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1 Inleiding

In de periode waarin Sir Thomas Gresham het belangrijke ambt van factor of handels-
vertegenwoordiger van de Engelse kroon in Vlaanderen vervulde – van 1551 tot aan zijn 
dood in 1579 – en in welke hoedanigheid hij als ‘royal agent’ geregeld in Antwerpen 
vertoefde, correspondeerde hij intensief over het sluiten van buitenlandse leningen, de 
aanschaf van oorlogsmaterieel, en over politieke gebeurtenissen die de Engelse kroon 
interesseerden. In deze correspondentie vermeldde Gresham welgeteld één keer – in 
1566 – Amsterdam: als een geschikte plaats voor de aanschaf van lambrisering voor de 
Londense beurs.1 

Ruim zestig jaar later sprak Amsterdam in Engeland meer tot de verbeelding. Zoals 
bij de econoom Gerard de Malynes die in 1629 de oorzaken van de economische groei 
in de noordelijke Nederlanden trachtte te achterhalen. Die groei was volgens De Ma-
lynes aan twee oorzaken toe te schrijven: de praktijken van de Hollandse kooplieden 
en de Amsterdamse Wisselbank. De Hollandse kooplieden troefden volgens De Maly-
nes hun buitenlandse concurrenten af met list, bedrog en andere kwaadaardige prak-
tijken. Daardoor waren ze heer en meester geworden over alle wisselkoersen. Voor het 
Amsterdamse stadsbestuur was dat in 1609 de aanleiding geweest om de Wisselbank 
op te richten, een stedelijke bank die al vrij snel na haar oprichting erg veel geld naar 
zich toe wist te trekken.2 De Malynes voorzag een toename van productie, handel en 
werkgelegenheid in Engeland als de Engelsen de Hollandse succesfactoren zouden 
kopiëren. Engeland zou er daarom goed aan doen om een bank op te richten naar het 
voorbeeld van de Amsterdamse Wisselbank, al moest die dan niet zoals in Amsterdam 
onder stedelijke jurisdictie vallen maar ‘under the colour of the restauration of the an-
cient office of the Kings Exchange’. 

De Malynes kon niet vermoeden dat hij in 1629 nog maar het begin had gezien van 
de Hollandse economische en financiële expansie en een naar omvang bescheiden Wis-
selbank. Want decennia van groei later – en feitelijk in de periode waarin de eerste teke-
nen van krimp zichtbaar werden – wekte zowel de economie van de Republiek als ook de 
rijkdom en kracht van de Wisselbank nog altijd afgunst en bewondering onder Engelse 
economen. Zo schreven tegen het laatste kwart van de zeventiende eeuw Potter, Petty en 
Yarranton de welvaart in de Republiek toe aan een combinatie van kapitaalovervloed, een 
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18  1 inleiding

onwezenlijk lage kapitaalrente en de werkzaamheden van behoedzame maar adequate 
banken, ‘the great Sinews of Trade’.3 Volgens hen noopte dit Engeland tot een vergelijkba-
re expansie. Die zou zich naar Hollands voorbeeld via de oprichting van banken kunnen 
voltrekken en in Engeland tot meer productie en werkgelegenheid leiden. Ook in Frank-
rijk leefde die gedachte. Ook daar strekte de Wisselbank tegen het einde van de zeventien-
de eeuw tot voorbeeld. De Moine de l’Espine noemde in 1694 de koophandel van Amster-
dam in één adem met de Wisselbank4, een beeld dat John Law in 1716 bevestigde – ‘C’est 
une des principales raisons qui font tant fleurir le commerce à Amsterdam’5 – in het jaar 
waarin hij in Parijs naar het evenbeeld van de Wisselbank de Banque Générale sticht-
te, waarmee hij het probleem van de Franse staatsschuld dacht op te kunnen lossen. 

In Amsterdam zelf was men zich ook al vroeg bewust van de positie die de stad in de 
herschikte Europese economische verhoudingen innam en welke bijdrage de kooplie-
den daaraan hadden geleverd. Want eveneens in 1629 wisten ze, zelfbewust als ze waren, 
in een memorie te melden ‘dat wij door onse mesnage ende beslepentheyt geduerende 
de Treves [Twaalfjarig Bestand van 1609-1621, PD] alle natiën uut het waeter gevae-
ren, meest alle negotiën uut andere landen hier getrocken en gansch Europa met onse 
schepen bedient hebben.’6 Vervolgens zou de stad, als we Johannes Phoonsen vijftig jaar 
later in zijn Wissel-styl tot Amsterdam (1677) mogen geloven, in korte tijd zijn uitgegroeid tot 
’s werelds voornaamste handels- en wisselplaats.7 Dezelfde Phoonsen – oud-boekhouder 
van de Wisselbank – was ook overtuigd van het comparatief kostenvoordeel van de bank, 
de ‘pronck-paerel ofte diamant in de eerkroon van een stadt’, die, als ze de stad zou ont-
vallen, ‘de kroon haar cieraat, de stadt haar roem quijt, de commercie komt te vervallen 
en de naering en welvaert te verhuysen’.8 Een rapport uit 1701 waarin het landelijke ex-
portverbod van zilver aan de kaak werd gesteld, bevestigde Phoonsens beeld van de wel-
vaartsgroei door specialisatie in Amsterdam ‘zijnde de plaetze, alwaer genoegzaem alle 
de wisselbrieven die binnen Europa te betaelen staen, werden getrokken, geremitteert 
of anders gedisconteert en verhandelt.’9 Een exportverbod van zilver was volgens de 
opstellers – waarschijnlijk Amsterdamse kooplieden – niet te verenigen met een vrij 
wisselverkeer. Zo’n verbod zou de Amsterdamse handel onevenredig hard treffen. De 
wisselhandel verplaatste zich dan naar elders en de stad zou haar concurrentievoordeel 
kwijtraken, een mening die ook de Amsterdamse bankier John Drummond in 1704 
was toegedaan: ‘Exchange of money is one great branche, a stop or diversion of this 
trade to other trading cittys will prove a fatal losse to Holland.’10 

De Amsterdamse Wisselbank, zo is het beeld dat uit deze losse momentopnames 
naar voren komt, ontwikkelde zich in korte tijd tot een krachtige instelling die sterk 
bijdroeg aan de economische ontwikkeling van de Republiek en Amsterdam in het 
bijzonder. Anders en meer in economentermen geformuleerd: het beeld ontstaat dat 
de financiële structuur niet alleen de economische ontwikkeling positief beïnvloedde, 
maar ook dat de beleidsmakers doelbewust met eenvoudige financiële systeemaanpas-
singen voortdurend de voordelen wisten te maximaliseren en de risico’s te minimali-
seren. 
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1.1 bank, reële economie en geldhoeveelheid  19

1.1 Bank, reële economie en geldhoeveelheid

In recent historisch onderzoek echter wordt een ander beeld geschetst. De bank die in 
1609 haar deuren opende als gemeentelijke instelling voor het wisselen van geld en de 
vereffening van zakelijke transacties, zou een instelling zijn geweest die vanaf het be-
gin passief meedeinde op de ontwikkelingsgolven van de Amsterdamse economie. Ze 
zou niet meer dan een samenstellend deel zijn geweest van een omvangrijk financieel 
cluster waarvan ook de Beurs, de VOC, een officiële goederenprijscourant en de Bank 
van Lening deel uitmaakten. Dit ondersteunend conglomeraat voor de goederenhan-
del zou weliswaar evidente voordelen en innovatieve elementen hebben gehad, maar 
de Wisselbank speelde daarbij geen zelfstandige rol noch voerde ze monetair beleid. 
Volgens Israel versterkten de girale betalingen via de Wisselbank en de ‘rekening des 
tijds’ bij de bank – voor de aan- en verkoop van VOC-aandelen – wel de Hollandse 
handelssuprematie en volgens De Vries en Van der Woude leverde de bank snel groei-
ende kapitaalvoorraden op die de snel groeiende economie effectief wist te benutten.11 
Veranderingen in de geldhoeveelheid – die volgens De Vries en Van der Woude toch 
geen effect hadden op schommelingen in de economische bedrijvigheid – konden 
niet aan de activiteiten van de bank worden toegeschreven. De effi ciencyvoordelen 
van de centralisatie van het betalingsverkeer bij de Wisselbank zouden daarom be-
perkt zijn gebleven tot de bank zelf en zich niet verder hebben uitgestrekt tot de re-
ele economie.
Deze discussie onder historici over de richting van invloed tussen reële economie, 
geldhoeveelheid en bank raakt aan een debat onder economen over de causaliteit tus-
sen geld en economie, een debat dat veel pennen in beweging heeft gebracht en hen 
uiteindelijk in twee kampen heeft verdeeld. Aanhangers van de zogeheten ‘real busi-
ness cycle’-theorie verwerpen het idee van een effectieve monetaire politiek. In de reële 
conjunctuurontwikkeling speelt geld volgens hen geen actieve rol. Banken voorzien in 
dit model volledig passief in de geldbehoefte voor transacties en de acties van mone-
taire autoriteiten of publieke instellingen hebben geen effect op de economie omdat ze 
slechts zeggenschap hebben over de zogeheten basisgeldhoeveelheid, munten en me-
taal dat ze in voorraad hebben en reserves waarover ze beschikken. De Vries en Van der 
Woude kunnen als aanhangers van dit reële model worden gezien.

