en drie cent voor een of ander goed 
doel. Men zou zeggen: de gebruikers zijn duurder uit.  
Daarbij moet men echter bedenken dat men niet altijd puur zakelijk 

denk hierbij bijvoorbeeld aan de verkoop van kin-
slag, die toch in groten getale worden gebruikt 

terhoofd. 
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Bovendien –zo leert de praktijk- kan men bij de plaatselijke wink
lier, die men goed leert kennen, allerlei informatie verkrijgen over 
wat men koopt. Bij de supermarkt is de koper maar al te vaak op 
zichzelf aangewezen. Een en ander maakt het winkelen een stuk g
zelliger en het is een feit dat veel mensen iets dergelijks zeer op prijs 
stellen en het steeds meer wegvallen van bijvoorbeeld de
ke kruidenier of slager met lede ogen aanzien.  
Om de vaart er in te houden, heeft men er voor gezorgd dat het r
giogeld na een bepaalde tijd zonder meer zijn waarde verliest 
niet te lang wachten met uitgeven, maar besteden.
 
Kan dit alles dan zomaar?  

De Duitse Centrale Bank staat niet te juichen bij het gebruik van dit 
alternatieve geld, maar laat het verder oogluikend toe omdat het e
fect op de economie van het land eigenlijk te verwaarlozen is.

 
De Chiemtaler nader beschouwd 

De “Verein Chiemgauer regional e.V.” (eingetragener Verein = ing
schreven vereniging) is de uitgever van deze biljetjes.
De Chiemgau is een streek in het uiterste zuiden van Beieren, gl
baal tussen München en Salzburg, met als belangrijkste plaatsen R
senheim en Traunstein; daartussen ligt de Chiemsee.
Zoals reeds aangegeven wordt de Chiemgauer één op één omgewi
seld tegen de euro. De uitgevende instantie boekt van iedere gel
hoeveelheid 3% over naar een goed doel, zoals aang
koper. Voor de algemene kosten blijft 2% aan de strijkstok hangen.
Als de consument wil deelnemen aan dit omgaan met regiogeld, 
haalt hij/zij gratis een Regiocard op bij een winkelier met het logo 
van de vereniging op zijn etalageruit. 
Op deze kaart geeft de houder aan welke goede doelen via die bi
drage van 3% gesteund moeten worden. Dit kan u
van een natuurbeschermingsorganisatie tot de plaats
kapel. 
Een en ander wordt zeer serieus aangepakt – de hele organisatie en 
de verantwoording naar alle deelnemende partijen wordt op de 
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kan men bij de plaatselijke winke-
informatie verkrijgen over 

wat men koopt. Bij de supermarkt is de koper maar al te vaak op 
zichzelf aangewezen. Een en ander maakt het winkelen een stuk ge-
zelliger en het is een feit dat veel mensen iets dergelijks zeer op prijs 

ijvoorbeeld de plaatselij-

Om de vaart er in te houden, heeft men er voor gezorgd dat het re-
giogeld na een bepaalde tijd zonder meer zijn waarde verliest – dus 

maar besteden. 

De Duitse Centrale Bank staat niet te juichen bij het gebruik van dit 
alternatieve geld, maar laat het verder oogluikend toe omdat het ef-

lijk te verwaarlozen is. 

gener Verein = inge-
jetjes. 

De Chiemgau is een streek in het uiterste zuiden van Beieren, glo-
rijkste plaatsen Ro-

heim en Traunstein; daartussen ligt de Chiemsee. 
wordt de Chiemgauer één op één omgewis-

vende instantie boekt van iedere geld-
als aangegeven door de 

ten blijft 2% aan de strijkstok hangen. 
gaan met regiogeld, 

op bij een winkelier met het logo 

Op deze kaart geeft de houder aan welke goede doelen via die bij-
ten worden. Dit kan uiteraard variëren 

