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SUMMARY (IN DUTCH) 
 

In zeventiende-eeuws Amsterdam werd voor het eerste in de wereldgeschiedenis op 

grote schaal in aandelen gehandeld. Het ging hierbij om aandelen in de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie (VOC). De aandelenmarkt is uitvoerig beschreven in Jos-

seph de la Vega’s veelvuldig aangehaalde Confusión de confusiones (1688). Uit dit boek 

komt een beeld naar voren dat de hele stad bevangen was door de handel in aandelen 

en dat er ook door velen driftig in allerlei van aandelen afgeleide financiële instrumen-

ten (derivaten, waarvan termijncontracten en opties de belangrijkste waren) gehandeld 

werd. Er heeft sinds het verschijnen van dit boek altijd een zweem van mysterie rond 

de zeventiende-eeuwse Amsterdamse aandelenmarkt gehangen; De la Vega’s ondoor-

grondelijke taalgebruik maakt het lastig om precies te snappen hoe de markt functio-

neerde en noch De la Vega noch latere historici hebben zich over de vraag gebogen 

hoe de door De la Vega beschreven markt in minder dan een eeuw tijd een dergelijk 

niveau van ontwikkeling kon bereiken. 

 Mijn boek ontrafelt het mysterie van de zeventiende-eeuwse Amsterdamse 

aandelenmarkt door de ontwikkeling van die markt vanaf de oprichting van de VOC in 

1602 tot ruwweg het einde van de zeventiende eeuw te analyseren. Het voornaamste 

punt dat uit mijn onderzoek naar voren komt is dat de markt zich in de periode 1630-

50 ontwikkelde tot een moderne effectenmarkt. De markt kan vanaf die periode mo-

dern genoemd worden omdat zij de functies begon te vervullen die effectenmarkten 

vandaag de dag vervullen. De markt werd in de genoemde periode zeer liquide en er 

vond constant een proces van price discovery plaats. Door de liquiditeit van de markt 

hoefden handelaars weinig moeite te doen als zij een aandeel wilden kopen of verko-

pen en zij konden dit ook altijd voor een prijs zeer dicht bij de marktprijs doen. Daar-

naast zorgden de vele transacties die op de markt plaatsvonden ervoor dat de markt-

prijs veel van de onder de handelaars aanwezige informatie bevatte. De transacties 

zorgden, met andere woorden, voor price discovery. Doordat de markt deze belangrijke 

functies vervulde, was het voor handelaars mogelijk om tegen zeer lage kosten te han-

delen. Handelaren konden snel en goedkoop hun portofolio aanpassen, wat hen in 

staat stelde om de mate waarin zij blootgesteld waren aan financiële risico’s aan te 

passen. Het gaat wat ver om te stellen dat de markt hiermee een bijdrage heeft gele-
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verd aan het economisch succes de Republiek, maar de gebruikers van de markt heb-

ben zonder meer nut ondervonden van de aanwezigheid van de markt. 

 Deel I beschrijft de ontwikkeling van de Amsterdamse aandelenmarkt gedu-

rende de zeventiende eeuw. Hoofdstuk 1 geeft een eerste schets met een chronologi-

sche bespreking van de voornaamste ontwikkelingen. Vanzelfsprekend wordt begon-

nen met de kapitaalinschrijving van 1602. Vervolgens komen onderwerpen aan bod 

als de locaties waar de handel plaatsvond, het ontstaan van de derivatenhandel, de 

eerste dividendbetalingen, de corporate governance-discussie van de jaren 1620, de rol van 

tussenpersonen en de opkomst van geregelde bijeenkomsten van aandelenhandelaren 

in trading clubs. Hoofdstuk 2 beschrijft enkele langetermijnontwikkelingen zoals de om-

vang van de handel, het dividendbeleid van de VOC en de koersontwikkeling van het 

VOC-aandeel gedurende de zeventiende eeuw.  