Voor anderen, de zogeheten monetaristen,12 is de relatie tussen economische acti-
viteit en geldhoeveelheid lange tijd aanvaard als een maatstaf voor de effectiviteit van 
monetair beleid. Monetaristen beschouwen veranderingen in de geldhoeveelheid, vol-
gens hen een exogeen verschijnsel, als bepalend voor de veranderingen in het prijsni-
veau en daardoor, als de geldhoeveelheid sneller groeit dan economische productie, 
voor de inflatie die daardoor ontstaat. Inflatie is in hun ogen een monetair verschijnsel 
en niet bepalend voor het niveau van economische ontwikkeling en uiteindelijk alleen 
voor het nominale nationale inkomen. Onevenwichtigheden kunnen volgens de mo-
netaristen daarom ook het beste via monetaire politiek bestreden worden omdat die, 
via expansie of krimp van de geldvoorraad, het meest effectief is en krachtiger dan sti-
mulering van de reële economie.
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20  1 inleiding

1.2 De Amsterdamse context en centrale onderzoeksvraag

In 1609 besloot het Amsterdams stadsbestuur met de oprichting van de Wisselbank 
tot een financiële systeemaanpassing en een minder passieve houding tegenover mo-
netaire kwesties.13 Directe aanleiding daarvoor waren de monetaire problemen die de 
kooplieden van de stad in hun internationale handel ervoeren. De bank werd dan ook 
op hun aandringen opgericht. De ongemakken kwamen erop neer dat ze, als betaling 
voor hun goederenexporten, veel contant geld van slechte kwaliteit uit het buitenland 
ontvingen. Voor eigen importen en betalingen aan het buitenland hadden ze echter 
contant geld van goede kwaliteit nodig, geld waar ze moeilijk over konden beschikken. 
Op de achtergrond speelden twee problemen die voortvloeiden uit de reële ontwik-
keling van de economie. Het eerste was het tekort op de handelsbalans met de Balti-
sche landen en het Verre Oosten, een negatief saldo dat met zilvertransporten moest 
worden goedgemaakt. Het tweede was dat van de binnenlands monetaire organisatie 
en het ontwikkelingsniveau van de financiële sector in de Republiek. Beide waren niet 
goed afgestemd op de snelle economische groei, de toegenomen marktomvang en de 
effecten van de omvangrijke kapitaaltransacties met het buitenland. 
Het resultaat van de ingreep van het stadsbestuur in 1609 was een nieuwe bank die 
opereerde onder verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. Dat concept was niet 
nieuw, het was een kwart eeuw eerder al in Venetië beproefd. De nieuwe Amsterdam-
se bank bood een goedkoop giraal betalingscircuit met aanvullende dienstverlening. 
Beide waren duidelijk gericht op de noden van de kooplieden. Die kregen de mogelijk-
heid al hun binnen- en buitenlandse munten – die in gewicht en edelmetaalgehalte 
vaak sterk varieerden – naar de bank te brengen, waarna de bank de reële tegenwaar-
de als een tegoed in guldens op een bestaande of nieuw geopende bankrekening bij-
schreef. Dat gebeurde volgens vastgestelde omrekenkoersen. Over dat banktegoed kon 
de rekeninghouder vervolgens direct beschikken: door als debiteur giro-overschrijvin-
gen binnen de bank te verrichten, of als crediteur betalingen te ontvangen, of door zelf 
munten op te vragen en deze uit de bank te onttrekken.14 Door die laatste voorziening 
konden de kooplieden op elk gewenst moment over de gewenste kwalitatief hoog-
waardige gouden en zilveren munten beschikken. Daarmee werden de onzekerheden 
voor de kooplieden tot een minimum beperkt, terwijl hun liquiditeit werd versterkt 
omdat ze stante pede betalingen konden verrichten. De voorziening was echter ook 
kostbaar. De bank, die statutair verplicht was hoogwaardige munten tegen officiële 
koersen te leveren, mocht daarom vanaf het begin provisie rekenen op onttrekkingen 
uit de bank. Tegenover deze provisie stond tot 1683 een gratis giraal betalingsverkeer 
en de verplichting dat wissels op Amsterdam via de bank betaald moest worden. 
Gegeven de problemen, de gekozen innovaties en de gevoerde monetaire politiek is 
het de vraag hoe doelmatig de keuzes van het stadsbestuur in Amsterdam waren. Wist 
de bank de waarde van het in de bank gedeponeerde geld veilig te stellen? Bood ze be-
scherming tegen marktwisselvalligheden? En zo ja, hoe deed ze dat? Verschafte ze de 
kooplieden het geld dat ze zochten en zorgde ze dus voor liquiditeit van de markt in 
Amsterdam? Hoe deed de bank dat precies en met welke middelen? Kan, met andere 
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1.3 de amsterdamse wisselbank in de historiografie  21

woorden, de liquiditeit van de markt worden toegeschreven aan de effectiviteit van de 
bank? Droeg de bank bij aan een soepel internationaal betalingsverkeer en rust op de 
Amsterdamse wisselmarkt? Was het marktevenwicht afhankelijk van de karakteristie-
ke Amsterdamse financiële structuur met de Wisselbank als concentratiepunt? Voerde 
ze met andere woorden – en conform het monetaristisch model – een conventionele 
monetaire politiek en zorgde ze voor rust op monetair gebied? Samengevat kom ik tot 
twee centrale vragen voor mijn onderzoek:

–  Was de Wisselbank een passend instrument voor de bestrijding van de belangrijkste 
monetaire problemen in Amsterdam? 

–  Welk effect hadden de operaties van de bank op de Amsterdamse wisselmarkt?

De invloed van de Wisselbank op zowel de binnenlandse marktverhoudingen als op de 
stabiliteit van de wisselkoersen is tot op heden niet onderzocht. Dat heeft alles te ma-
ken met het feit dat de meeste studies over de Wisselbank óf sterk verhalend van karak-
ter zijn – en geen expliciete verklaringen bieden voor veel veronderstelde verbanden – 
óf sterk empirisch gericht, en dan de analyse beperken tot een specifiek onderdeel van 
de bankgeschiedenis of een specifieke periode.15 Ook mijn onderzoek blijft beperkt tot 
een afgebakende periode: 1650-1725. De reden daarvoor is de beperkte beschikbaar-
heid van specifieke bronnen en data vóór 1650 en het belang van deze kernperiode in 
het in het bestaan van de bank. In de bronnenparagraaf is de afbakening verantwoord.

Ik probeer enige opheldering te brengen in het vraagstuk van de Wisselbankrol 
door de opzet en werking van de Wisselbank binnen het financiële systeem van de Re-
publiek te onderzoeken. De wezenlijke kern van de bank en de relatie tot het stads-
bestuur en de internationale valutamarkten is tot dusver niet of nauwelijks goed on-
derzocht. Desondanks bestaat er bij veel auteurs weinig twijfel over de Wisselbank als 
succesvol instrument van economische politiek van de stad Amsterdam. Amsterdam, 
zo is de gangbare mening, kende prioriteit toe aan de handel en reageerde pragma-
tisch, snel en adequaat op situaties die de internationale concurrentieverhoudingen 
dreigden te verstoren. Door de mogelijkheden binnen het bestaande financiële sys-
teem te benutten, door een Wisselbank op te richten en die tussentijds aan te passen, 
wist het stadsbestuur de ongunstige omstandigheden te verhelpen en in haar voordeel 
om te vormen.

1.3 De Amsterdamse Wisselbank in de historiografie

In de algemene geschiedschrijving wordt de Amsterdamse Wisselbank doorgaans aan-
gemerkt als een van de meest zichtbare manifestaties van het Hollands koopmanska-
pitalisme in de zeventiende eeuw. Schama karakteriseerde de bank in 1987 in zijn Over-
moed en onbehagen in prozaïsche bewoordingen als een solide bouwwerk van verstandige 
behoudzucht en waakhond van het Amsterdamse kapitalisme.16 De bank, die volgens 
Schama letterlijk en figuurlijk aan de basis van de macht van de stad lag, zou als kerk 
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22  1 inleiding

van het kapitalisme de natuurlijke en morele tegenpool zijn geweest van de beurs, het 
andere symbool van economisch overwicht van Amsterdam en toneel van ongebreidel-
de hartstocht en roekeloze avonturen. En ook het besluit van de Amsterdamse Canon-
commissie in 2008 om de Wisselbank een apart venster te gunnen en in te klemmen 
tussen de VOC – ‘internationale grootmacht’ – en de grachtengordel – ‘Amsterdam 
krijgt haar gezicht’ – getuigt van de erkenning van de dimensie van de bank als een 
vanzelfsprekend historisch monument in de geschiedenis van Amsterdam.17 

