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DE GELDKIST

Het ware verhaal van de geldkist van 
een Medemblikker.
Wordt door ons in de Oudheidkamer als 
curiositeit bewaard.

Het was op een mooie zomerse middag in het jaar 1982 dat er 
een man in de winkel van Kool & Co aan de Oosterhaven binnen
stapte met de vraag: "Kun je mij aan een sleutel helpen die op 
deze geldkist past ?
Kennelijk was hij hem zelf kwijt geraakt of kon hem niet vinden.

Vele sleutels werden gepast-echter zonder resultaat.
Met goedvinden van de eigenaar werd de geldkist met grof geweld 
open gebroken.
Tot hun grote verbazing zagen de mannen achter de toonbank dat 
de geldkist volgepropt zat met papiergeld; briefjes van 100 en 
1000 gulden waren het meest in getal.

De eigenaar van de geldkist vr.'cEg toen om een plastic draagtas 
en begon te tellen.... Het totale bedrag van 40.000 gulden werd 
in de plastic zak gestort en deze werd aan het stuur van zijn 
fiets gehangen en verdween....
Even later stond hij weer in de winkel en wel om een nieuwe 
geldkist te claimen omdat de zijne door het personeel van Kool & Co 
was vernield. . . Na enige woordenwisseling verdween de man 
wederom.... zonder geldkist.
De dag daarop stapte de man op de bus en liet zich naar 
Groningen vervoeren.
De diverse chauffeurs schrokken en waren verbaast als zij de 
tas zagen opengaan als de man een kaartje kocht. Dat zo’n man 
zoveel geld in een plastic tas draagt...
Eén van hen belde zelfs de politie, maar deze zei dat ze hieraan 
niets konden doen.
Na een week kwam de man weer terug in Medemblik.. zonder 
geld.... waar het gebleven was wist niemand... totdat de man 
kwam te overlijden.........
Het bleek dat de man in Groningen een graf had gekocht en zijn 
begrafenis had betaald. Met pracht en praal is hij daar dan ook 
begraven.
De geldkist bleef in Medemblik achter en staat nu in de Oudheid
kamer, kapot...en leeg.
Maar wel een herinnering met zich meedragende dat hij ooit 
gevuld is geweest met 40.000 gulden.

Jan Struik.