ganisatie tot de plaatselijke muziek-

de hele organisatie en 
le deelnemende partijen wordt op de 

website 

http://www.chiemgauer.info op om zo te zeggen 
che” wijze vastgelegd. Daar is te zien wie er deelnemen, ho
3%-bijdrage per begun-
stigde is vergoed, allerlei 
statistische gegevens, 
enz.  
 Wetend dat je met de 
euro alles kunt betalen, 
kiest men toch voor het 
regionale geld omdat 
men uitgaat van de idee 
dat dit laatste juist tot 
doel heeft de 
sche en 
ke ontwikkeling in de 
Chiemgau zelf te stimu-
leren. 
De plaatselijke 
stand is er zeer gelukkig 
mee, want zij zien hun 
omzetten stijgen en dat 
heeft weer tot gevolg 
dat de plaatselijke werk-
gelegenheid een impuls krijgt. 
Men kan steunen wie men wil, de deel
Wat in dit alles van wezenlijk belang is, is het vertrouwen in deze a
ternatieve geldomloop. De omgewisselde euro’s staan op een a
zonderlijke niet-rentedragende rekening. Te allen tijde is dus 
terugwisselen gegarandeerd. 
In de boekhoudingen van de deelnemers worden de Chiemgauer 
zonder meer als baar geld opgenomen.
Ondertussen is de acceptatie al zo algemeen geworden, dat er zelfs 
al elektronisch overgeboekt kan worden binnen het circuit van b
voorbeeld de Kreissparkasse of de 
 
De biljetjes zelf 

Deze “Gutscheine” zijn uitgegeven in coupures van 1 tot 30 euro
genwaarde. Uitgevoerd in bonte kleuren met 
regionale kunstuitingen op de keerzijde.
Het is de auteur niet bekend of dergelijk regiog
van verzamelaars is verschenen 
een bonte vloed aan alle mogelijk fraais te verwachten.
 
Overzicht: Regiogeld in Duitsland

Plaats 

Bremen www.roland

Chiemgau (Prien) www.chiemgauer

Schleswig www.kannwas.org

Gießen www.justusbuendnis.de

Landkreis Berchtesgadener Land (Ainring)
 www.sterntaler

Heitersheim www.markgraefler

Güsen www.urstromtaler.de

Witzenhausen www.kirschbluete

Pfaffenhofen/Ilm www.hallertauer

Karlsruhe www.carlo

Oberland (Wolfratshausen) 
 www.oberland

Berlin www.berliner
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op om zo te zeggen “Deutsch gründli-
wijze vastgelegd. Daar is te zien wie er deelnemen, hoeveel aan 

 
Men kan steunen wie men wil, de deelnemerslijst blijft groeien. 
Wat in dit alles van wezenlijk belang is, is het vertrouwen in deze al-
ternatieve geldomloop. De omgewisselde euro’s staan op een af-

rentedragende rekening. Te allen tijde is dus 

boekhoudingen van de deelnemers worden de Chiemgauer 
zonder meer als baar geld opgenomen. 
Ondertussen is de acceptatie al zo algemeen geworden, dat er zelfs 

overgeboekt kan worden binnen het circuit van bij-
de Kreissparkasse of de Raiffeisenbank. 

zijn uitgegeven in coupures van 1 tot 30 euro te-
genwaarde. Uitgevoerd in bonte kleuren met – hoe kan het anders – 
regionale kunstuitingen op de keerzijde. 
Het is de auteur niet bekend of dergelijk regiogeld al op de markt 

is verschenen – mocht dat gaan gebeuren, dan is 
een bonte vloed aan alle mogelijk fraais te verwachten. 