Het institutionele verhaal

Het klassieke beeld van de Wisselbank als institutionele vernieuwing en mijlpaal in de 
economische ontwikkeling van Amsterdam heeft ook in de economisch-historische 
geschiedschrijving een lang en buitengewoon taai leven geleden. Dat begon in 1819 
met Van Hogendorp. Hij onderstreepte het belang van de Wisselbank en achtte deze 
onontbeerlijk voor de werking van de Amsterdamse geldmarkt. Hij pleitte voor een 
doorstart van de bank – in 1818 had ze formeel haar deuren gesloten – vanuit de over-
tuiging dat deze het betalingsverkeer van de in 1814 opgerichte Nederlandsche Bank 
zou kunnen aanvullen.18 De opvattingen van Van Hogendorp moeten geplaatst wor-
den in de discussie die vanaf het einde van de achttiende tot in het eerste kwart van de 
negentiende eeuw werd gevoerd over de organisatie van het betalingsverkeer in Ne-
derland.19 

Eenzelfde polemisch doel, deze keer in het monetair-economische debat over de in-
richting van het bankwezen, diende de Proeve eener geschiedenis van het bankwezen van W.C. 
Mees uit 1838. Deze publicatie bevatte onder meer een eerste analyse van de Amster-
damse Wisselbank die louter op literatuurstudie berustte omdat Mees de toegang tot 
het Wisselbankarchief was geweigerd.20 Het grootste nut van de Wisselbank was vol-
gens Mees haar omvangrijke specie- en metaalhandel via een gerichte valutatermijn-
politiek.21 Tegen geringe provisie-inkomsten kocht en verkocht de bank volgens Mees 
welbewust bankgeld in een poging de grootste wisselkoersfluctuaties te temperen. 
Door minder wispelturige wisselkoersen zouden goud- en zilverexporten kunnen 
worden ingedamd en ongewenste kapitaalexporten afgeremd zodat haar metaalvoor-
raden op peil konden blijven. 

De Proeve van Mees bleef lange tijd de belangrijkste bron van kennis en begrip over 
de Amsterdamse Wisselbank en het functioneren van het geldstelsel en de muntom-
loop in de Republiek. Korthals Altes vond het boek in 1999 zelfs nog altijd onmisbaar 
om de finesses van de Wisselbank te kunnen doorgronden, daarbij het voorbeeld aan-
halend van de achtergronden van de fluctuaties van de bankgulden, een onderwerp dat 
Mees in het tweede hoofdstuk van zijn boek als eerste analyseerde.22 

Toch bleef het diepere inzicht van Mees over de openmarktpolitiek van de Wissel-
bank lange tijd onopgemerkt. Daarmee bleef ook het uiterst moderne karakter van de 
bank buiten beeld. In de historiografie lag lange tijd het accent op de positie van de 
Wisselbank in het betalingsverkeer. Vooral het girosysteem van de bank kreeg daarbij 
speciale aandacht en ook toen moest het voorbeeld van de bank de onderbouwing van 
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1.3 de amsterdamse wisselbank in de historiografie  23

de argumentatie in een eigentijdse discussie schragen.23 Begin jaren dertig van de twin-
tigste eeuw plaatsten De Jong en Mansvelt feitelijk als eersten kanttekeningen bij het 
heersende beeld van een omnipotente en bepalende instelling.24 Ook de Zweedse histo-
ricus Heckscher had zijn vraagtekens. In de commerciële transacties in West-en Noord 
Europa, zo was zijn stelling, was niet zozeer de Amsterdamse Wisselbank belangrijk 
geweest als wel het particuliere bankwezen.25 

De eerste die in deze periode echt een kritisch oordeel over de rol van de Wisselbank 
velde, was de Utrechtse historicus Van Dillen. Van Dillen, die in tegenstelling tot Mees 
wél ongehinderd toegang kreeg tot het Wisselbankarchief en van zijn speurtocht een 
lijvige en officiële bronnenpublicatie in twee delen bezorgde,26 drukte meer dan een 
halve eeuw een zwaar stempel op het beeld van de Wisselbank in de monetaire ge-
schiedschrijving van de Republiek.27 Toch ventileerde Van Dillen geen oorspronkelijke 
gedachte met zijn opmerking dat ‘de ironie van de geschiedenis’ gewild heeft dat de 
wereldberoemde Amsterdamse bank tekort schoot in het streven de chaotische munt-
circulatie in de Republiek te verbeteren en geen einde wist te maken aan alle monetaire 
perikelen. Die chaos in de muntomloop zou daarbij niet alleen tot uiting zijn geko-
men in de warwinkel van een groot aantal verschillende munttypen (oude en nieuwe), 
van velerlei herkomst (binnen- en buitenlandse) en van verschillende kwaliteit (vol-
waardige en onvolwaardige), maar ook in de moeilijkheid om de waarde van die munt-
typen te garanderen. Het idee dat het hoofdmotief voor de oprichting van de Wissel-
bank de verbetering van de chaotische muntomloop zou zijn geweest, ontleende Van 
Dillen direct aan Mees. Dat gold ook voor een ander inzicht over de vrije in- en uitvoer 
van edelmetaal als diepere oorzaak van de stabiliteit van de wisselkoersen in Amster-
dam.28 Het idee van een betalingsbalanspolitiek van de bank, waarbij de monetaire po-
litiek van de bank gericht was op het neutraliseren – via de speculatieve goud- en zil-
vermarkt – van de gevolgen van betalingsbalanstekorten en -overschotten, ontleende 
Van Dillen aan Willem Kersseboom die in 1750 al op het belang wees van een specula-
tieve markt voor de ‘generaale negotie die in deeze landen geen grooter stut heeft, zoo 
zij niet de eenigste, dan de voorang in Europa omtrent het aanvoeren van gout en sil-
ver muntmateriaal’.29 Toch was Van Dillen lange tijd de enige die zich toelegde op de 
monetaire geschiedenis van de Republiek en de Wisselbank, waardoor diens institu-
tionele en sectorale benadering van de bank doorgaans als enige geluid doorklonk in 
vele overzichtswerken.30 

De theoretische analyse: de markt voor goud, zilver en betaaldiensten 

Dat veranderde vanaf midden jaren zeventig van de vorige eeuw met de publicaties van 
Van der Wee, Van de Laar, De Vries en Van der Woude, Polak, Gillard, Van Nieuwkerk, 
Quinn en Roberds, auteurs die zich voor het eerst verdiepten in de betekenis van de 
opzet van de Wisselbank.31 Van der Wee was de eerste die de Amsterdamse geldmarkt 
grondig analyseerde en daarbij de Antwerpse krediettechnieken benadrukte even-
als het optreden van de kassiers. Van de Laar was de eerste auteur die voor de analyse 
van de monetaire ontwikkelingen in Amsterdam in de zeventiende eeuw een expli-
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ciet theoretisch concept hanteerde.32 In zijn biografie van W.C. Mees bezorgde hij deze 
pionier eerherstel door enkele van diens oorspronkelijke inzichten aan de vergetel-
heid te onttrekken en ze verder uit te werken. Zo vroeg Van de Laar zich op basis van 
Mees’ marktbegrip voor bankgeld af hoe het geldaanbod op de Amsterdamse markt 
tot stand kwam en welke rol de Wisselbank daarin had. De Wisselbank in Amsterdam 
was een aan- en verkoopkantoor van gemunt en ongemunt edelmetaal. Hij onder-
kende daarmee het essentiële feit dat de vroegmoderne markt voor betaaldiensten ten 
dele een grondstoffenmarkt was.33 De bank trok volgens Van de Laar in het ene geval 
als vrager op de markt voor goud en zilver ongemunt of vermunt edelmetaal aan en 
veranderde dit als aanbieder van betaaldiensten in geld om dat later weer in gemunt 
of vermunte vorm om te kunnen zetten in edelmetaal. Het gevolg laat zich raden. De 
Wisselbank regisseerde hierdoor een belangrijk deel van de samenstelling van de geld-
omloop. Ze bepaalde ook de momenten van vervanging van de ene in de andere vorm 
van geld en ze bepaalde zelf welke positie ze innam: die van vrager op de ene markt of 
die van aanbieder op de andere. Er is volgens Van de Laar weinig fantasie voor nodig 
om te begrijpen dat een instelling die invloed had op de samenstelling van het geld dat 
circuleerde, ook gezag uitoefende over de hoeveelheid geld die in circulatie was en dus 
ook over de totale vraag- en aanbodverhoudingen op de markt voor goud en zilver én 
de markt voor betaaldiensten.34 

Eenzelfde analytische aanpak als die van Van de Laar treffen we aan bij De Vries in 
diens The economy of Europe in an age of crisis. Waar Van Dillen het idee over de wisselkoers-
politiek van de Wisselbank niet uitwerkte, stelde De Vries dat de bank een heuse mone-
taire buffer vormde die de wisselkoersen hielp stabiliseren, de circulatie van wissels sti-
muleerde en daarmee prijsfluctuaties temperde: ‘the Bank of Amsterdam functioned 
as a great reservoir of precious metals, mediating the irregular inflow of gold and silver 
from the New World with the demand for various types of currency from all over Eu-
rope. The existence of this stock helped stabilize exchange rates in Amsterdam, which 
encouraged the circulation of bills of exchange as negotiable instruments of credit. It 
also dampened price fluctuations caused by sudden changes in the volume of circula-
ting currency.’35 De Wisselbank dus als een ‘sophisticated method of control’36 voor zo-
wel het lokale liquiditeitsbeheer als ook voor het internationale valutabeheer. In deze 
benadering lag het accent op de relatie tussen de geldhoeveelheid van de Wisselbank 
en de stabiliteit op monetair gebied, één van de doelstellingen van Amsterdams stads-
bestuur bij de oprichting van de Wisselbank.