Twee punten uit deze hoofdstukken verdienen het om hier ook kort besproken 

te worden. Het eerste punt is het ontstaan van een levendige secundaire handel; waar-

om gebeurde dit wel bij de VOC en niet bij eerdere ondernemingen die aandelen uit-

gegeven hadden? Het antwoord hierop is betrekkelijk eenvoudig: die eerdere onder-

nemingen werden zonder uitzondering binnen een aantal jaar weer geliquideerd, 

waarop de aandeelhouders hun inleg terugkregen. Bij de VOC ging het anders: het 

octrooi van 1602 was voor een periode van 21 jaar verleend, waarbij bepaald was dat 

tussentijds (in 1612) de boeken opgemaakt moesten worden. In 1623 werd de VOC niet 

opgeheven, maar werd een nieuw octrooi verleend. Dit gebeurde nog enkele keren en 

uiteindelijk heeft de compagnie zonder onderbreking tot 1798 bestaan. Er zijn slechts 

weinig investeerders die hun geld voor bijna twee eeuwen vast willen hebben staan, 

dus het is niet meer dan logisch dat de aandeelhouders van de VOC hun aandelen op 

de secundaire markt gingen verhandelen. Daarbij was door de bewindhebbers al een 

voorschot op het ontstaan van secundaire handel gegeven door op de eerste pagina 

van het intekenboek duidelijk te stellen dat aandelen overgedragen konden worden en 

hoe dit in zijn werk zou gaan.  

Het tweede punt is de grote ontwikkeling die de markt doormaakte in de peri-

ode 1630-50: het aantal transacties groeide sterk, evenals het aantal transacties per 

handelaar. De koers steeg aanzienlijk en het Amsterdamse VOC-aandeel werd rond 

deze tijd structureel duurder dan de aandelen in de vijf andere kamers van de VOC. 

Aandelen in de kleinere kamers gaven recht op dezelfde uitdelingen als Amsterdamse 

aandelen en zouden dus logischerwijs tegen dezelfde prijs verhandeld moeten worden. 
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Ten slotte werd de populatie van handelaren in Amsterdam meer divers, waarbij 

vooral de participatie van Portugese joden opvalt. Hoe zijn deze ontwikkelingen te 

verklaren? Ik betoog dat dit komt doordat de markt in deze periode uitgroeide tot de 

eerste moderne effectenmarkt. Hoe dat in zijn werk ging, is het onderwerp van deel II. 

 Deel II gaat na hoe de markt zich heeft ontwikkeld tot een moderne effecten-

markt door dieper in te gaan op het functioneren van de markt. Zoals eerder gesteld 

kan de Amsterdamse markt voor VOC-aandelen een moderne effectenmarkt genoemd 

worden omdat zij voor liquiditeit en price discovery zorgde. De markt kon deze functies 

uitsluitend vervullen doordat er een groot aantal transacties op de markt plaatsvond. 

De drie hoofdstukken die samen deel II vormen, analyseren welke ontwikkelingen er-

voor gezorgd hebben dat handelaren in de tweede helft van de zeventiende eeuw zo 

veel transacties gingen uitvoeren. 

 Hoofdstuk 3 bespreekt de mechanismen die ervoor zorgden dat contracten 

nagekomen werden. Eerst komen de formele instituties aan bod. Ik betoog op basis 

van gerechtelijke dossiers dat in de Republiek rond 1630 een stevig juridisch kader 

voor de aandelenhandel tot stand was gekomen. Dit was van groot belang voor de 

ontwikkeling van de markt, omdat het juridische zekerheid verschafte voor de hande-

laren; zij wisten vanaf 1630 precies hoe de rechtbanken oordeelden over verschillende 

kwesties die zich voor konden doen bij aandelentransacties.  

Daarna ga ik in op informele instituties – regels die niet door de wet bekrach-

tigd worden – die de nakoming van contracten regelden. De markt had informele in-

stituties nodig, omdat een groot deel van de transacties die op de markt plaatsvonden 

bij de wet verboden was. Meer bepaald ging het hierbij om short sales, of ‘verkopen in 

blanco’ zoals de zeventiende-eeuwers de transacties noemden waarbij aandelen die 

niet in bezit zijn van de verkoper verhandeld worden. De beperkte beschikbaarheid en 

hoge kosten van VOC-aandelen maakten dat termijnhandelaren bij voorkeur in derge-

lijke fictieve aandelen handelden. Maar door het verbod op short sales bracht deze 

handel een aanmerkelijk extra risico met zich mee: de kopende partij kon de recht-

bank verzoeken de transacties ongeldig te verklaren. Er waren dus informele instituties 

nodig die ervoor zorgden dat termijnkopers hun verplichtingen nakwamen – ook als 

de koers gedurende de looptijd van hun contracten sterk daalde waardoor zij verlies 

leden op hun transacties.  