Overzicht: Regiogeld in Duitsland 

Naam Start 

www.roland-regional.de Roland 10-2001 

www.chiemgauer-regional.de Chiemgauer 01-2003 

www.kannwas.org Kannwas 01-2004 

www.justusbuendnis.de Justus 03-2004 

Landkreis Berchtesgadener Land (Ainring)
www.sterntaler-regional.de 

Sterntaler 04-2004 

www.markgraefler-regional.de Markgräfler 06-2004 

www.urstromtaler.de Urstromtaler 10-2004 

www.kirschbluete-regional.de Kirschblüte 10-2004 

www.hallertauer-regional.de Hallertauer 11-2004 

www.carlo-regional.de Carlo 01-2005 

www.oberland-regional.de 
Oberländer 01-2005 

www.berliner-regional.de Berliner 02-2005 
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NEDERLANDS LOKAAL GELD 
De Nederlandse vorm van lokaal geld is de “Noppes”.
NOPPES is een LETSkring van regio Amsterdam (LETS staat voor l
kaal economisch transactie systeem).  
Voor het leggen van nieuwe contacten of bijvoorbeeld s
je verhuizing. Wil je je culinaire specialiteit voor iemand m
Boeken en CD's ruilen? Een literair leesclubje beginnen? Oppas voor 
je kind regelen? NOPPES pretendeert dat het allemaal mogelijk

 
 
DUITS NOODGELD IN HEDEN EN VERLEDEN
Onderstaand artikel is een bewerking van een brochure uit de “Internati
nal Journal of Community Currency Research” met als titel “Community 
Currencies in Germany” van de hand van Rolf F.H. Schröder.
 
Wij allen hebben wel eens kennis gemaakt met het Duitse noodgeld 
uit de jaren tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Gedurende die 
periode is een vloed aan biljetjes uitgebracht, in het begin als “echt” 
noodgeld bedoeld, maar later meer en meer als verzamelmateriaal, 
waarbij allerlei kleine plaatsjes de aandacht op zich trachtten te ve
tigen en handige lieden er leuk aan konden verdienen.
Men zou zeggen: dit komt vandaag de dag niet meer voor bij onze 
Oosterburen. De gewijzigde en vredige omstandigheden maken o
potten van waardevol muntgeld niet meer nodig en hoewel ook 
daar een grote groep zachtjes gromt over de “teuro
naamd geen enkele reden om zich weer te behelpen met plaatseli
ke noodgeldbiljetjes. Het zal ook u dus verbazen dat het gebruik 
ervan weer helemaal terug schijnt te zijn.  
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Boeken en CD's ruilen? Een literair leesclubje beginnen? Oppas voor 
het allemaal mogelijk is.  

NOPPES biedt je de ruimte om te experimenteren en je talenten te 
ontwikkelen. Je kunt bijvoorbeeld diensten 
schien later commercieel wil aanbieden. Omdat NOPPES lokaal is, is 
het een stuk persoonlijker dan de echte maatschappij. Je krijgt al
snel een band met de mensen waarmee
van activiteiten waar je je medenop
we) ideeën op doen voor “voor noppes
je renteloos 100 noppes lenen. 

 

IN HEDEN EN VERLEDEN
Onderstaand artikel is een bewerking van een brochure uit de “Internatio-
nal Journal of Community Currency Research” met als titel “Community 
Currencies in Germany” van de hand van Rolf F.H. Schröder. 

gemaakt met het Duitse noodgeld 
uit de jaren tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Gedurende die 
periode is een vloed aan biljetjes uitgebracht, in het begin als “echt” 
noodgeld bedoeld, maar later meer en meer als verzamelmateriaal, 

e plaatsjes de aandacht op zich trachtten te ves-
tigen en handige lieden er leuk aan konden verdienen. 
Men zou zeggen: dit komt vandaag de dag niet meer voor bij onze 
Oosterburen. De gewijzigde en vredige omstandigheden maken op-

niet meer nodig en hoewel ook 
teuro” is er hoege-

naamd geen enkele reden om zich weer te behelpen met plaatselij-
ke noodgeldbiljetjes. Het zal ook u dus verbazen dat het gebruik 

Hoe dit allemaal tot stand heeft kunnen komen, wordt in een bijdr
ge van Liedeke Morssinkhof van het NOS
doeken gedaan. 
 