In 1995 had de Vries zijn oorspronkelijke verklaring van de stabilisering van de wis-
selkoersen licht veranderd. In dat jaar verscheen Nederland 1500-1815. De eerste ronde van 
moderne economische groei, een nieuw standaardwerk over de economische groei van de 
Republiek dat hij samen met Van der Woude schreef en waarin hij de stabilisatie niet 
meer toeschreef aan de fluctuerende metaalvoorraad van de Wisselbank, maar aan het 
ontbreken van belemmeringen op de uitvoer van edelmetaal in de Republiek.37 In hun 
monetair-financiële paragrafen benadrukten beide auteurs de voornaamheid van de 
bank door in een kwantiteitstheoretische traditie de nadruk te leggen op vraag en aan-
bod van het geld en het toezicht van de Wisselbank op de liquiditeit in Amsterdam in 
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zijn geheel. Het doel van de Wisselbank was volgens hen tweeledig: dienstverlening 
aan de kooplieden die elders op de markt voor betaaldiensten niet of slecht terecht 
konden, en het terugdringen van de verwarring en de chaotische muntomloop.38 Want 
zoveel was volgens hen zeker: de Republiek was een moderne samenleving met een 
geldhuishouding die bijna bedolven werd onder een stortvloed van geld dat van alle 
kanten toestroomde. Dit vele geld, waarmee ze hoofdzakelijk muntgeld bedoelden, 
heeft er echter volgens hen niet toe geleid dat er in de Republiek van een daadwerke-
lijk monetair beleid gesproken kan worden. Op zijn best bestonden er monetaire am-
bities.39 Feitelijke controle op de binnenlandse geldvoorziening en geldvoorraad ging 
volgens De Vries en Van der Woude de macht van de Generaliteit altijd te boven. Ze 
trachtten dit aan te tonen met een speculatieve schatting van de geldvoorraad – munt-
geld, de girale geldhoeveelheid bleef buiten beschouwing – in de Republiek. De Re-
publiek, zo was hun conclusie, was beter dan welk ander land voorzien van muntgeld 
omdat in de loop van de zeventiende eeuw de reële geldhoeveelheid per hoofd van de 
bevolking snel groeide. Bovendien was ook de omloopsnelheid van geld toegenomen 
en de kredietverlening verruimd door vernieuwingen in de handel en het bankwe-
zen: ‘De vergelijking van Fisher (MV=PT) laat ons geen andere keus dan de conclusie 
te trekken, dat in die periode het volume van de handelstransacties enorm moet zijn 
toegenomen.’40 

Volgens dezelfde logica van de vergelijking van Irving Fisher moet volgens De Vries 
en Van der Woude tegen het einde van de achttiende eeuw de omloopsnelheid van het 
geld erg gekelderd zijn door oppotting, wat logisch zou zijn in een periode van defla-
tie. Waardoor de omloopsnelheid van geld voordien zou zijn toegenomen en of dat 
voor alle vormen van geld gold, wordt verder niet duidelijk. Toch weerspreken bei-
den verderop in hun boek een dergelijke monetaristische benadering door te stel-
len dat ze naar het standpunt neigen om geld te zien als een passieve factor, die zich 
aan de behoeften van de reële economie aanpast.41 Vanuit dat idee concluderen ze dat 
de Wisselbank slechts matig succesvol was in het verwezenlijken van de twee mone-
taire doelstellingen die haar waren opgelegd.42 De grote zorg van de vroede vaderen in 
Amsterdam – ‘het gebruik van goede, volwaardige munten te beschermen en te ver-
meerderen’43 – kon daardoor slechts ten dele worden weggenomen. Of dit daadwer-
kelijk in het begin van de zeventiende eeuw de kern van het keuzeprobleem was voor 
het Amsterdamse stadsbestuur wil ik hier graag nog in het midden laten. Zo gefor-
muleerd zou het stadsbestuur wel degelijk monetaire politiek hebben bedreven, al-
leen is niet duidelijk waar en wanneer het stadsbestuur deze voorkeur heeft geformu-
leerd. De Vries en Van der Woude zijn evenmin heel erg duidelijk over de invloed die 
de oprichting van de Wisselbank volgens hen heeft gehad op de financiële geschiede-
nis van de Republiek. Natuurlijk, de diensten die de Wisselbank vanaf haar prille be-
gin had verleend, waren ‘geenszins van een te verwaarlozen betekenis voor het func-
tioneren van een grootschalige handelseconomie.’44 Maar hoe de unieke positie die ze 
de bank toedichten er precies uitzag, of hoe omvangrijk ‘geenszins te verwaarlozen’ is 
en waarom volgens hen de markt werd verdeeld tussen de Wisselbank en kassiers, dát 
wordt allemaal niet verder uitgewerkt. De rol die De Vries en Van der Woude de Am-
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sterdamse Wisselbank toedichten, is vrij traditioneel, waar het de oorspronkelijke rol 
van de bank, het monetaristisch denken en de monetaire ambities van het Amsterdams 
stadsbestuur betreft. Anderzijds zijn ze redelijk genuanceerd over de verhouding kas-
siers-Wisselbank, beoordelen ze de veranderingen in de financiële en monetaire ver-
houdingen in Amsterdam positief en benadrukken ze rol van de bank in beleidsmatige 
termen: de introductie van het recepissensysteem in 1683 kreeg het predicaat ‘nieuwe 
politiek’ en het ‘edelmetaalbeleid’ – en niet de ambitie – van de bank zou Amsterdam 
tot de schatkamer van Europa hebben gemaakt.45

In 1998 brak Polak in zijn studie van de muntproductie in de Republiek met een lan-
ge traditie door de onderlinge concurrentie van de munthuizen te benadrukken. Die 
invalshoek wierp nieuw licht op de muntomloop, het betalingsverkeer en het oprich-
tingsdoel van de Amsterdamse Wisselbank. Nu was de problematische binnenlandse 
geldomloop volgens Polak wel de directe aanleiding voor de oprichting van de bank, 
maar dat impliceert logischerwijs nog niet dat oprichters een geleidelijke en algeme-
ne geldzuivering voor ogen hadden.46 Het doel van het stadsbestuur was volgens Po-
lak tweeledig: het creëren van een alternatief betalingscircuit voor het grensoverschrij-
dend betalingsverkeer van de Amsterdamse kooplieden en het zuiveren van de liquide 
bezittingen van de kooplieden die een bankrekening openden zodat zij voor hun im-
porten over goede munten konden beschikken en de betalingen voor hun exporten via 
wissels en bijbehorende bankoverschrijvingen konden afhandelen. Bovendien – Polak 
noemt het niet expliciet – zou de bank door deze aanpak het gedeponeerde geld van 
rekeninghouders van muntdevaluaties en dus van waardevermindering vrijwaren. 

Door de oprichting van de Wisselbank, zo is zijn conclusie, voldeed de stedelijke 
overheid van Amsterdam aan het verzoek van de kooplieden. En enkele decennia na de 
oprichting schiep het stadsbestuur in Amsterdam optimale voorwaarden voor haar in-
ternationale koopliedengemeenschap en corrigeerde ze het marktfalen – de chaotische 
geldcirculatie – door buitenlandse munten slechts in de bank te accepteren tegen hun 
wettelijke koers en niet tegen hun marktwaarde. Dat besluit had tot gevolg dat alleen 
degenen die echt behoefte hadden aan banktegoeden of goede Generaliteitsmunten 
de minderwaardige munten die ze in bezit hadden in de bank brachten. De behoeften 
van de internationale koopliedengemeenschap, dáár draaide het om in Amsterdam. 

Met die constatering stuitte Polak op een anomalie in de geschiedschrijving van 
Van Dillen en zijn navolgers: enerzijds een overschatting van de relatief kleine rol van 
de Wisselbank in de vermeende geldzuivering van begin zeventiende eeuw en talloze 
pogingen om deze rol aan te tonen, en anderzijds een onderschatting van de cruciale 
schakelrol van de bank bij het oplossen van marktimperfecties.