Het informele systeem werkte als volgt: de termijnhandel vond grotendeels 

plaats tijdens speciale bijeenkomsten van handelaars in een van de koffiehuizen of 
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herbergen in de Kalverstraat en in de maandelijkse rescontre – een bijeenkomst waar 

termijncontracten afgewikkeld werden. Uitsluitend handelaren met een goede staat 

van dienst werden tot deze bijeenkomsten toegelaten. Handelaren die zich niet aan de 

regels hielden, werd de toegang ontzegd. Groepsdruk en (dreiging tot) uitsluiting zorg-

den ervoor dat de handelaren hun contracten nakwamen. Ik stel ten slotte dat het 

informele mechanisme zo goed kon functioneren doordat er eerst een duidelijk juri-

disch kader tot stand was gekomen. Door dit juridische kader waren de handelaren 

zich zeer bewust van de grenzen van de wet. Zij waren zich daardoor ook bewust van 

de risico’s van short sales en gebruikten dit risicovolle type transactie alleen als zij wisten 

dat hun tegenpartij groot belang hechtte aan toegang tot de handelsbijeenkomsten.  

In het geval een handelaar twijfelde aan de reputatie van zijn tegenpartij, 

zocht hij zijn toevlucht in een ander type transactie. Dit is een van de onderwerpen 

die aan bod komen in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk laat ik zien hoe de evolutie van de 

derivatenmarkt handelaars in staat stelde om hun risico’s te beheersen. Zij konden 

counterparty risk, of het risico dat de tegenpartij in een transactie zijn verplichtingen niet 

nakomt, verminderen door gebruik te maken van beleningen in plaats van termijncon-

tracten. Een belening, of repo (voluit: repurchase agreement) in moderne terminologie, be-

werkstelligde een identieke verdeling van het economische en juridische eigendom van 

een aandeel tussen verkoper en koper als een termijncontract. Het grote verschil tus-

sen beide transacties was dat er bij beleningen altijd een echt aandeel gebruikt werd 

dat in onderpand werd gegeven voor de duur van de transactie; short selling was hier-

door onmogelijk. Beleningen kregen dus de voorkeur boven termijncontracten als er 

een verhoogd risico was dat de koper niet aan zijn verplichtingen zou voldoen, maar 

zij waren niettemin minder populair dan termijncontracten. De redenen hiervoor wa-

ren dat transactiekosten bij beleningen aanmerkelijk hoger lagen en dat handelaren 

met beleningen uitsluitend een positieve positie konden innemen; beleningen konden 

niet worden gebruikt door handelaren die verwachtten dat de koers zou dalen.  

Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat in op een ander type risico: het risico 

van grote schommelingen in de waarde van een portfolio. Ik maak gebruik van de 

boeken van enkele aandelenhandelaren uit de tweede helft van de zeventiende eeuw 

om te laten zien hoe zij de beschikbare handelstechnieken gebruikten om dit type risi-

co te beheersen. Opties waren hiervoor bij uitstek geschikt. De optiehandel, die pas 

vanaf 1660 echt tot ontwikkeling lijkt te zijn gekomen, maakte het voor handelaren 

mogelijk zich door betaling van een premie te verzekeren tegen bepaalde koers-
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schommelingen. De partij die de premie inde, werd juist extra blootgesteld aan koers-

risico. Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat de ontwikkeling van de optiehan-

del de aantrekkingskracht van de aandelenmarkt als geheel verhoogde (immers: de 

optiehandel stelde handelaren in staat beter hun financiële risico’s te beheersen), maar 

dat zij alleen mogelijk was door de aanwezigheid van een grote en diverse populatie 

van handelaren. Om een optietransactie af te sluiten zijn immers twee handelaren met 

verschillende risicoprofielen benodigd. De conclusie moet daarom zijn dat de optie-

handel geen rol speelde bij het begin van het transitieproces naar een moderne effec-

tenmarkt, maar hij heeft dat proces in een later stadium versterkt.  

 Hoofdstuk 5 laat zien hoe de handelaars in hun informatiebehoefte voorzagen. 