Schwanenkirchen en de WÄRA (1929

Nadat in Duitsland de zaken weer wat waren 
genormaliseerd en de Reichsmark o
nieuw een volwaardige mun
eenheid was geworden, richtte 
het tweetal Hans Timm en 
Helmut Rödiger in oktober 
1929 een zg. WÄRA-
wisselkantoor op. Een zekere 
Silvio Gesell had hen op dat 
idee gebracht. 
Hun organisatie gaf een soort noodgeld of
Reichsmarken of ander geldswaardig papier. Het idee sloeg aan, een 
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Maart 2007 Mei 2007 Juli 2007 

567 579 598 

110 122 130 

1.941 2.044 2.219 

93.743 106.030 114.936 

76.377 78.642 85.927 

17.366 27.347 29.009 

www.regiogeld.de en vele links vanaf deze pagina’s 
Online database van complementaire valuta wereldwijd: 
complementary.appropriate-economics.org/ccDatabase/ 

Vertaling en samenstelling: L. Boezelijn. Redactie: Patrick Plomp 
 
 
 
 
 

NOPPES biedt je de ruimte om te experimenteren en je talenten te 
ontwikkelen. Je kunt bijvoorbeeld diensten uitproberen, die je mis-
schien later commercieel wil aanbieden. Omdat NOPPES lokaal is, is 
het een stuk persoonlijker dan de echte maatschappij. Je krijgt al 
snel een band met de mensen waarmee je handelt. Er zijn ook tal 
van activiteiten waar je je medenoppers kunt ontmoeten en (nieu-

voor noppes” transacties. Bovendien mag 
 

 
Bron: www.noppes.nl 

Hoe dit allemaal tot stand heeft kunnen komen, wordt in een bijdra-
ke Morssinkhof van het NOS-bureau in Berlijn uit de 

Schwanenkirchen en de WÄRA (1929-1931) 

Nadat in Duitsland de zaken weer wat waren 
de Reichsmark op-

nieuw een volwaardige munt-
eenheid was geworden, richtte 
het tweetal Hans Timm en 
Helmut Rödiger in oktober 

-
wisselkantoor op. Een zekere 
Silvio Gesell had hen op dat 

Hun organisatie gaf een soort noodgeld of scrip uit tegen betaling in 
Reichsmarken of ander geldswaardig papier. Het idee sloeg aan, een 
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en ander liep als een trein en twee jaar nadien deden al meer dan 
duizend winkels overal in den lande hieraan mee. 
Eén der deelnemers, die daardoor op de voorgrond kon treden, was 
het mijnbedrijf in het plaatsje Schwanenkirchen. Want dankzij die 
WÄRA-hulp slaagde Max Hebecker erin de stilliggende mijn te her
penen. In het begin kregen de 45 werknemers tussen de 60 en 75% 
van hun loon in WÄRA-geld uitgekeerd. De plaatselijke middenstand 
had er wel wat moeite mee, maar doordat Hebecker werd gesteund 
door leveranciers – die eveneens tot de WÄRA-deelnemers behoo
den – sloeg de stemming om en werd het alternatieve geld nu ook 
door hen geaccepteerd.  
Hoewel het WÄRA-experiment niet overal slaagde, was het in Sc
wanenkirchen en omliggende dorpen toch succesvol gebleken. Ec
ter, in 1931 greep de Overheid in door alle vormen van noodgeld 
onwettig te verklaren. 
Het voorbeeld van het mijnstadje is nog wel in andere delen van 
wereld overwogen. 
 
Steunmaatregelen voor werkzoekenden in de dertiger jaren 

In de jaren 1931 en 1932 trachtte men werklozen een steuntje in de 
rug te geven. Men stelde hen te werk in werkplaatsen en fabrieken, 
waar ze geen geld ontvingen, maar recht kregen op goederen en 
diensten die daar waren geproduceerd. Een ruil dus van goederen 
tegen werktijd. 
 