Betalingsverkeer, centrale regulering en vroegmoderne centrale bank

Inmiddels is er veertien jaar na het verschijnen van Polaks studie geen sprake meer van 
onderschatting van de schakelrol van de Wisselbank. Sterker, in de jongste historiogra-
fie van het internationale betalingsverkeer heeft de Wisselbank een prominente plaats 
verworven. Ontbrak de bank nog nagenoeg in de discussie die Wilson en Heckscher in 
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de jaren vijftig van de vorige eeuw voerden over de ideeën van mercantilistische schrij-
vers uit de zeventiende en achttiende eeuw, in de meeste recente studies over de inte-
gratie van de wisselmarkten en wisselarbitrage in de zeventiende en achttiende eeuw 
wordt aan de Wisselbank een stabiliserende (Gillard), kapitaalmobiliserende (Rous-
seau), innoverende (Van der Wee) en vroegmoderne centrale-bankrol toegeschreven 
(Quinn, Roberds en Neal). Dat laatste deed overigens De Jong-Keesing ook al in 1939, 
zij het in bescheiden mate.47

Wilson en Heckscher debatteerden over de regulering van het internationale beta-
lingsverkeer, waarbij Wilson het idee vertolkte dat deze betalingen in de zeventiende 
eeuw voornamelijk bilateraal van karakter waren. Er was volgens hem in die periode 
nog geen sprake van wat hij ‘een permanente multilaterale wereldstructuur’ noemde. 
Kooplieden en overheden wantrouwden namelijk zo’n groot systeem dat speculatie en 
veel onzekerheden met zich meebracht. Tekorten op de handelsbalans moesten daar-
door via het afvloeien van edelmetaal worden gecompenseerd. 

Heckscher bracht daar tegenin dat er materieel geen betalingsbalansevenwicht 
hoeft te bestaan omdat het lopende verkeer en het kapitaalverkeer van de betalingsba-
lans een tekort of een overschot kunnen vertonen. Zogeheten multilateraal betalings-
verkeer kwam in de zeventiende eeuw daarom wel degelijk en alom voor en arbitrage 
was daarbij eerder regel dan uitzondering. Hét betaalmiddel bij uitstek was immers 
de wissel. Heckscher stelde de gebruiksintensiteit van wissels in de zeventiende eeuw 
gelijk aan die in de negentiende eeuw. Betalingen in edelmetaal geschiedden volgens 
hem slechts in het uiterste geval: als het niet anders kon, bij structurele handelsba-
lanstekorten en bij structureel asymmetrische handelsrelaties zoals met het Baltische 
gebied en het Nabije en Verre Oosten. Het gezichtspunt van Heckscher werd begin ja-
ren zestig van de twintigste eeuw onderschreven door Price en Sperling, die voorbeel-
den gaven van een multilateraal verrekeningssysteem, waarbij de Amsterdamse wissel-
markt en wisselarbitrage via Amsterdam een cruciale rol speelden en daarbij impliciet 
ook de Wisselbank.48 

Deze discussie over de mate van verwevenheid van het betalingsverkeer en de ma-
nier waarop het aanpassingsmechanisme voor betalingsbalanstekorten functioneerde, 
werd in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw nieuw leven ingeblazen. 
Dat gebeurde aanvankelijk door Van der Wee die in 1977 een voorzichtige openings-
zet deed door te stellen dat de integratie van de markten in de zeventiende eeuw nog 
verre van volledig was, een conclusie die hij trok na een vergelijking van de Europese 
rentestanden, volgens hem dé indicatoren voor de geldmobiliteit in die tijd.49 In 1989 
toonde Schubert aan dat de markten van Amsterdam en Londen in de achttiende eeuw 
– over de zeventiende eeuw repte hij niet – sterk geïntegreerd waren, omdat er volgens 
hem sprake was van effectieve wisselarbitrage.50 Arbitrage, zo betoogde Schubert, was 
effectief als het algemeen plaatsvond en dus tussen meerdere markten of plaatsen werd 
toegepast. Schubert gaf niet aan of de Wisselbank daarbij een rol speelde en vanaf wan-
neer een dergelijke ordening domineerde. 

Dát de Wisselbank in de achttiende eeuw een rol speelde, toonde De Jong-Keesing al 
in 1939 aan toen ze voor de periode van de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) een parallel 
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ontdekte tussen het verloop van de koers van het bankgeld, de Amsterdamse wissel-
koers op Hamburg, de zilverprijs en de koersen van Engelse fondsen.51 Deze centrale rol 
van de Wisselbank toonde Quinn in 1996 al voor het laatste kwart van de zeventiende 
eeuw aan. In zijn artikel over de Londense goudsmid Evance liet hij twee belangrijke 
zaken zien.52 Ten eerste dat deze goudsmid ten tijde van de Negenjarige Oorlog (1688-
1697) een omvangrijke arbitrage pleegde tussen wissels, zilver en goud. Het wisselver-
keer tussen Londen en Amsterdam was immers verliesgevend en de zilverexport vanuit 
Londen naar Amsterdam en de goudexport vanuit Amsterdam naar Londen werd daar-
door voordeliger. Ten tweede bleek dat de Wisselbank in die arbitrage een centrale rol 
speelde en daarmee acute marktimperfecties hielp oplossen.

De schakelrol van de Wisselbank kwam prominent aan de orde in de publicatie van 
Gillard uit 2004: La banque d’Amsterdam et le florin européen au temps de la République néerlan-
daise (1610-1820). Gillard betoogt hierin dat Amsterdam onbedoeld over een parallelva-
luta kon beschikken – de bankgulden voor het internationale verkeer en de courante 
gulden voor de lokale transacties – wat de stad een ongekend wisselkoersvoordeel op-
leverde en waardoor Amsterdam gevrijwaard bleef van internationale conjunctuur-
schommelingen.53 Amsterdam was volgens Gillard de ‘pôle hégémonique’ binnen een 
‘système monétaire et bancaire’ en de Wisselbank een vereffeningsinstituut voor inter-
nationale betalingen, een ‘chambre de compensation’, die zich bediende van de bank-
gulden, een ‘véhicule privilégié’, door Gillard omgedoopt tot ‘euro-florin’.54 

Gillards stelling over de bufferwerking van het goud- en zilverreservoir van de Wis-
selbank is niet nieuw. Het is een opgewarmde versie van wat Van Dillen, Barbour, De 
Vries en Villar decennia eerder poneerden. Ook zijn theoretisch model en analyse van 
de relatie tussen stabiliteit in Amsterdam, de stabiliteit op de wisselmarkten in Euro-
pa en de centrale positie van Amsterdam en de Wisselbank op die Europese markt wa-

    Sluisdeur stroomopwaarts       Sluisdeur stroomafwaarts
     interne wisselkoers (agio)         externe wisselkoers 

Republiek     Amsterdamse 
    Wisselbank        Europa

Figuur 1.1 Het hydraulisch model van Gillard: de sluis van bancaire liquiditeiten

Bron: Gillard, ‘Internationale rol Wisselbank’, 115.
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ren al eerder verwoord. De relatie, die Gillard in 2009 presenteerde als een hydraulisch 
model met een ‘sluis van de bancaire liquiditeiten’55 (zie figuur 1.1) was al in 2000 door 
Neal getypeerd als ‘a sluice gate’ van het agio: ‘as it rose, further specie inflows into 
the Wisselbank’s coffers were discouraged since bank money became more expensive. 
Conversely, when it fell, specie inflows were more likely as bank money became che-
aper.’56 Met andere woorden: de agiofluctuaties – of de interne wisselkoersschomme-
lingen van de bankgulden – stelden de bank in staat om de binnenlandse geldcirculatie 
af te schermen van de effecten van het buitenlandse betalingsverkeer. Voor de effecten 
van externe wisselkoersschommelingen gold overigens dezelfde ‘shock-absorber’ rol 
van de Wisselbank. 

Wat wél nieuw is bij Gillard is zijn kwantitatieve bewijs. Om de stabiliteit in Am-
sterdam aan te tonen, zette hij de wispelturigheid van de bankprestatie af tegen de 
marktwispelturigheid in Amsterdam. De Wisselbankvariabelen die hij voor zijn verge-
lijking gebruikte – aantallen rekeninghouders, banktegoeden, deposito-omvang – zijn 
volgens hem stabieler dan de marktindicatoren: de interne koers van de bankgulden 
en de externe wisselkoers van het pond Vlaams. De stabiliteit op de Europese markten 
trachtte Gillard vervolgens aan te tonen aan de hand van wisselkoersarbitrage. Volgens 
zijn berekeningen was arbitrage via Amsterdam het meest effectief. Dat wijst er vol-
gens hem op dat de meeste arbitrage ook daadwerkelijk via Amsterdam verlopen zal 
zijn.57 De dubbele stabiliteit zou ook de centrale positie van de Amsterdamse markt 
aantonen, een positie die gebaseerd is op de rol van de bankgulden in het internati-
onale betalingsverkeer. De Wisselbank zou daarbij een indirecte maar niet onbelang-
rijke rol hebben gespeeld omdat het monetaire en financiële systeem met Amsterdam 
als centrum alleen maar kon blijven functioneren door het agio van het bankgeld en 
de Wisselbankrecepissen, twee unieke innovaties die in Amsterdam werden bedacht.58 

De stabiliserende rol van de Wisselbank vormde ook het focus van Quinn en  Roberds 
die in 2006 als economische verklaring voor het bestaan van de Wisselbank een geza-
menlijk-belang hypothese opperden.59 Die komt erop neer dat de bank sinds het mid-
den van de zeventiende eeuw het vertrouwen genoot van de kooplieden in Amsterdam 
en ver daarbuiten omdat de bank zich niet primair door haar particuliere belang liet 
leiden, maar de nutsfunctie vooropstelde. Want wat niet iedereen direct kon zien, maar 
wél realiteit was, was dat de Wisselbank zich niet alleen verantwoordelijk voelde voor 
stabiliteit en soliditeit van het monetaire systeem, maar daar feitelijk ook sterk aan bij-
droeg. De bank wist namelijk uiteindelijk het geld in haar kluizen effectief te bescher-
men tegen waardeverlies. Aanvankelijk – vóór 1659 – zou de Wisselbank daarvoor de ta-
rifering van munten hebben gehanteerd. Nadien, en dan vooral na de hervorming van 
1683 en de introductie van de recepis, zou de bank zich van die taak hebben gekweten 
door de hoeveelheid bankgeld te reguleren. Ze deed dat door de uitoefening van drie 
functies ‘that are routinely carried out by central banks today: operating a large-value 
payment system, creating a form of money not directly redeemable for coin, and mana-
ging the value of this money through open market operations.’60 Anders geformuleerd: 
in een omgeving waarin handelsmunten als koopwaar werden beschouwd en dus in 
prijs varieerden, vereisten ordentelijke marktverhoudingen een centrale regulering 
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van geldvraag en -aanbod. De Wisselbank zorgde voor die elastische liquiditeitsvoor-
ziening en door haar openmarktpolitiek opereerde ze als een vroegmoderne centrale 
bank die haar geldvoorraad afwisselend uitbreidde of liet krimpen. 

