
Sinterklaas mag volgende week zijn
zwarte pieten meenemen naar de in-
tocht in Amsterdam, zo bepaalde de
voorzieningenrechter. „Ik ben door-
drongen van de gevoelens van afkeer en
pijn die bij de beklagers heerst”, zei de
rechter. „Ik wijs erop dat hiermee geen
einde aan de discussie hoeft te komen.”
Ofwel, op de lange termijn is Zwarte Piet
niet te handhaven.
Reageer en stem via de website.

Zwarte Piet niet te handhaven
De nieuwe stelling

FOTO NOVUM

,,In 1600 had je ook al mensen
die woekerrentes vroegen. Tegen
die Dirk Scheringa’s werd toen
ook al opgetreden door het
stadsbestuur van Amsterdam.’’
Met dit soort verwijzingen kop-
pelt Simon Lelieveldt het verle-
den met het heden in zijn blogs,
op zijn website en tijdens rond-
leidingen door Amsterdam. Met
het eerste aandeel van de VOC in
1602 schreef Nederland wereld-
geschiedenis. Ook daarna bleef
door de handel Amsterdam een
belangrijke rol spelen in de
financiële wereld. Met beurzen,
de oprichting van banken en
multinationals die nu nog steeds
van belang zijn. ,,Onze finan-
ciële geschiedenis moeten we
beter beheren. Het is toch onge-
looflijk dat het Geldmuseum in
Utrecht nu is gesloten. Het liefst
wil ik een financieel museum
openen, maar ik ben dit jaar
eerst maar op internet begon-
nen.’’
Lelieveldt is geen onbekende in
de financiële wereld. Hij heeft
ruime ervaring als bankier (Post-
bank/ING), toezichthouder
(DNB) en maakte tussen 2007 en
2011 als hoofd Toezicht en Finan-
ciële Markten bij de Nederlandse
Vereniging van Banken de finan-
ciële crisis van zeer nabij mee.
En nog steeds is hij in de ban-
kensector werkzaam.
Zijn vakkennis en de liefde voor
de geschiedenis heeft hij gecom-
bineerd. Hij geeft al enkele jaren
lezingen en neemt groepen mee
op excursie door het centrum
van Amsterdam. Langs de plek-
ken waar vroeger handelaren bij
elkaar kwamen, langs bankge-
bouwen, de Munt en andere
plekken waar hij de ene na de
andere anekdote vertelt. Over
Occupy, de vier olifanten (sym-
bolen voor de handel) onder het
balkon van Beursplein 5 en de
tableaus in de Beurs van Berlage
die verwijzen naar een klasselo-
ze maatschappij. Het toekomst-
beeld dat architect en socialist
Berlage graag zag.

Op www.financieelerfgoed.nl
staat een kaart met alle histori-
sche plekken in Amsterdam.
,,Ik heb de site gelanceerd om de
verborgen verhalen uit de Ne-
derlandse financiële geschiede-
nis op één plaats te ontsluiten en
te bewaren. Overal in het straat-
beeld zijn namelijk nog sporen
te zien van de financiële geschie-
denis. Maar de verhalen erachter
zijn niet altijd meer bekend,
terwijl ze toch nog steeds boei-
end en relevant zijn’’, benadrukt
Lelieveldt. ,,Neem bijvoorbeeld
de Munt in Amsterdam. Dit
gebouw is slechts één jaar in
gebruik geweest voor het slaan
van munten. Het gebouw brengt
ons terug naar 1672 waarin Ne-
derland onder de voet werd
gelopen door Frankrijk, Enge-
land en twee Duitse prinsen. In
feite bleek toen dat Nederland,
als klein land, voor haar zelf-
standige voortbestaan altijd erg
afhankelijk is van de omringen-
de landen en er het beste aan
doet zich te voegen naar de
dynamiek van de grote buurlan-
den in Europa: een inzicht dat
ook nu nog steeds relevant is.’’
Hij staat niet alleen. Het plat-
form is tot stand gekomen in
samenwerking met het Stadsar-
chief Amsterdam, het Amster-
dam Museum en het Joods His-
torisch Museum. Door samen-
werking met universiteiten,
lokale musea en historische
kringen wil hij de komende
jaren uitbreiden naar andere
plaatsen.

nog fier overeind.
De zoon van de beroemde P. J.H.
Cuypers (bekend van het Rijksmu-
seum en Centraal Station van Am-
sterdam) stortte zich vooral op
kerkenbouw. Zijn beroemdste
schepping is de kathedrale basiliek
Sint Bavo aan de Leidsevaart in
Haarlem. Ook de koepelkerken in
Beverwijk en Bussum zijn van zijn
hand. Voor de Haarlemse kathe-
draal had Cuypers een zeer solide
fundering ontworpen om het enor-

Amsterdam ✱ Het moest een dege-
lijk pand worden. Dat niet zoals de
Beurs van Berlage zou verzakken.
En het moest ruim genoeg zijn om
de toekomstige groei op te vangen.
Kerkenbouwer Jos Cuypers slaagde
daarin. Na honderd jaar staat zijn
schepping aan het Beursplein 5

me gebouw te dragen, zo wordt
gesteld in het deze week versche-
nen boek ’Beursplein 5, een kapi-
taal monument’. De Amsterdamse
veengrond bleek bij eerdere beurs-
gebouwen een probleem te zijn. Zo
was enkele jaren na de opening de
Beurs van Berlage op verschillende
plekken al verzakt waardoor gevels
gingen scheuren.

