
De publieksdag op 8 oktober 2017 
 

De Universiteit Utrecht en de publieke omroep NTR gaan komend jaar bij de Nederlandse 
bevolking ‘op zolder’ kijken om samen met ons publiek de financiële geschiedenis van 
Nederland te onderzoeken. We verzamelen persoonlijke documenten en verhalen en geven 
daar betekenis aan op onze website en in de televisieserie ‘Kasboekje van Nederland’. Zo 
krijgen de persoonlijke verhalen van ons publiek een plek in de geschiedenis van Nederland.  
 
 
Het programma: 

10:00 – 12:00 uur OVT radio-uitzending over geld en geluk, live vanuit het 
Academiegebouw te Utrecht. 

10:00 - 16:00 uur De hele dag door is er gelegenheid voor bezoekers om documenten 
door onze onderzoekers te laten analyseren en documenteren. Zij zijn 
erg benieuwd naar uw financiële documenten en verhalen.   

 
12:15 – 15:45 uur Diverse lezingen door enthousiaste wetenschappers en deskundigen: 
   Christiaan van Bochove, Leningen zijn van allen tijden. 
   Ruben Peeters, De kleine ondernemer. 
   Simon Lelieveldt, Maakt contant geld gelukkig? 
   Gerjoke Wilmink, De psychologie van nooit genoeg. 
   Corinne Boter, De financiële rol van de vrouw. 
 
12:15 – 16:00 uur  De Schatkamer. Een presentatie van verschillende bijzondere    

historische financiële documenten, speciaal voor deze dag 
samengesteld in samenwerking met Het Utrechts Archief en de 
Universiteitsbibliotheek. De toelichting op en verhalen over deze 
documenten worden verteld door de bevlogen onderzoekers Joost 
Jonker en Christiaan van Bochove. 

 
13, 14 en 15 uur  Neemt Maarten Prak u mee naar de Unie van Utrechtzaal voor een 

kleine rondleiding. De plek waar in januari 1579 de Unie van Utrecht 
werd ondertekend, het begin van Nederland. 

  
16:00 – 16:45 uur  Slotdebat onder leiding van journalist Geert Maarse: Hoe kunnen we 

financieel gedrag gezonder maken. Gerjoke Wilmink van het NIBUD, 
Simon Lelieveldt van Financieel Erfgoed en Joost Jonker, financieel 
historicus en verbonden aan de UvA en IISG gaan met elkaar in debat.  

 Het publiek krijgt tijdens het debat ruimte om vragen te stellen.    
 


