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‘Soms staan die 
machines zo te 

 stampen, dat ik even 
moet bellen’

PANDBEWAARDERS PIETER AALBERS EN ADRIAAN 
DERKSEN WILLEN STUKJE GESCHIEDENIS SCHRIJVEN 

Een wandeling door het Muntgebouw is 

een ervaring op zich. De brede gangen en 

trapportalen doen bijna majestueus aan. 

De moderne ledverlichting past er prima 

tussen. Oud en nieuw versterken elkaar 

juist. Aan de muren hangen schilderijen 

en prenten met - hoe kan het ook anders 

- geld als onderwerp. Opgedoken op de 

stoffige zolder van het  Muntgebouw, ver-

telt Adriaan Derksen. 

Het geurt licht naar olie. Niet zo gek als je 

je bedenkt dat hier talloze euro’s worden 

geslagen. Nog altijd is het Muntgebouw 

ook de thuisbasis van de Koninklijke 

Nederlandse Munt. Interessant weetje: 

dit is de enige plek in Europa waar de 

Europroductie zichtbaar is. Het pand is 

zwaarbeveiligd, maar op twee plekken 

kun je door de ramen kijken. Daar zien we 

muntontwerpers met stempels in actie en 

machines die een constante stroom van 

munten uitspuwen. 

Oog in oog met het Muntgebouw vallen 

de monden als vanzelf open. Zo is het 

vandaag ook. Terwijl aan de overzijde 

van de Leidseweg zonaanbidders languit 

in het gras liggen of in het water sprin-

gen, vergapen wij ons aan de  Hollandse 

neo-renaissancistische bouwstijl van het 

indrukwekkende pand. Wie naar de hoof-

dingang kijkt, fraai versierd met beeld-

houwwerk, wil maar één ding: naar bin-

nen!

‘Soms staan die machines zo te stampen, 

dat ik even moet bellen,’ zegt  Derksen 

lachend. Terwijl Aalbers zich vooral 

bekommerd om de Mariënhof, heeft hij 

in het Muntgebouw de dagelijkse leiding 

in handen. ‘Die hele muntengeschiedenis 

die hier nog steeds voortleeft is natuur-

lijk fantastisch. Wij houden die graag in 

ere. Oude muntmeesters hangen aan 

de muren en we hebben zalen als de 

 Dealingroom, De Beurs en De Eerste 

Slagruimte. Maar we hebben het bewust 

niet volgehangen met snuisterijen. Less is 

more. Zeker in zo’n markant gebouw.’

VOORLIEFDE 
Het is allemaal begonnen met harten die 

sneller begonnen te kloppen. Aalbers 

en Derksen delen de voorliefde voor 

oude panden. Gebouwen met karak-

ter en verhalen. En ze willen de wereld 

met hun overkoepelende bedrijf The 

 Attention Group een beetje mooier 

maken. Hun credo: het oude hebben is 

het nieuwe delen. Dus toen ze begin 2014 

het  Muntgebouw en in daaropvolgende 

zomer de Mariënhof betrokken, gebou-

wen die tot de nok toe gevuld zijn met 

historie, noemden ze zichzelf geen eige-

naren maar pandbewaarders. 

Derksen: ‘Het Muntgebouw hoort bij 

Utrecht. Wij passen erop, willen een 

stukje geschiedenis schrijven. Ik heb hier 

jarenlang gewerkt voor het Geldmuseum. 

Ik geloof in dit gebouw. Je weet dat oude 

panden moeilijk te onderhouden zijn, 

dat je voorzichtig moet omspringen met 

een rijksmonument. Maar dit is ook een 

gebouw met historie, met verhalen. Je 

moet het Muntgebouw voelen.’ 

Steeds meer bedrijven en organisaties 

doen dat. Overheden, banken, zorginstel-

lingen, het verzekeringswezen: ze maken 

allemaal dankbaar gebruik van de zalen 

van het Muntgebouw, 10 (!) in totaal. Van 

het gerestaureerde  Auditorium bijvoor-

beeld, waar in vroegere tijden de email-

leurs en edelsmeden van de Koninklijke 

Nederlandse Munt werkten. Ze houden 

er onder meer vergaderingen, presen-

taties, evenementen, feesten, recepties, 

diners en congressen. Derksen en zijn 

jonge, getalenteerde team verzorgen 

daarbij de professionele begeleiding en 

hoogwaardige culinaire catering. 

‘We krijgen ook regelmatig film- en tele-

visiecrews over de vloer,’ vertelt Derksen. 

‘Het programma De Fractie is hier opge-

nomen. Het Muntgebouw is natuurlijk 

een bijzonder mooi decor. En af en toe 

hebben we ook koninklijk bezoek. Toen 

 Willem-Alexander koning werd heeft 

hij hier de eerste nieuwe munten met 

zijn afbeelding erop geslagen. De pers 

erbij natuurlijk. Hadden we een slogan 

bedacht: ‘Het Muntgebouw goed genoeg 

voor de koning, dan misschien ook voor 

u?’ Ja, dat zijn mooie momenten.’

DAGDROMEN 
Waar de Mariënhof naast vergader-, 

congres- en evenementenlocatie een 

‘melting pot’ van activiteiten is, heeft 

het Muntgebouw zich puur en alleen 

gespecialiseerd in de zakelijke bijeen-

komsten. Als er meer duidelijkheid is 

over het toekomstige verblijf in het 

gebouw, willen Derksen en Aalbers ook 

in het  Muntgebouw meer activiteiten 

ontplooien. ‘Ik denk aan kunstexposities, 

een gaaf jazzcafé en een Utrechtse busi-

nessclub,’ dagdroomt Derksen hardop.

Hij heeft zijn plek gevonden, na een 

avontuurlijk bestaan vol omzwervin-

gen.  Venezuela, Denemarken, Finland, 

 Zwitserland, Spanje: Derksen streek 

overal neer. Hij was model, werkte als 

sportleraar in een vrouwengevangenis, 

had een beachbar. Beroving, oplichting, 

hemelse momenten op paradijselijke 

plekjes: hij heeft het allemaal meege-

maakt. ‘Ik heb er de kunst van het loslaten 

geleerd. De vrijheid zit in mijn hoofd.’

Nu is hij gelukkig in het Muntgebouw. 

‘Met Pieter ben ik al heel lang bevriend. 

We zeiden: we gaan het gewoon samen 

doen. En we hebben een heel leuk, fris 

team. Het voelt als een familiebedrijf.’
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‘JE MOET HET 
 MUNTGEBOUW VOELEN’
Pieter Aalbers en Adriaan Derksen leven hun jongensdroom. Het bevriende ondernemersduo 

stoft historische panden af om ze vervolgens terug te geven aan de stad. Pandbewaarders, zo 

noemen ze zichzelf. Dankzij hun toewijding zijn het Muntgebouw in Utrecht en de Mariënhof 

in Amersfoort uitgegroeid tot gewilde vergader-, congres- en evenementenlocaties in het 

topsegment. 

Adriaan Derksen: ‘Ik geloof in dit 

gebouw!’


