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SAMENVATTING
Op 1 mei 2017 is het vijf jaar geleden dat Financieel Erfgoed door Simon Lelieveldt werd
opgericht. De missie van Financieel Erfgoed is om voor een breed publiek:
de verhalen en inzichten uit de Nederlandse financiële geschiedenis verder te
ontsluiten,
de verhalen, lokaties en mensen die zélf ook die geschiedenis maken/maakten te
verbinden,
nieuwe inspiratie te bieden, door te laten zien hoe de geschiedenis verbonden is
aan het heden.
Deze missie heeft in de afgelopen vijf jaar geleid tot:
Digitale aanwezigheid
-Eén digitaal museum: Financieel Erfgoed op de Kaart
-Twee audiotours financiële geschiedenis op het iZitravel platform
-Eén herdenkingssite Gemeentegiro en bewerkte bedrijfsfilm 1936
-Eigen website en aanwezigheid op Facebook, Twitter en Pinterest
-Meer dan 50 artikelen en blogs op eigen blog, bij FD en Hart van Amsterdam
Rondleidingen, lezingen en workshops
- Circa 30 maatwerkrondleidingen, (waarvan vijf per boot) over financiële
geschiedenis
- Tien lezingen/reflecties waarvan 1 TEDxTalk: Let’s humanize Money
- Vier workshops over verleden en toekomst van geld (Mastercoin)
- Twee herdenkingsevents (laatste Nederlandse transactie en 40 jaar
geldautomaat/pinpas)
Daarnaast
- Diverse bijdrage’s aan radio- en televisieprogramma’s (Radio Klara, NPO, BBC,
BNR)
- Eigen onderzoek naar levensloop Keegstra en geschiedenis Gemeentegiro
- Bruikleen van objecten uit financiële geschiedenis aan andere instellingen
Vooruitblik:
Het doel voor de volgende periode is om de huidige lijn te continueren en daarbij:
meer gericht met audiotours en sponsoring verder te gaan,
aandacht te besteden aan het honderdjarig giraal consumentenbetalingsverkeer in
Nederland (2017/2018)
met een groot kunst-geschiedenis project de reflectie over (financiële) geschiedenis
te bevorderen.
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1. De missie van Financieel Erfgoed: ontsluiten van financiële geschiedenis voor een breed publiek
Na een aanloopfase van ongeveer een half jaar ging op 1 mei 2012 Financieel Erfgoed - toen nog
onder de naam Financial History of Amsterdam - van start. De belangrijkste overweging hierbij was
dat er een te grote kloof bestond tussen de kennis van wetenschappelijke instellingen, de
praktijkervaring in de financiële sector en het publiek. Tal van mooie verhalen en inzichten blijven
daardoor verbogen voor het brede publiek.
Oprichter Simon Lelieveldt wil daarom met Financieel Erfgoed voor een breed publiek:
- de verhalen uit de Nederlandse financiële geschiedenis verder te ontsluiten,
- de verhalen, lokaties en mensen die zélf ook die geschiedenis maken/maakten te verbinden,
- nieuwe inspiratie te bieden, door te laten zien hoe de geschiedenis verbonden is aan het heden.
Basisuitgangspunt daarbij is om met een lichtgewicht bedrijfsmodel te werken; dat wil zeggen:
- zoveel mogelijk vraaggericht en aansluitend op de actualiteit,
- zonder overhead/gebouwen en met maximale inzet van digitale media,
- gecombineerd met een persoonlijke benadering om deelnemers/gebruikers te inspireren.
In de praktijk worden de activiteiten uitgevoerd op vrijwillige basis, door de oprichter zelf in
samenwerking met vrijwilligers per onderwerp.
2. Financieel Erfgoed op de Kaart
Het eerste ‘produkt’ werd in januari 2013 op de markt gebracht: het
digitaal museum Financieel Erfgoed op de Kaart. De verhalen uit de
financiële geschiedenis worden op deze website ontsloten met links naar
bijbehorende informatie op het web. De website is toegankelijk per
smartphone en op de browser.
Rondom de introductie van de site is gezocht naar samenwerkingsverbanden om dit concept met
bedrijven neer te zetten (ABN AMRO, ING) en onderdeel te laten zijn van universitaire projecten (VU
Amsterdam). Tegelijk is in die periode een comité van aanbeveling gevraagd om het initiatief
Financieel Erfgoed en een vertaalde versie van deze site te ondersteunen.
Dit comité bestaat uit:
- Prof. dr. K. Knot, President van De Nederlandsche Bank,
- Mr. E.E. van der Laan, burgemeester van de stad Amsterdam
- Prof. dr. Joost Jonker, NEHA hoogleraar Bedrijfsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
met als onderzoeksterrein de financiële- en bedrijfsgeschiedenis vanaf de zestiende eeuw tot heden;
tevens hoofddocent Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht.