Ruilcentra en ruilkringen na de Tweede We-
reldoorlog 

In het verslagen Duitsland stak onmiddellijk 
na het beëindigen van de vijandelijkheden 
een omvangrijke zwarte markt de kop op. 
Uiteraard werd dit door de bezettende mo-
gendheden als uitermate ongewenst ervaren, 
reden waarom zij officiële ruilcentra en ruil-
kringen oprichtten. Het publiek kon daar zijn 
spullen inleveren, die dan werden gewaardeerd 
tegen een waarde in Reichsmarken van 1938. 
Hoewel de Reichsmark op zich geen enkele 
waarde meer had, diende deze nu wel als een 
soort van waardemeter om tot een even-
wichtige schatting te kunnen komen. 
Als de goederen van de aanbieder de moeite 
waard waren voor anderen, kreeg hij of zij een 
tegoedbon waarmee een keus gemaakt kon worden 
uit de voorraad reeds ingeleverde goederen. Het rui
centrum berekende uiteraard een vergoeding voor de verleende 
diensten. 
Deze instellingen bestonden in grote delen van het land en all
verschillende methoden werden toegepast. Die ruilcentra (Tausc
zentrale) bleven zich niet alleen bezighouden met uitsluitend rui
handel, maar gingen ook over tot koop en verkoop of namen go
den in op commissiebasis. 
Nog verder verfijnd leidde het een en ander tot zg
(Tauschringe), aanverwant aan de bestaande ruilcentra. De bezitters 
van de tegoedbonnen konden nu ook in de omgeving bij diverse a
dere ruilcentra zien of er wat van hun gading bij zou zijn.
Achteraf bezien zijn deze ruilmogelijkheden van bijzonder groot b
lang gebleken voor de bevolking. 
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en ander liep als een trein en twee jaar nadien deden al meer dan 

ond kon treden, was 
het mijnbedrijf in het plaatsje Schwanenkirchen. Want dankzij die 

hulp slaagde Max Hebecker erin de stilliggende mijn te hero-
penen. In het begin kregen de 45 werknemers tussen de 60 en 75% 

laatselijke middenstand 
had er wel wat moeite mee, maar doordat Hebecker werd gesteund 

deelnemers behoor-
sloeg de stemming om en werd het alternatieve geld nu ook 

eriment niet overal slaagde, was het in Sch-
wanenkirchen en omliggende dorpen toch succesvol gebleken. Ech-
ter, in 1931 greep de Overheid in door alle vormen van noodgeld 

Het voorbeeld van het mijnstadje is nog wel in andere delen van de 

Steunmaatregelen voor werkzoekenden in de dertiger jaren  

In de jaren 1931 en 1932 trachtte men werklozen een steuntje in de 
rug te geven. Men stelde hen te werk in werkplaatsen en fabrieken, 

kregen op goederen en 
diensten die daar waren geproduceerd. Een ruil dus van goederen 

tegoedbon waarmee een keus gemaakt kon worden 
uit de voorraad reeds ingeleverde goederen. Het ruil-
centrum berekende uiteraard een vergoeding voor de verleende 

Deze instellingen bestonden in grote delen van het land en allerlei 
verschillende methoden werden toegepast. Die ruilcentra (Tausch-
zentrale) bleven zich niet alleen bezighouden met uitsluitend ruil-
handel, maar gingen ook over tot koop en verkoop of namen goe-

en ander tot zgn. ruilkringen 
(Tauschringe), aanverwant aan de bestaande ruilcentra. De bezitters 
van de tegoedbonnen konden nu ook in de omgeving bij diverse an-
dere ruilcentra zien of er wat van hun gading bij zou zijn. 

lijkheden van bijzonder groot be-

 

De Bethel-Euro 

Dit geldsysteem ontstond in 1908 en bestaat
Bethel staat voor een instituut gespecialiseerd in de behandeling 
van epilepsie. Een uitgebreide organisatie met vele
ënten, reeds in 1867 opgericht door de Protestantse Kerk.
Hun aanpak was veelal gebaseerd op het verrichten van werk: het 
instituut kon uiteraard niet zonder een stevige economische basis, 
maar werken was tevens een wezenlijke noodzaak voor 
nisvol leven van de bewoners.  
Teneinde beide – het opbouwen van een financiële buffer
verkoop van Bethel-producten –
genoemde Bethel-Geld in omloop gebracht.
 