Bij zo’n centrale-bankrol hoort in theorie ook de rol van redder in financiële nood, 
als ‘lender of last resort’, en die van ‘shock-absorber’ zoals beide in de Engelstalige li-
teratuur worden genoemd. De historiografie heeft beide expliciete rollen niet voor de 
Wisselbank weggelegd. Uiteraard komt de kredietverlening van de bank in de litera-
tuur veelvuldig aan de orde. Zonder uitzondering wordt daarbij het formeel verboden 
en geheime karakter van deze directe geldschepping benadrukt.61 Nergens wordt on-
derkend dat de Wisselbank feitelijk een ‘lender of last resort’ was toen ze – volgens de 
lijnen van de stedelijke politiek en in opdracht van de burgemeesters – in binnen- en 
buitenland reddingsboeien uitgooide naar drenkelingen die financieel kopje onder 
dreigden te gaan. En dus wordt nergens onderkend dat de Amsterdamse burgemees-
ters de bankreserves mogelijk weloverwogen – en dus vanuit een strategische en een 
sterk risicobewuste grondhouding – hebben aangewend voor een specifiek doel, zoals 
het herstel van de lokale marktliquiditeit, het oplossen van stedelijke begrotingstekor-
ten en het ledigen van de internationale financiële nood. 

Hetzelfde geldt voor de bank als ‘shock-absorber’. Ook die rol wordt in de literatuur 
met uitzondering van Quinn, Roberds en De Jong-Keesing niet aan de Wisselbank toe-
geschreven en zeker niet in de periode vanaf eind zeventiende eeuw toen de internatio-
nale financiële verhoudingen flink werden opgeschud en meerdere buitenlandse geld-
zoekers zich in Amsterdam aandienden. De stad versterkte in die jaren weliswaar haar 
internationale positie, maar in de grootschalige en complexe internationale financiële 
operaties die een aantal nieuwe en krachtige particuliere marktpartijen uit binnen- en 
buitenland vanaf begin achttiende eeuw via de Wisselbank organiseerden, speelden de 
Amsterdamse burgemeesters hooguit een coördinerende rol op de achtergrond omdat 
ze de bijbehorende betalingen via de bank faciliteerden. 

De literatuur is niet eenduidig of de bank daarmee bovenal een draaischijf was ge-
worden voor monetaire expansie in het buitenland of juist het tegendeel: een vleugel-
lamme instelling die niet toegerust was om marktschokken te kunnen absorberen. De 
Vries en Van der Woude zagen de bank als een draaischijf van een opkomend ‘finan-
cieel-fiscaal complex’ – een cluster van financiële dienstverlening, internationale fi-
nancieringen en handel in internationale goederen – dat de internationale schokken 
hielp opvangen zoals de ‘negative supply shocks’ in 1688, 1696, 1720 en 1763.62 Dat 
complex zou aan de basis hebben gestaan van de ‘age of international finance for the 
Dutch, and the Golden Age of Anglo-Dutch finance.’63 

Neal zag dit anders. De Wisselbank was volgens hem niet toegerust om onrust in het 
Hollandse financiële systeem te voorkomen of schokken te stabiliseren. Door de sterk 
conservatieve trekken van het financiële systeem meden volgens Neal zowel leners als 
kredietverschaffers doorgaans extreme risico’s. Er ontbrak volgens hem een ‘liquid, 
transparant secondary market for securities issued by their various public authori-
ties.’64 Dat kredieten in Amsterdam doorgaans keurig bijtijds werden afgelost – het wa-
ren namelijk veelal wisselkredieten – noemt Neal niet als voordeel. Dat de Wisselbank 
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vanuit haar nutsfunctie in de eerste plaats vertrouwenwekkend en dus risicomijdend 
diende te zijn zegt overigens niet zo veel over de moderniteit van de organisatie van 
de lokale kredietvoorziening in Amsterdam. Die kredietverlening werd, voor het par-
ticuliere deel van de markt, uitgeoefend door kassiers – die samen één grote courant-
bank vormden65 –, assuradeurs, weduwen en andere beleggingzoekenden en niet door 
‘banquiers in wissel’, de enkele grote firma’s die zich bezighielden met de discontering 
van wissels, emissieleningen en andere grote risicovolle buitenlandse zaken. Voor deze 
grote firma’s boden de bestaande verhoudingen volgens De Jong-Keesing genoeg ze-
kerheid om hun geldzaken na de crisis van 1763 uit te breiden. Dit hing volgens haar 
van de persoon, niet van het systeem af.66 

1.4 Het analytisch bestek en opbouw van het boek 

Financieel systeem én personen komen in dit boek ruimschoots aan bod. Mijn hypo-
these is dat het stadsbestuur met de Wisselbank niet alleen een voorziening trof voor 
het structurele (externe) kapitaalverkeer van de kooplieden, maar door die beslissing 
een instrument in handen kreeg voor de uitvoering van haar eigen muntpolitiek. Die 
politiek was op twee doelen gericht: stabilisatie van de waarde van het in de bank gede-
poneerde geld en volledige liquiditeit en dus een adequate metaalvoorraad. Mijn stel-
ling is dat de bank met deze doelen de supervisie toegeschreven kreeg op het soepel 
functioneren van het financiële systeem in Amsterdam. Aanvankelijk trachtte de bank 
deze doelen te bereiken via een fixatie van de omrekenkoersen van de bankgulden. La-
ter, in de periode waarop mijn onderzoek feitelijk betrekking heeft, deed ze dat via een 
actief beheer van haar geldhoeveelheid. Ze voerde daarmee monetaire politiek en zet-
te daarvoor openmarktoperaties in, een modern en gangbaar instrument voor mone-
taire politiek, en introduceerde daarvoor in 1683 met de recepis een innovatie die het 
reguleren van aanbod en vraag aanzienlijk vergemakkelijkte. Uit deze innovatie blijkt 
dat het stadsbestuur de doelen niet direct maar via tussenstappen trachtte te behalen. 
Het is, zo blijkt uit dit recepisvoorbeeld, dus niet de vraag óf de bank een instrument 
was, maar meer hoe effectief ze instrumenten wist in te zetten en dus door haar tussen-
komst of intermediatie stabiliteit en liquiditeit wist te handhaven. 

Theoretisch gezien betekent monetaire stabiliteit evenwichtige marktverhoudin-
gen. Die impliceren op hun beurt een elastische liquiditeitsvoorziening – er moet al-
tijd voldoende geld beschikbaar zijn of aangeboden worden – terwijl de monetaire be-
leidsbepalers tegelijkertijd uit oogpunt van wisselkoershandhaving gehouden zijn aan 
een beperking van de geldvraag.67 Een tweeledige analyse ligt daarmee voor de hand: 
van de geldhoeveelheid van de bank en de wisselkoersen in Amsterdam. In monetaire 
termen gaat het om een analyse van de relatie tussen zogeheten doelvariabelen, inter-
mediaire variabelen en instrumentvariabelen zoals aangegeven in figuur 1.2.68 

Omdat deze tweeledige analyse de kern van mijn onderzoek vormt, is de opbouw 
van dit boek ook tweeledig. Voorafgegaan door een meer algemeen hoofdstuk 2 over de 
economische dynamiek in de Republiek, wordt in hoofdstuk 3 tot en met 6 het func-

Dehing_HRbinnenwerk DEF compleet.pdf   31 28-08-12   09:48



32  1 inleiding

tioneren van de Wisselbank uit de doeken gedaan. Daarna volgen drie hoofdstukken 
– 7, 8 en 9 – over de effecten van dat functioneren voor de wisselmarkt in Amsterdam. 

Hoofdstuk 2 Dynamiek in de Republiek is een prelude die handelt over de econo-
mische veranderingen die zich tegen het einde van de zestiende en het begin van de 
zeventiende eeuw in de Republiek voltrokken. In dit hoofdstuk wordt een beeld ge-
schetst van de economische conjunctuur in Amsterdam. 