Ruimtegebrek
De Beurs van Berlage aan het Dam-
rak had nog meer problemen: de
verwarming en ventilatie waren
slecht. Het grootste probleem was
echter het ruimtegebrek. De han-
delaren in aandelen hadden in het
in 1903 geopende beursgebouw
voor het eerst een eigen ruimte
gekregen, maar die was al snel te
klein. De Vereniging voor de Effec-
tenhandel besloot het huurcontract
niet te verlengen en een eigen pand
te laten bouwen op een steenworp
afstand. Een blok huizen en een
hotel aan het Beursplein werden
aangekocht, gesloopt en al in 1913
stond de schepping van Cuypers er.
Daarmee kwam na honderden
jaren een einde aan omzwervingen
en inwonen bij de goederenhandel. 
Op de begane grond situeerde
Cuypers alle ondersteunde functies
zoals kantoren, drukkerij, fietsen-
stalling, postkamer, kapper, tele-
fooncentrale en verwarming. In dit
deel van het pand vallen vooral de
kruisribgewelven op die zo zijn
overgenomen uit de kerkenbouw.
Daarboven een tweekeer zo grote
beurszaal, waarbij het boogvormi-
ge dak rust op vier kolommen. Een

soort kathedraal voor het aandeel.
Toen was er nog een loopbrug naar
de Beurs van Berlage, waardoor
men voldeed aan de eis van open-
baarheid. Het pand is rijk gedeco-
reerd en overal duikt de vliegende
figuur van Mercurius op: de God
van de Handel. Maar de kerken-
bouwer heeft ook tal van moralisti-
sche boodschappen in het gebouw
verwerkt. Zo zijn op de vier kolom-
men van de beurszaal de vier kar-
dinale deugden te zien: voorzich-

tigheid, matigheid, sterkte en
rechtvaardigheid. Allemaal eigen-
schappen waar een goed handelaar
aan moet voldoen. Aan de buiten-
zijde van het pand vallen het enor-
me timpaan op en het balkon. Het
pand lijkt daarmee een kopie van
het Paleis op de Dam.
De werkvloer voor de handelaren
veranderde tientallen jaren nauwe-
lijks. Pas toen de automatisering
toesloeg, kwamen er beeldscher-
men op de beursvloer en later

verplaatste de hele handel zich
naar de computers. Geen rondren-
nende en schreeuwende handela-
ren meer. Bovendien kon nu overal
worden gehandeld en daarmee liep
het beursgebouw leeg. Een tijd
werd dat gat nog opgevuld door de
optiehandel, tot ook daar de com-
puters de handel overnamen.
Toen ook de beurs van Amsterdam
ging fuseren met Parijs en Brussel,
zagen velen het somber in voor
Beursplein 5. De goederenbeurs

was al verdwenen uit de Beurs van
Berlage: dat gebouw kreeg een
functie voor evenementen. Maar
onder aansporing van toenmalig
bestuursvoorzitter Joost van der
Does de Willebois kwamen vanaf
2004 steeds meer handelaren terug
naar het Beursplein. Op de beurs-
vloer zijn nu werkplekken voor 37
handelaren. Er is zelfs een wacht-
lijst. Verder wordt het gebouw
gebruikt voor persconferenties en
vergaderingen. Ook de dagelijkse

gongceremonie kwam terug, waar-
mee Beursplein 5 nog meer syno-
niem staat voor de aandelenhan-
del. Logisch dat de Occupy-bewe-
ging dan ook daar zijn tentenkamp
opsloeg en niet bij de bankkanto-
ren aan de Zuidas.

Het boek ’Beursplein 5, een kapitaal
monument’ is geschreven door Che-
relt Kroeze en Jenny Schellekens. 
128 pagina’s, 22,75 euro 
www.sonsbeekpublishers.nl 

Beursplein 5
fier overeind
Schepping van kerkenbouwer Cuypers bestaat honderd
jaar ✱ Handelaren weer terug op beursvloer

Amsterdam heeft er vanaf maan-
dag een toeristische attractie bij:
de effectenbeurs. Drie keer per
dag kan een groep langs de inter-
actieve expositie, de prachtige be-
stuurskamer bekijken en een blik
op de beursvloer werpen.
Met name die werkvloer is anno
2013 nog steeds levendig. Geen
schreeuwende en rennende han-
delaren meer, maar wel werkplek-
ken van brokers en enkele markt-
partijen. Met name bij de brokers
is het nog steeds een drukte van
belang. Als bezoeker kan je zelf
ook even ervaren hoe hectisch een
handelsdag kan zijn. Tijdens dit
spel moet je aan de hand van
nieuwsberichten steeds besluiten
wat je met tien fondsen doet. Een
andere interactieve test wijst uit
wat voor soort belegger je bent.
Erg leuk is ook de sterrenparade:
de 25 hoofdfondsen die samen de