Er heeft uiteindelijke slechts beperkte uitbouw van de site plaatsgevonden: J.W. Hiskes heeft als
vrijwiliger de site uitgebreid naar de Gemeente Gouda, hetgeen de bezoekersaantallen wel deed
toenemen. De huidige 100 a 200 bezoekers per week zijn echter te gering. Daarbij komt dat er een
technische overgang naar een nieuw platform gaande is met minder goede gebruiksfunctionaliteiten.
Het is daarom niet uit te sluiten dat de site aan het eind van het jaar als zodanig komt te vervallen.
De basisgedachte achter de site blijft evenwel intact. Juist nieuwe technieken bieden de mogelijkheid
om de gebruiker te verbinden aan locatie en verhaal van de financiële geschiedenis. Er wordt dus
gezocht naar een nieuw platform om de content aan de gebruiker aan te kunnen bieden.
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3. Audiotours financiële geschiedenis
Het iZi-travel platform is door Financieel Erfgoed gekozen als platform om gericht wandelingen te
kunnen aanbieden. In 2016 en 2017 zijn twee wandelingen proefgedraaid met het Christelijk
Gymnasium Utrecht die liepen van DNB Bezoekerscentrum naar Beursplein en van Beursplein naar
DNB Bezoekerscentrum. Bij het lustrum van Financieel Erfgoed, op 1 mei 2017, worden deze officieel
gelanceerd. Dit gebeurt door een aankondiging bij BNR Nieuwsradio, in de middag.
Het doel is om in de toekomst de content van Financieel Erfgoed vaker met audio-wandelingen te
ontsluiten. Besprekingen zijn gaande voor een Engelstalige tour in Den Haag (mogelijk in
samenwerking met de Algemene Rekenkamer) en één in Amsterdam.
4. Maatwerk rondleidingen (ook per boot)
In de afgelopen vijf jaren heeft Financieel Erfgoed zo’n dertig rondleidingen verzorgd, waarvan vijf
per boot. Tijdens die rondleidingen wordt voor de bezoeker een op maat gesneden route verzorgd, in
een enkel geval ook gevolgd door een pubquiz.
Er zijn daarbij vier soorten doelgroepen:
- Nederlands publiek, dat inschrijft op open toers (20 personen) via touraanbieders,
- buitenlandse bezoekers die een private tour boeken over de financial history of Amsterdam,
- buitenlandse hogescholen en universiteiten,
- Nederlandse bedrijven, MVO’s en publiekrechtelijke organisaties uit de financiële sector.
De wandelingen worden gericht op uiteenlopende thema’s zoals:
- groei van Amsterdam en financiële sector in het verlengde daarvan,
- geld in Amsterdam, waar zijn de kassiers gebleven?
- betalingsverkeer innovaties in Amsterdam, van recepsis tot geldkaart.
- toezicht en crisis: een onvermijdelijke combinatie.
Daarbij wordt zoveel mogelijk de geschiedenis verbonden aan de actualiteit.
5. Lezingen en workshops
Geregeld wordt gevraagd of het mogelijk is bij een bedrijfsdag of event een op maat gesneden lezing
te verzorgen die de luisteraar een nieuw perspectief biedt. Dit heeft Financieel Erfgoed bijvoorbeeld
gedaan voor de Algemene Rekenkamer, een groot energiebedrijf, bij de viering van 1 jaar Occupy,
tijdens Springtij 2015 en voor The Central Council of the European League of Economic Cooperation.
Een andere vorm bestaat eruit dat als panelist een bijdrage wordt geleverd aan conferenties, met als
insteek om te laten zien wat de geschiedenis van geld ons tegenwoordig nog kan leren. Dit hebben
wij gedaan voor de Bitcoin conferentie 2014, de FilosofieNacht 2013, het Arminius Café en een
Tegenlicht Meetup over basisinkomen.
Hoogtepunt hierbij was een TEDx Talk op de Internationale School van Den Haag met als onderwerp:
“Let’s Humanize Money’. De presentatie vertelde over verschillende vormen van geld en daagde de
scholieren uit om hun eigen geld van de toekomst te ontwerpen. Dit laatste geschiedde in de aparte
workshop “Mastercoin’, gemodelleerd op het kookprogramma Masterchef. In 2 uur tijd kwamen de
groepen tot een geldvorm waaraan menselijke waarden en doelen ten grondslag lagen.
Ook voor andere partijen, KPMG en De Nederlandsche Bank, werden workshops verzorgd rond het
thema geschiedenis en toekomst van het geld. Zonder uitzondering zijn dat inspirerende sessies.