Na deze externe omgevingsanalyse van bank en wisselmarkt volgen in hoofdstuk 3 
de achtergronden bij de oprichting van de Wisselbank, de feitelijke inrichting van de 
bank en een beschrijving van de interne administratieve organisatie en het operatio-
neel risicobeheer. Dat laatste gebeurt aan de hand van een organisatieschema en een 
model voor de in- en uitstroom van munten en metaal via de bank. 

In hoofdstuk 4 komt het ontstaan van de bankgulden, het agio en de recepis aan bod 
en wordt de werking van de markt voor bankgeld plus de prijsvorming op die markt uit 

Bron: Korteweg, De monetaire sector, 206.
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Figuur 1.2 Monetaire politiek stadsbestuur Amsterdam via Wisselbank: variabelen en de aard van hun 

relaties
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de doeken gedaan. Het geheel en de onderlinge relaties zijn samengevat in een geldsubsti-
tutiemodel dat de essentie van de openmarktoperaties van Wisselbank moet verklaren.

Hoofdstuk 5 is ingeruimd voor het in beeld brengen van de omvang van de dienst-
verlening van de bank en haar openmarktoperaties. De dienstverlening heeft betrek-
king op het aantal rekeninghouders, de samenstelling van de groep rekeninghouders, 
hun transacties, kortom de maatschappelijke liquiditeit van de bank en de ontwikke-
ling van vraag naar bankgeld – gedefinieerd als de omloopsnelheid van de bankgul-
den – en het aanbod van bankgeld: de middelen die de rekeninghouders aanboden in 
de vorm van deposito’s. In dit hoofdstuk worden verder aan- en verkopen van munt en 
muntmetaal door de Wisselbank geanalyseerd. Het is een toets van het geldsubstitutie-
model. Uit die toets blijkt hoe de Wisselbank via openmarktoperaties de liquiditeit van 
de markt beïnvloedde, hoe ze het geldaanbod reguleerde en hoe ze de geldvraag van de 
rekeninghouders stabiliseerde.

In hoofdstuk 6 analyseer ik het effect van het financiële risicobeheer van de bank op 
haar bedrijfsvoering. De uitkomst van die analyse bevestigt de prioriteit die het stads-
bestuur toekende aan de liquiditeit van bank en markt. Maar al gold het primaat van 
de liquiditeit boven de rentabiliteit van de bank, de bedrijfsvoering was toch ook ge-
richt op grotere bankomzetten – en daarmee op een verbetering van de inkomsten – én 
op het versterken van de monetaire slagkracht van de bank. Grotere omzetten en meer 
slagkracht werden beide mogelijk gemaakt door de innovaties van 1683.

In hoofdstuk 7 heeft de overgang naar de wisselmarkt zich voltrokken. Eerst wordt 
in dit hoofdstuk de techniek van de wissel uitgelegd, daarna de route van het wissel-
verkeer en enkele specifieke financieringsvormen met wissels in de handelspraktijk. 
Een verdere uitdieping van de kenmerken van de Amsterdamse wisselmarkt – waaron-
der de paradoxale situatie op die markt dat het initiatief voor wisseltransacties in het 
buitenland lag maar de afhandeling zich in Amsterdam concentreerde – is een opmaat 
voor een analyse van de relatie tussen wisselmarkt en Wisselbank. Ik analyseer het ef-
fect van de monetaire groei van de Wisselbank op de Amsterdamse wisselmarkt door 
het verband te onderzoeken tussen de omvang van de metaalvoorraden van de bank – 
de monetaire groei van de bank – en het verloop van de wisselkoersen in Amsterdam. 
Ik gebruik voor deze analyse het model dat Cagan in diens Channels of monetary effects uit-
eenzette.69 

In hoofdstuk 8 wordt de relatie tussen bank en wisselkoersen verder uitgediept 
door de korte- en langetermijneffecten te onderzoeken. Deze uitdieping toont aan dat 
de Wisselbank arbitrage tussen girale tegoeden, edelmetaal en wissels faciliteerde. De 
bank beschermde op die manier de tegoeden van haar rekeninghouders tegen waarde-
verlies en wist zo ook kortetermijnturbulenties op de wisselmarkt op te vangen waar-
door die liquide bleef. In dit hoofdstuk zal het gaan over de kortetermijnvariaties in 
de wisselkoersen in Amsterdam die een gevolg waren van de grote gevoeligheid van de 
Amsterdamse markt voor de edelmetaalvoorraden van de bank, die daarmee geen bron 
van rust maar eerder van aanhoudende onrust waren. 

Op de lange termijn bepaalden echter meer fundamentele krachten – relatieve prij-
zen en koopkracht – het verloop van de wisselkoersen. Voor die laatste verklaring van 
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het wisselkoersverloop heb ik gebruik gemaakt van de koopkrachtpariteitentheorie 
van MacDonald in diens Floating exchange rates.70 Indirect had de bank echter ook op de 
lange termijn invloed op de koersen. Dat was echter meer een kwestie van het publieke 
vertrouwen in de bank. Cruciaal daarbij was de creatie van de bankgulden en de groei 
van de guldenmarkt. 

De betekenis van de gulden als internationale valuta voor de ontwikkeling van de 
Amsterdamse wisselmarkt is het onderwerp van hoofdstuk 9. Voor dat doel heb ik aan 
de hand van een gangbaar centrum-periferie-model71 een nieuwe monetair-financiële 
centraliteitsindex ontwikkeld. Deze index is berekend op basis van de wisselkoersno-
teringen in Amsterdam en noteringen in de belangrijkste Europese handelsplaatsen. 
De index toont de asymmetrie in de internationale monetaire relaties en de plaats van 
Amsterdam in de hiërarchie van de vroegmoderne financiële centra. Uit de index blijkt 
hoe Amsterdam zich in de eerste helft van de zeventiende eeuw in relatief korte tijd op-
werkte tot het centrum van een omvangrijk internationaal betalingssysteem. Dat pro-
ces verklaar ik uit de ontwikkeling van de bankgulden, die zich van een rekenmunt 
voor binnenlands gebruik ontpopte tot een valuta die meerdere functies op meerdere 
niveaus ging vervullen en uiteindelijk doorgroeide tot internationale sleutelvaluta.

1.5 Bronnen en data

Voor dit onderzoek heb ik twee soorten bronnen gebruikt: interne en externe bron-
nen. Onder interne bronnen versta ik alle door de stedelijke Wisselbank gevormde ar-
chieven en stukken die betrekking hebben op bestuur en beheer van de bank door de 
stad Amsterdam. 

Een belangrijke selectie interne bronnen is in 1925 in twee delen uitgegeven als 
bronnenpublicatie in de Rijks Geschiedkundige Publikatiën-serie en bezorgd door 
J.G. van Dillen.72 In het eerste deel van deze publicatie zijn ruim zevenhonderd pagi-
na’s ingeruimd voor getranscribeerde resoluties, ordonnanties, adressen, memories en 
vergelijkbare stukken. Het tweede deel bestaat hoofdzakelijk uit cijfermateriaal: com-
plete balansen van de Amsterdamse bank (1610- 1820), balansposten, depositotegoe-
den – rekeningtotalen van derden –, winst- en verliesrekeningen en metaalvoorraden. 
In dit tweede deel wordt de lezer ook een blik gegund op de giro-, rekeningcourant- of 
grootboeken, om precies te zijn op de rekening van de machtige Amsterdamse burge-
meester Andries Bicker uit de eerste helft van 1644 en op die van John Law, de oprich-
ter van de Franse Banque Générale, de latere Banque Royale, uit het begin van de acht-
tiende eeuw.73 

Voor systematisch bankhistorisch onderzoek, anders dan Van Dillen al deed, zijn 
deze rekeningcourantboeken van de Amsterdamse Wisselbank slechts sporadisch als 
bron gebruikt. Dat geldt op een enkele uitzondering na ook voor de meest recente 
studies, al is het belang van deze bron meer dan eens onderstreept.74 De boeken bevat-
ten unieke data van het betalingsverkeer over een lange aaneengesloten periode in de 
zeventiende en achttiende eeuw omdat van alle rekeninghouders de financiële trans-
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acties zijn geregistreerd.75 De veronderstelde complete vernietiging zou debet kun-
nen zijn aan de veronachtzaming van deze boeken. Voor degenen die ontdekten dat er 
toch nog 636 boeken aan vernietiging zijn ontsnapt, heeft de omvang, de vermeende 
moeilijke toegankelijkheid of het gebruiksklaar toepassen van dit deel van het Wissel-
bankarchief mogelijk een onneembare drempel opgeleverd. 