AEX vormen. Met filmpjes en in-
formatie worden bedrijven als
Heineken, Unilever en KLM ge-
presenteerd. Uiteraard ook aan-
dacht voor de geschiedenis van de
beurshandel.
De rondleiding begint in Café5,
dat in de vroegere kapperszaak
van de beurs is gevestigd. Vanaf
maandag is dat café ook voor bui-
tenstaanders toegankelijk. Daar is
tevens een souvenirshop. Uiter-
aard begint de experience met een
uitleg over wat aandelen zijn en
hoe een beursgang gaat.
Rondleidingen werden er altijd al
incidenteel gegeven aan groepen.
Vanaf maandag kan iedereen drie
keer per dag aanschuiven.
De experience duurt 60 tot 75
minuten. Volwassenen betalen 7,50
euro, groepen 125 euro. Kaarten zijn
te koop via www.amsterdam-
exchange-experience.nl.

Bezoekers van de experience. FOTO FRANS VAN DEN BERG

Beursgebouw nu een attractie
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Simon Lelieveldt (in zwarte jas) geeft uitleg. FOTO PR

’In 1600 had je ook
al Dirk Scheringa’s’

App
Naast de rondleidingen die
hij geeft (onder andere te
boeken via Artifex) werkt
Lelieveldt aan een app. Dan
kan iedereen aan de hand
van 35 historische beelden
een wandeling maken door
Amsterdam.

Monique Groot-Gagg, Abbekerk:
Oneens. En walvisjacht hoort bij
Japan en zeehonden doodknuppe-
len bij Canada’s cultuur? Stieren-
vechten is barbaars, wreed, dieren-
mishandeling puur voor vermaak
en niet meer van deze tijd. Laten
de VN en EU zich hier druk over
maken en niet over onze Zwarte
Piet. De zwartepiet ligt geheel bij
Spanje, ik pleit voor een vakantie-
boycot naar deze ’cultuurbarbaren’. 
Edith Klerk, Hoorn: Oneens.

Spanje leeft met zijn barbaarse,
zeer dieronvriendelijke, immorele
stierengevechten nog steeds in de
prehistorie. Laat ze zelf maar eens
ondervinden wat deze bloedige
daden voor pijn en ellende geeft
voor de dieren. Onschuldige Zwar-
te Piet mag niet meer op straat
gezien worden en deze dierenmar-
teling wel? 
Dick de Vos, Leiden: Oneens.
Dieptriest dat dierenmarteling nu
opeens officieel cultuur wordt

genoemd. De meeste Spanjaarden
vinden dit overigens een ’nationale
schande’. Cultuur en traditie kun-
nen nooit een rechtvaardiging zijn
voor martelen van mensen of die-
ren. Heksenverbrandingen, gan-
strekken, palingtrekken, vrouwen-
besnijdenis of dwergwerpen zijn
immers ook in Europa afgeschaft. 
Marijke Blokkers, Leiderdorp:
Eens. Stierenvechten is een menge-
ling van kunst, dans en sport. Een
goed stierengevecht kenmerkt zich

door elegantie en spektakel. En dat
is een vorm van cultuur die zeker
bewaard moet blijven. Stierenvech-
ten hoort bij Spanje zoals de sinter-
klaasviering bij Nederland hoort.
Behouden voor toekomstige gene-
raties dus.
E. Venneker, Sint-Pancras: Eens.
Het hoort nu eenmaal bij Spanje
zoals Sinterklaas bij Nederland. De
regering beschermt de cultuur van
Spanje en dat hoort een land ook te
doen. Spanje is in dit geval een

goed voorbeeld voor Nederland.
Yvonne Hart, Haarlem: Oneens.
Belachelijk dat dierenmishande-
ling nu ook nog beschermd wordt.
Ik hoop dat Brussel zich hiermee
gaat bemoeien.
Jaap Swart, Haarlem: Eens. Maar
laat het dan ook vooral in Spanje.
Ik kan me weinig vermaak voor-
stellen bij het insteken en hakken
op een stier. Kennen wij niet zoiets
als ’zwientje tikken’? Laat beesten
met rust! 

Stelling

69%

31%

Stierenvechten
hoort bij Spanje
Aantal stemmen:
420

eens oneens
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Links de Beurs van Berlage en meer naar achteren langs het plein het beursgebouw voor de effectenhandel. ILLUSTRATIE PR

Handelaren op de vloer in 1920. FOTO PRDe optiebeurs strijkt hier in 1998 neer. FOTO PR De huidige beursvloer. FOTO ANP

Frans van den Berg
f.van.den.berg@hdcmedia.nl
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