De VOC gaf – anders dan tegenwoordig verplicht is voor op aandelen gefinancierde 

ondernemingen – weinig openheid over haar bedrijfsvoering, maar dit weerhield han-

delaren er niet van zeer actief in VOC-aandelen te handelen en grote sommen geld in 

de VOC te investeren. Aan de hand van briefwisselingen van aandelenhandelaren uit 

verschillende perioden in de zeventiende eeuw toon ik hoe de informatiebehoefte van 

aandelenhandelaren gedurende de eeuw veranderde. De handelaren van de vroege 

zeventiende eeuw investeerden overwegend voor de lange termijn. Voor hen volstond 

het om naar de beurs te gaan en daar het laatste nieuws en de laatste geruchten over 

de VOC te horen. Op basis van die publiek beschikbare informatie maakten zij hun 

investeringsbeslissingen.  

Het overgrote deel van de transacties uit de tweede helft van de zeventiende 

eeuw, daarentegen, was gericht op het behalen van koerswinst op de (zeer) korte ter-

mijn. Voor de handelaren die deze speculatieve transacties uitvoerden, was het nood-

zakelijk dat zij net iets eerder dan andere handelaren over informatie beschikten die 

van invloed kon zijn op de koers. De actieve handelaren van de late zeventiende eeuw 

bouwden persoonlijke informatienetwerken die hun een informatievoordeel moesten 

opleveren. De informatievoorziening door de VOC was onvoldoende, maar de per-

soonlijke informatienetwerken van de handelaren maakten de handelsactiviteit die de 

moderne markt kenmerkte mogelijk. 

Een belangrijk gevolg van de hier beschreven ontwikkeling was dat het voor 

handelaren zonder uitgebreid informatienetwerk steeds lastiger werd om winstgevende 

transacties uit te voeren. De handel raakte meer en meer geconcentreerd in handen 

van een kleine groep ‘professionele’ handelaren. Niet verwonderlijk waren dit ook de 

handelaren die toegang hadden tot de selecte bijeenkomsten van aandelenhandelaren. 
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Zo kreeg de Amsterdamse aandelenmarkt steeds meer kenmerken van moderne aan-

delenbeurzen, waar uitsluitend professionele handelaren toegang hebben en waar par-

ticulieren alleen via een tussenpersoon kunnen handelen. Moderne aandelenbeurzen 

vinden daarmee hun oorsprong in zeventiende-eeuws Amsterdam.  

De ontwikkelingen die leidden tot het ontstaan van een moderne aandelen-

markt werden voor een groot deel geïnitieerd door de handelaren zelf. Toegegeven, 

de Staten-Generaal speelden een belangrijke rol door het octrooi van de VOC her-

haaldelijk te verlengen, de bewindhebbers legden de regels voor overdracht van aan-

delen vast en de gerechtelijke instellingen van de Republiek droegen bij aan de ont-

wikkeling van de markt door een juridisch kader te scheppen. Maar de inrichting van 

de markt, de market microstructure, werd bepaald door de handelaren. Zij waren het die 

met de formulering van de contracten die gebruikt werden in de derivatenhandel, met 

de inrichting van een marktstructuur die handelaren aanzette hun contracten na te 

komen en met het opbouwen van informatienetwerken die voorzagen in de leemte 

van bedrijfsinformatie over de VOC, de markt zodanig tot ontwikkeling lieten komen 

dat zij de functies van moderne effectenmarkten ging vervullen. 

Maar de Republiek heeft nauwelijks de vruchten geplukt van de aanwezigheid 

van deze markt. Afgezien van de West-Indische Compagnie (WIC) – een onderneming 

die op financieel gebied een mislukking was – waren er geen bedrijven die gebruik 

maakten van de markt om vermogen aan te trekken. De overheid maakte evenmin 

gebruik van de mogelijkheden van de markt. In het geval van de ondernemingen moet 

de verklaring hiervoor gezocht worden in de relatief kleine kapitaalbehoefte van het 

leeuwendeel van bedrijven in de Republiek en de angst voor (te) grote overheidsbe-

moeienis. Voor het uitzetten van overheidsschuld op de effectenmarkt werkte de de-

centrale staatsstructuur van de Republiek belemmerend. Pas in achttiende-eeuws 

Londen werden de mogelijkheden die effectenmarkten bieden verder uitgebuit. De 

Londense markt van de achttiende eeuw overtrof de Amsterdamse, maar zij kon al-

leen zo snel tot ontwikkeling komen doordat de Amsterdamse markt tot voorbeeld 

stond.  