Het 550 strekkende meter Wisselbankarchief is inderdaad een omvangrijk archief. 
Het bestaat grotendeels uit de rekeningcourantboeken (1644-1809, 1655-1666 en 1795-
1809 onvolledig) en verder uit journalen (1609-1624, daarna afgeschaft), winst- en ver-
liesrekeningen (1609-1623; 1658 en later) en balansen.76 De oudste boeken, over de 
periode 1609-1652, zijn verloren gegaan. Enkele banden overleefden de grote stadhuis-
brand van 1652 niet of verdwenen simpelweg tijdens een van de vele verhuizingen van 
het archief. De meeste zijn tussen 1808 en 1822 ‘geautoriseerd vernietigd’.77 

Omdat voor de periode waarover de rekeningcourantboeken wél bewaard zijn ge-
bleven alle banktransacties van individuele rekeninghouders traceerbaar zijn, kunnen 
zowel al hun girale overschrijvingen als ook hun onttrekkingen of inbreng van con-
tanten worden gereconstrueerd. Daarmee is ook het totale girale betalingsverkeer via 
de bank en het transactievolume in contanten via de bank traceerbaar en kwantificeer-
baar.78 Integraal gebruik van deze bron zou een belangrijk deel van de financiële kant 
van de Amsterdamse economie zichtbaar maken. Zo’n gebruik vergt een integrale re-
constructie. Die zou weliswaar een even prachtige als unieke database opleveren, maar 
dan ook buitenproportioneel veel van mijn onderzoekstijd in beslag nemen.79 Om die 
reden heb ik twee steekproeven uit deze boeken getrokken. 

Op basis van de eerste steekproef heb ik getracht de omvang van het girale beta-
lingsverkeer van de bank te reconstrueren. Daarvoor leek een systematische steekproef 
– waarbij de omvang van de steekproef afhankelijk is van het aantal rekeninghouders – 
aanvankelijk het meest voor de hand te liggen. Deze aanpak leverde echter een groot 
probleem op.80 Dat probleem zou met een adequate hertelling opgelost kunnen wor-
den, ware het niet dat na enig testen bleek dat op basis van het alfabetisch register op 
deze giroboeken geen systematische steekproef getrokken kón worden.81 Uiteindelijk 
heb ik geen systematische steekproef uit een aaneengesloten periode – dus voor alle ja-
ren – getrokken, maar heb ik een integrale waarneming gedaan over negen steekjaren: 
1646, 1654, 1666, 1676, 1686, 1695, 1707, 1716 en 1726. Gegeven de omstandigheden was 
deze optie de meest reële en logische.82 

Bij deze steekproef heb ik in genoemde jaren per half boekjaar voor iedere rekening-
houder de naam, de som van diens transacties, het aantal transacties en het saldo bij het 
afsluiten van de boeken genoteerd. Dat leverde een dataset op met alle rekeninghouders 
en in totaal bijna 40.000 omzettotalen, evenveel saldi en een veelvoud aan transacties.83 
Omdat ik me bij deze steekproef één beperking heb opgelegd – de onderlinge transac-
ties tussen rekeninghouders heb ik niet geregistreerd – vormen deze totalen het laagste 
aggregatieniveau. Toch leverde de steekproef veel basisgegevens op voor de reconstruc-
tie en analyse van het totale girale betalingsverkeer via de Wisselbank in genoemde jaren. 

Een tweede steekproef uit de rekeningcourantboeken van de Wisselbank lever-
de voor de jaren 1646, 1654, 1666, 1672, 1676, 1680, 1686, 1690, 1695, 1699, 1707, 1711, 
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1716, 1719 en 1726 gegevens op over de in- en uitstroom van munten en edelmetaal.84 
Deze steekproef was gericht op de rekeningen van de ontvangers van de bank en de zo-
geheten speciekamerrekening. De rekening van de speciekamer was een kasrekening 
waar alle credit- en debetposten van ontvangers en andere bankemployees samenkwa-
men en verantwoord werden. Deze hoofdrekening was de draaischijf voor de geldpo-
litiek van bank en stad. De rekening bood een totaalbeeld op de feitelijke in- en uit-
stroom van metaal. Ze verschafte naast de wat losser georganiseerde instroom via de 
ontvangers meer grip op de uitstroom. Bovendien gebruikte de bank de rekening van 
de speciekamer ook voor reguliere transacties met rekeninghouders die kennelijk een 
voorkeursbehandeling genoten of met wie de bank de lijnen kort wilde houden. De 
niet-reguliere transacties waren qua omvang de hoofdmoot van de speciekamerreke-
ning: kortetermijnkredieten aan stedelijke instellingen, rente-onvangsten op VOC-le-
ningen en voorkomende lopende uitgaven. 

Opgeschoond voor de specifieke niet-reguliere posten van de speciekamer geven de 
ruim 20.000 transacties op de gecombineerde rekeningen van ontvangers en specie-
kamer in de vijftien steekproefjaren inzicht in de omvang en de veranderingen in de 
hoeveelheid bankgeld. Aan instroom registreerde ik in totaal 12.834 transacties op de 
debetzijde van de rekening van de speciekamer en van de ontvangers. Het aantal ont-
trekkingen van munten en metaal – de transacties op de creditzijde van de rekening 
van de speciekamer – kwam uit op 8.420. Het geheel vormt een dataset met namen, 
transactiedata en bedragen in bankguldens.85 

De belangrijkste externe bron voor mijn onderzoek was de collectie commerciële 
en financiële seriële publicaties. De collectie omvat een grote hoeveelheid prijscouran-
ten en wisselkoersbriefjes uit de belangrijkste Europese handelscentra. Ze is onderge-
bracht in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. 

Prijscouranten zijn de wekelijkse losbladige uitgaven met prijsnoteringen op de 
beurzen in Europa van goederen en wissels.86 De oudst bekende Amsterdamse prijs-
courant dateert uit 1586. Dat was nog geen officiële uitgave, want daarover beschikte 
Amsterdam met de Coursen van negotie sinds 1613, toen het stadsbestuur per 31 januari 
van dat jaar enkele gezworen makelaars aanstelde om die krant samen te stellen. Vanaf 
1683 werden de prijscouranten in Amsterdam opgemaakt onder de naam Coursen van 
coopmanschappen.

Wisselkoersbriefjes zijn de kleine broertjes van de prijscouranten; ze bevatten 
slechts wisselkoersnoteringen. Deze wisselkoerslijstjes hadden niet de officiële status 
die de prijscouranten wel hadden. Wisselkoerslijstjes waren bijproducten die make-
laars aan de beurs ten behoeve van hun clientèle opstelden en doorgaans als bijlage aan 
handelsbrieven toevoegden.

Prijscouranten en wisselkoersbriefjes zijn een belangrijke bron voor financieel-his-
torisch onderzoek. Toch blijkt dat niet uit de Nederlandse economisch-historische 
historiografie. De meeste onderzoekers hebben de twee delen van Posthumus’ Prijsge-
schiedenis als bron gebruikt. Het oorspronkelijke bronnenmateriaal hebben ze buiten 
beschouwing gelaten.87 Posthumus publiceerde een selectie van alle beschikbare Am-
sterdamse prijscouranten; wisselkoerslijstjes liet hij voor wat ze waren. Verder presen-
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teerde Posthumus slechts Amsterdamse gegevens: de noteringen in Amsterdam op an-
dere plaatsen. Het wederkerige deel, de wisselkoersnoteringen in het buitenland op 
Amsterdam, viel buiten zijn publicatie. Toch zijn deze buitenlandse wisselkoersno-
teringen op Amsterdam, zij het met de nodige lacunes, wel beschikbaar.88 Voor mijn 
onderzoek zijn ze essentieel. Ze vormen de basis voor een goed inzicht in de omvang 
en ordening van het wisselkoerssysteem in Europa en de berekening van de wissel-
marktrente. De samenstelling van de monetair-financiële centraliteitsindex is erop 
gebaseerd. In totaal heb ik voor mijn analyses ruim 21.000 koersnoteringen gebruikt.89

Naast de prijscouranten en wisselkoersbriefjes dienen nog een aantal andere exter-
ne bronnen vermeld te worden. Uit het Amsterdams stadsarchief zijn dat: het Notari-
eel Archief, het archief van de Thesaurieren ordinaris, het Rechterlijk Archief – register 
der goede mannen, register van schepenkennissen en het confessieboek uit het archief 
van schout en schepenen –, het Burgemeestersarchief, de ondertrouwregisters, de col-
lectie Hart en enkele particuliere archieven.90 Uit het Nationaal Archief in Den Haag 
zijn van belang: het archief van de Generaliteitsmuntkamer en het Hof van Holland. 
Tot slot moet de contemporaine literatuur nog als bron genoemd worden. Phoonsens 
publicatie over de Wisselbank is al gememoreerd evenals enkele in het oog springen-
de voorbeelden als: Le Moine de l’Espines Le negoce d’Amsterdam en Malynes, Lex mercatoria. 
Van Veldens Fondament van de wisselhandeling hoort ook in deze categorie. Al was het maar 
omdat deze auteur zijn lezers al in 1629 – het jaar waarin Gerard de Malynes Engeland 
probeerde wakker te schudden – via een ‘volkomen onderrichtinghe’ niet alleen ‘trek-
ken en remitteren’ wilde bijbrengen. Hij ambieerde zijn lezerspubliek in Amsterdam 
naar een hoger monetair-financieel niveau te verheffen, een niveau dat daar in 1566 
nog ondenkbaar was: ‘soo willen wy ons naer hoogher stoffe wenden/ en het Meester-
schap van deze Negotie op de handt nemen die soo subtijl ghedreven word als eenige 
handelinghe des Wereldts.’91 
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