Dit geld, zo nauw gelieerd aan het gewone Reic
dus ook alle stormen mee die het reguliere geld ook onderging in de 
roerige jaren daarna. Zo werden in november 1923 vouchers uitg
geven met bedragen van 50, 100 en zelfs 500 miljard Mark.
Enkele jaren later, gedurende de depressie
rendeel van de lonen en salarissen in Bethel
Bij de grote geldzuivering in 1948 werd dit vouchergeld afgeschaft, 
maar keerde weer terug in 1955 om het werken in Bethel aantrekk
lijker te maken door een extra uitkering in 
2002 werd dit nog aangepast aan de nieuwe euro.
Heden ten dage speelt de Bethel
instituut. 

 
 
Bejaardencoöperaties 

In 1990 werd de eerste zogeheten Seniorengenossenschaft in de 
deelstaat Baden-Württemberg opgericht.
Het idee was afkomstig van het Amerikaanse Time Dollar model, b
doeld om de specifieke noden bij het sociale werk onder de ouderen 
te lenigen. 
Het initiatief hiertoe kwam duidelijk van boven af, want de overheid 
verstrekte de financiën om diverse 
om de door de deelnemers verdiende tijdpunten te garanderen.
Thans blijken deze handels- en ruilsystemen van de coöperaties nog 
maar van weinig belang te zijn. Enkele hebben het vastleggen van de 
tijdpunten geheel afgeschaft, andere zien meer in vrijwilligerswerk, 
waar deze kunnen kiezen tussen een geringe vergoeding in Euro of 
in tijdpunten. 

Bron: http://www.tauschringe.info/extdoc/CCinD_Eng.pdf

 Pagina 17 

eem ontstond in 1908 en bestaat nog steeds.  
Bethel staat voor een instituut gespecialiseerd in de behandeling 
van epilepsie. Een uitgebreide organisatie met vele duizenden pati-
ënten, reeds in 1867 opgericht door de Protestantse Kerk. 
Hun aanpak was veelal gebaseerd op het verrichten van werk: het 
instituut kon uiteraard niet zonder een stevige economische basis, 
maar werken was tevens een wezenlijke noodzaak voor een beteke-

 
het opbouwen van een financiële buffer en de 

– te stimuleren, werd in 1908 het zo-
Geld in omloop gebracht. 

Dit geld, zo nauw gelieerd aan het gewone Reichsmark-geld, maakte 
dus ook alle stormen mee die het reguliere geld ook onderging in de 
roerige jaren daarna. Zo werden in november 1923 vouchers uitge-
geven met bedragen van 50, 100 en zelfs 500 miljard Mark. 
Enkele jaren later, gedurende de depressie-periode, werd het me-
rendeel van de lonen en salarissen in Bethel-geld uitgekeerd. 
Bij de grote geldzuivering in 1948 werd dit vouchergeld afgeschaft, 
maar keerde weer terug in 1955 om het werken in Bethel aantrekke-
lijker te maken door een extra uitkering in Bethel-marken. Nog in 
2002 werd dit nog aangepast aan de nieuwe euro. 
Heden ten dage speelt de Bethel-euro nauwelijks nog een rol bij het 

 

In 1990 werd de eerste zogeheten Seniorengenossenschaft in de 
emberg opgericht. 

Het idee was afkomstig van het Amerikaanse Time Dollar model, be-
doeld om de specifieke noden bij het sociale werk onder de ouderen 

Het initiatief hiertoe kwam duidelijk van boven af, want de overheid 
diverse projecten in gang te zetten en 

om de door de deelnemers verdiende tijdpunten te garanderen. 
en ruilsystemen van de coöperaties nog 

maar van weinig belang te zijn. Enkele hebben het vastleggen van de 
geschaft, andere zien meer in vrijwilligerswerk, 

waar deze kunnen kiezen tussen een geringe vergoeding in Euro of 
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