Opening van het Geldmuseum
aanstaande
Nog maar een paar nachtjes slapen
Sinds 2004 is Nederland een museum
rijker: het Geldmuseum. Het Geldmuseum is opgericht door de Nederlandsche Bank, het Ministerie van Financiën,
de Koninklijke Nederlandse Munt en
het ministerie van O, C en W. Het
museum is het resultaat van de bundeling van collecties en kennis van drie
organisaties: Rijksmuseum Het
Koninklijk Penningkabinet in Leiden,
Het Nederlands Muntmuseum in
Utrecht en de afdeling Numismatiek
van de Nederlandsche Bank, en wil
bezoekers van ‘jong tot oud’ op een
prikkelende manier de wereld van het
geld laten ontdekken.
De verbouwing van het muntgebouw
waarin het museum gevestigd zal zijn,
ligt op schema. Tussen kerst en oudejaarsdag zijn de vloeren gestort en
begin januari 2007 is het pand opgele-

verd en kon de inrichting van het
museum beginnen. Op 1 april start de
testperiode. Tijdens deze periode worden groepen uitgenodigd om het
museum te testen, zodat voor de officiële opening op 24 mei 2007 de eventuele aanpassingen gemaakt kunnen worden aan het museum dat 60.000
bezoekers per jaar verwacht te ontvangen.
Het Geldmuseum, in het door rijksbouwmeester C.H. Peters ontworpen
muntgebouw in Utrecht, zal geen zalen
vol munten, penningen en waardepapieren tonen, maar meer op een ‘science center’ lijken. Het vertelt over en
stelt vragen bij de rol van geld in het
leven van mensen. Iedereen gebruikt
geld. Maar wat is geld en waarom vertrouwen wij het? Wat doen mensen
met geld en wat doet geld met mensen?

JANJAAP LUIJT

Het muntgebouw na de
oplevering

DE BEELDENAAR 2007-2
75

Hoe wordt geld gemaakt en gedistribueerd? En hoe zagen de antwoorden
op deze vragen er in het verleden uit?
Waarom accepteren wij de rol van geld
zo vanzelfsprekend? Aan de hand van
objecten, computers, spel, filmpjes en
activiteiten gaat de vaste presentatie in
op deze vragen.
De vaste presentatie ontrolt zich in
de Galleria, het Panorama, het Muntkabinet en het Eurokabinet. Uniek is
de plek van waaruit de bezoeker een
blik kan werpen in de fabriekshal waar
de euromunten worden geslagen. In de
originele, monumentale bibliotheekruimte van het muntgebouw op de eerste verdieping bevinden zich bijzondere
schilderijen met afbeeldingen van de
muntproductie rond 1900. Het toetje
voor de liefhebber van numismatiek is
te zien in het voorportaal van de Stijlkamer: kleine exposities met een keuze
uit de grote collectie munten, muntgewichten, muntstempels, gesneden stenen,
Nederlands en buitenlands papiergeld,
penningen, antieke Thaise betaalmiddelen en vele andere voorwerpen.
Tijdelijke tentoonstellingen
Van zakgeld tot wereldwijde handelsnetwerken: op het podium voor tijdelijke
tentoonstellingen is geen onderwerp
taboe, zolang het maar een aspect van
complexe economische processen
belicht. Het museum opent met een
knipoog. ‘Kunst van Geld’ (werktitel)
toont circa 1000 op bankbiljetten gebaseerde werken van onder anderen Keith
Haring, Jan Cremer, Ben Vautier en
Herman Brood. In ‘Geld voor later’
(werktitel, 2007) staat de vraag centraal
waarom mensen het denken over pensioen niet leuk vinden. Via interactieve
presentatie- en werkvormen ontdekt de
bezoeker hoe hij tot keuzes komt. ‘Geld
en je leven’ (2008), een reizende tentoonstelling, richt zich op jongeren. Aan
de hand van een MTV-achtige clip leven
zij zich in in verschillende hoofdpersonen en bedenken een oplossing voor

hun geldproblemen. Voor de tentoonstelling ‘De schat van Lombok’ (werktitel, 2008) werkt het museum samen
met de bewoners van de multiculturele
Utrechtse wijk Lombok. Met foto’s, spellen, verhalen en geldvoorwerpen uit
heden en verleden verkennen de bewoners hun geldcultuur en leggen die vast.
Informatiecentrum
In het informatiecentrum op de eerste
verdieping (bibliotheek, studiezaal en
spreekkamer) kan de boekencollectie
van het museum bestudeerd worden.
Op een spreekuur geven de onderzoekers van het museum antwoord op vragen over munten. Het Geldmuseum
wil het podium zijn voor discussies en
andere activiteiten over actuele onderwerpen die met geldbeleving te maken
hebben. Daarom lardeert het museum
zijn tijdelijke tentoonstellingen met
lezingen, symposia, publicaties en
workshops. Daarnaast werkt het samen
met organisaties, zoals het NIBUD, het
Internationale Instituut voor Sociale
Geschiedenis (IISG), het Nederlands
Economisch-Historisch Archief (NEHA),
de archieven van grote banken en
financiële organisaties, universiteiten en
hogescholen en de wetenschappelijke
en financiële pers. Uiteraard beheert,
behoudt, registreert, ontsluit en onderzoekt het Geldmuseum ook het numismatisch cultureel erfgoed van
Nederland.
Vrijwilligers gezocht
Op dit moment is het Geldmuseum
op zoek naar vrijwilligers die
groepen door het museum willen
rondleiden. Wilt u als gastheer of
-vrouw bezoekers een aangename en
leerzame dag bezorgen? Dan kunt u
zich aanmelden bij Renate Kuijl,
tel. (06) 43725198 of
rkuijl@geldmuseum.nl. Nadere
informatie vindt u op
www.geldmuseum.nl.
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