Toon en Arie contra de duivel
Berichten uit het Geldmuseum
Een nieuwe verzamelcategorie in het
Geldmuseum is ‘geldcultuur’. De recente aanwinst waarmee ik u in deze aflevering van de Berichten laat kennismaken
– een affiche uit om en nabij 1920 – valt
in deze categorie. Het begrip geldcultuur heeft nog niet zo’n vertrouwde
klank. Daarom is het goed om met een
definitie te beginnen.
Het begrip geldcultuur verwijst naar
de manieren van financieel doen en
denken die samen met de financiële gebruiksvoorwerpen de financiële levenswijze van een groep mensen vormen. Bij
deze definitie zij aangetekend dat men
‘groep’ niet te eng moet opvatten. In
mijn optiek kan een volksbuurt in Amsterdam een groep zijn. Maar ook de katholieken in Nederland en de Nederlandse samenleving als geheel beschouw
ik als groepen. Het zal allemaal wel niet
volgens de Sociologische Schrift zijn,
maar daar stappen we voor het gemak
luchtigjes overheen.
Zoals alle cultuur heeft geldcultuur
een ideële en een materiële component.
In het eerste geval gaat het om houdingen tegenover geld, om bepaalde tradities, gewoonten of rituelen, zoals het informeel sparen in het kasmoni-systeem
door Surinaamse creolen, het renteverbod in de islam, het graaien van Wall
Street-bankiers, of het propageren van
het randschrift ‘God zij met ons’ door
de Staatkundig Gereformeerde Partij.
Bij de materiële component van geldcultuur moeten we denken aan zaken als
bussen voor de armen, schoolspaardozen, huishoudboekjes, brandkasten of
spaarbankhuisbusjes.
In mijn opsomming bij de materiële
component van geldcultuur viel de term
spaarbankhuisbusjes. Het Geldmuseum

vindt het passend mij zulke financiële
gebruiksvoorwerpen te laten verzamelen. Diverse exemplaren hebben de afgelopen jaren via mij hun weg naar onze
collectie gevonden. Op die spaarbankhuisbusjes kom ik in een latere aflevering van deze rubriek nog terug. Nu
gaat het om iets anders: een affiche.

DE BEELDENAAR 2011-4
163

GERARD BORST

Affiche
Zoals gezegd dateert het affiche (65 x
90 cm) uit de periode rond 1920. Het
Geldmuseum kocht het begin dit jaar bij
Van Sabben Auctions. We zien twee ongure types, Toon en Arie, die proberen
een brandkast van de firma Martens uit
Doetinchem te kraken. Ze falen jammerlijk. Tussen de inbrekers ontspint
zich de volgende dialoog: ‘Toon, we
krijgen die kast nooit open! Neen Arie,
’t is of de duivel zelf haar gemaakt
heeft.’ Het affiche is een interessante
aankoop, ook omdat het museum een
tentoonstelling Geld & Misdaad in de
planning heeft. Voor Toon en Arie kan
op die tentoonstelling een glansrol zijn
weggelegd. Dat de duivel zijn opwachting maakt is treffend. In onze geseculariseerde wereld kom je die niet vaak
meer tegen in reclame-uitingen.

Is het affiche geldcultuur? Jazeker, en
niet alleen omdat er een financieel gebruiksvoorwerp op staat afgebeeld. Het
affiche leert ons iets over reclamestrategieën in de periode rond 1920, strategieën die te beschouwen zijn als een aspect van de geldcultuur van bedrijven.
De Arnhemse portretschilder Louis
de Breet (1870-1940) ontwierp het affiche. Van de firma die hem daarvoor
betaalde, Martens’ Brandkasten te Doetinchem, weet ik vooralsnog niet meer
dan dat zij in 1879 met de productie van
haar inbrekersbestendige objecten begon. Maar Beeld & Geluid heeft een bedrijfsfilm beschikbaar en die ga ik binnenkort bekijken. Misschien hebt u wel
zin om mee te gaan.
Gerard Borst is onderzoeker geldcultuur bij het
Geldmuseum.
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