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6. Artikelen, blogs, onderzoek en media-optreden
Door middel van blogs en artikelen publiceren wij onze inzichten en resultaten van onderzoek. Zo
mogelijk doen we dat in samenwerking met partners als Amsterdam Museum (Hart van Amsterdam)
en FD Mediagroep (Blog financiële geschiedenis in het Financieele Dagblad). Daarnaast publiceren
we eigen artikelen, zoals het herdenkingsartikel over de gemeentegiro in Ons Amsterdam (maart
2017) en het artikel over Keegstra, de oprichter van de Gemeentegiro, in het boek: 200 jaar
Ambtenaren.
In het verlengde van onze publicaties geven wij toelichting op radio en televisie rond gebeurtenissen
uit de financiële geschiedenis. Te denken is aan de verjaardag van de euro (BNR), een
reflectiegesprek over geld en waarde (Radio Klara), een gesprek bij Casa Luna (NPO) en een
toelichting bij de BBC 4 over Amsterdams’ financiële geschiedenis.
7. Herdenkings-bijeenkomsten
In deze geïnstitutionaliseerde samenleving is het niet altijd zo dat het organisaties goed uitkomt om
stil te staan bij historische momenten voor een land als geheel. Ook is wel te zien dat er eventjes
door een interne afdeling wordt stilgestaan bij belangrijke mijlpalen, maar in de Nederlandse
financiële sector lijkt de animo om geschiedenis te vieren niet altijd even hoog. Waar Financieel
Erfgoed vindt dat er een gat valt, organiseren we zélf zo’n event.
Dat heeft geleid tot twee bijzondere gelegenheden:
- de viering van de laatste Nederlandse girale transactieverwerking op 16 januari 2015,
- de viering van 40 jaar geldautomaten en pinpassen op 16 september 2016.
De herdenkingen bieden ruimte om terug en vooruit te blikken en het doel is dat ze bijdragen aan
reflectie, inzicht en kunnen dienen als ontmoeting tussen praktijkmensen, wetenschappers en het
publiek. De viering van 40 jaar geldautomaat was wat dat betreft een groot succes: er was
uitgebreide verslaggeving in de media (oa Telegraaf, Parool, NRC, Emerce) en er werden diverse
vruchtbare contacten tussen deelnemers gelegd.
In het verlengde van de bijeenkomst in 2016 is door Financieel Erfgoed overigens ook de website
gemeentegiro.amsterdam opgezet. In maart 2017 was het 100 jaar geleden dat die werd opgericht
en dat moment werd met die site en de gelijktijdige publicatie van een artikel in Ons Amsterdam
gevierd. Ook werd toen een bewerkte bedrijfsfilm van de Gemeentegiro geplaatst op het Youtube
kanaal van Financieel Erfgoed.
8. Vooruitblik
In de komende jaren zal Financieel Erfgoed de ingezette lijn continueren en daarbij:
- meer gericht met audiotours en sponsoring verder gaan,
- aandacht besteden aan het honderdjarig giraal consumentenbetalingsverkeer in Nederland
(2017/2018), door diverse lezingen en een boek (crowdfunding),
- met een groot kunst-geschiedenis project de reflectie over (financiële) geschiedenis te bevorderen.
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Bijlage 1: Overzicht van activiteiten, events, publicaties van Financieel Erfgoed in 2012-2017
Artikelen online:
- Meer dan 50 blogs op: Financial History of Amsterdam over de beurs van berlage, geschiedenis van
betalingsverkeer enzovoorts.
- Diverse blogs in Financieel Dagblad:
* 25-4-2017: 400 jaar stadsbank van lening
* 25 maart 2014: DNB 200 jaar; een verjaardag met nieuwe inzichten
* 29 augustus 2013: Mobiel betalen toont (r)evolutie betalingsverkeer
* 25 juli 2013: Het laatste maandblad Bank- en Effectenbedrijf
* 4 april 2013: De afgezaagde handjes van de effectenbeurs
* 15 oktober 2012: Laten we Occupy wel goed verstaan
- Bijdragen aan Hart van Amsterdam over:
* de Pilaren van de Beurs van de Keyser
* Voormalige bank Mees & Hope wordt hotel
* Floriade in 1972
* Zwerend Handje
- Canon voor het giraal Nederlands betalingsverkeer, januari 2016
Artikelen (print):
- Lelieveldt, Simon, Een stad vol blauwe girobussen: gemeentegiro was een revolutie in het
betalingsverkeer, pp 8-13: Ons Amsterdam, maart 2017.
- Lelieveldt, Simon, De Gemeentegiro, Harke Keegstra (1879-1965), pp 86-87 In: J. Pepers, D. van
Berlo, Ambtenaren! 200 jaar werken aan Nederland, Den Haag, 2015.
Digitale uitingen (Museum, websites en audio-tours):
- Weblog Financial History of Amsterdam, gestart in 2011
(http://financialhistoryofamsterdam.simonl.org/)
- Digitaal museum Financieel Erfgoed op de Kaart, gelanceerd in januari 2013,
(https://www.financieelerfgoedopdekaart.nl/)
- Website: Financieel Erfgoed:
(https://financieelerfgoed.wordpress.com/)
- Beurs van Berlage-sectie, gelanceerd april 2013,
(https://www.financieelerfgoedopdekaart.nl/amsterdam/beurs-van-berlage/)
- Twitter Account: gestart in April 2013,
(https://twitter.com/FinErfgoed)
- Gemeentegiro.Amsterdam: herdenkingswebsite voor de gemeentegiro Amsterdam, gelanceerd in
2016 (http://gemeentegiro.amsterdam/)
- Kanaal op Youtube van Financieel Erfgoed, met daarop de bedrijfsfilm gemeentegiro Amsterdam uit
1936 (https://www.youtube.com/channel/UCNjK_JntO7C1KUfs6zSKY0Q)
- Pinterest (www.pinterest.com/finhstamsterdam)
- Audiotours (iZiTravel platform) van Beursplein naar DNB Bezoekerscentrum en van DNB
Bezoekerscentrum naar Beursplein, gelanceerd op 1 mei 2017 bij het eerste lustrum van Financieel
Erfgoed.
Herdenkings-events:
- De laatste Nederlandse girale transactieverwerking: Chipknip-afstorting, 16 januari 2015, event ter
gelegenheid van de laatste Chipkniptransacties en afstortingen
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- Viering 40 jaar pinpassen en geldautomaten, 16 september 2016, event ter gelegenheid van de
operationele introductie op 16 september 1976, van de eerste pinpassen en online geldautomaten in
Nederland, door de Gemeentegiro Amsterdam
Rondleidingen/boottours over financiële geschiedenis:
- private toers aan selecte groepen via reisbureaus en culturele bureaus (Artifex)
- groeps-rondleidingen aan instellingen/organisaties als: Universiteit Nyenrode, Universiteit
Amsterdam, De Nederlandsche Bank, Ministerie van Financiën, Innopay, Collis, Deelnemers aan
Money Lab 2014 en aan Bitcoin 2014, American Law University, University of Dayton, University of
Mannheim, Albers School of Business and Economics, VBDO, Rotterdam School of Management.
Lezingen/reflecties:
- Open Mike toespraak op Occupy Now, 1 jaar na dato, 13-10-2012
- Lezing tijdens FilosofieNacht, 12-4-2013
- Paneldeelnemer over Geld 2.0 in het Arminius Café Rotterdam, 18-9-2013
- Paneldeelnemer in sessie over geschiedenis van geld tijdens conferentie Bitcoin 2014,
- Expertbijdrage aan Tegenlicht Meetup, Vechtclub over gratis geld, 12 mei 2015,
- TEDx Talk: Let’s Humanize Money, op 6 juni 2015, in Den Haag (ISS),
- Lezing met reflectie tbv discussie over Capital Market Union voor The Central Council of the
European League of Economic Cooperation, 26 juni 2015 in Amsterdam
- Toekomst van de financiële sector, bijdrage aan Springtij sessie, 24-9-2015,
- Lezing/reflectie tijdens teamdag Algemene Rekenkamer, 19-1-2016
Workshop toekomst van geld/Mastercoin
- DNB, 20 juni 2013, Amsterdam
- KPMG, 12 juni 2014, Amsterdam
- ISS The Hague, juni 2015.
- Alliander, reflecties financiële Geschiedenis in verband met nieuwe energiemunt, 2017.
Radio-televisie bijdragen:
- Radio Klara, tijdens Filosofienacht 2013, gesprek over Geld en Waarde met Karim Bennamar,
- Casa Luna, 3 december 2013, gesprek met Nathan Vecht over geld, Geschiedenis etc.
- Onvoltooid Verleden Tijd, 5 april 2015, Gesprek over staatsbankieren
- BNR: 25 jaar euro , 40 jaar pinpas/pincode, 16-9-2016.
- BBC: an Art lovers guide to Amsterdam, 1-5-2017.
Media-verslaggeving over Financieel Erfgoed:
- 14 januari 2013: Parool, Erfgoedstem, Historiek: lancering Financieel Erfgoed op de Kaart
- 9 november 2013: Haarlems Dagblad: In 1600 had je ook al Dirk Scheringa’s (kader over Financieel
Erfgoed),
- Parool 15 september 2016: Aldus
- De Telegraaf, 16 september 2016: Flappentap is veertig
- BNR Nieuwsradio, 1 mei 2017, gesprek Roelof Hemmen bij 5-jarig bestaan en lancering audiotours.

*
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