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2 Dynamiek in de Republiek 

2.1 De erfenis van Antwerpen

‘Als men zo doorgaat zullen ze allemaal naar Amsterdam vertrekken,’ verzuchtte Leo-
nardus Lessius in 1603 in zijn De justitia et jure.1 De Leuvense Jezuïet doelde daarmee op 
het Spaanse regime dat geldboetes en gevangenisstraffen oplegde aan Antwerpse koop-
lieden, kassiers en wisselaars die niet de officiële omrekenkoersen hanteerden bij het 
omwisselen van geld, maar daarvoor de reële marktprijzen van de metaalwaarde van 
de munten gebruikten. Hen brandmerken als de grote manipulatoren vond Lessius 
zinloos, evenals een van overheidswege geïnitieerde regulering van de wisselkoersen. 
Hij pleitte voor zo min mogelijk overheidsbemoeienis op dit gebied. Een overdaad aan 
Spaanse ijver zou Antwerpen van haar financiële elite beroven en de rest van de Zui-
delijke Nederlanden alleen maar schade berokkenen. Lessius bleef een roepende in de 
woestijn. Veel kooplieden, kassiers en wisselaars vertrokken vanuit Antwerpen naar 
Amsterdam waar hun invloed weldra merkbaar werd.

Vlaanderen en Brabant waren in de latere Middeleeuwen uitgegroeid tot econo-
misch hoogontwikkelde en sterk verstedelijkte regio’s met eerst Brugge en later Ant-
werpen als belangrijke Europese knooppunten in een uitgekiend netwerk van lokale 
en internationale handelsroutes en markten. Antwerpen ontpopte zich in het begin 
van de zestiende eeuw tot Europees distributiepunt van bulk- en luxegoederen. Grote 
aantallen buitenlandse kooplieden hadden er zich gevestigd of hun vertegenwoordi-
gers naartoe gestuurd. Zo kozen Engelse lakenhandelaren Antwerpen uit tot hun cen-
trale stapelplaats voor hun Europese export en legden Zuid-Duitse kooplieden er voor-
raden Slowaaks koper en zilver aan voor hun handel met de Portugezen. Die laatsten 
dreven handel met West-Afrika en het Midden- en Verre Oosten en gaven ook de voor-
keur aan Antwerpen als vestigingsplaats. Sinds het begin van de zestiende eeuw verliep 
hun Europese distributie van peper en specerijen niet langer via Venetië maar via Ant-
werpen, waar behalve door de toevoer uit Zuid-Duitsland, ook grote hoeveelheden zil-
ver beschikbaar kwamen door de directe handelsverbinding met Sevilla, de plaats waar 
de zilvervloten uit Zuid-Amerika aankwamen. Deze Spaanse connectie trok Genuese 
en Castiliaans-joodse kooplieden naar het noorden en maakte van Antwerpen hét zil-
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2.2 hollandse economie   39

verreservoir van Europa. Het gunstige ondernemingsklimaat maakte van Antwerpen 
een centrum van immigratie en informatie. Tegen het midden van de zestiende eeuw 
waren de Antwerpse goederenmarkten en de financiële markten de belangrijkste in 
West-Europa.2

Antwerpen bleef het economisch zenuwcentrum van de Zuidelijke en Noordelijke 
Nederlanden tot het laatste kwart van de zestiende eeuw. De expansiefase sloeg toen 
om in een periode van krimp. Complexe politieke, religieuze en sociale ontwikkelin-
gen volgden elkaar in snel tempo op en zorgden voor een grote negatieve druk op de 
ontwikkeling van de economie. Hoge graanprijzen, industriële vraaguitval, werkloos-
heid en onvoorspelbare oorlogshandelingen zorgden vervolgens voor de eerste migra-
tiegolven naar noordelijke gebieden. Veel Antwerpse kooplieden en andere emigran-
ten waren dan ook al in de jaren zeventig van de zestiende eeuw, dus vóór de afsluiting 
van de Schelde in 1585, naar minder rumoerige gebieden vertrokken: Venetië, Genua, 
Lissabon, Rouen, Sevilla, Luik, Middelburg, Aken, Frankfurt, Londen en vooral naar 
Keulen en Noordwest-Duitsland (Bremen, Emden en Hamburg). Antwerpen incas-
seerde in 1585 een genadeklap en bezweek uiteindelijk aan de fundamentele verschui-
ving van de internationale handelsstromen en de herschikking van de Europese goe-
derenmarkten.3 Vanaf 1590 waren namelijk Hollandse schepen met Baltisch graan 
rechtstreeks doorgedrongen tot de landen aan de Middellandse Zee. Dat was een voor-
bode van de herverdeling van de handel op Italië. Antwerpen, waar rond het midden 
van de zestiende eeuw nog zo’n 90.000 mensen woonden, ruim 10.000 meer dan in Lon-
den en drie keer zoveel als in Amsterdam, liep leeg en verloor zijn vitaliteit.4 Met het 
sluiten van het Twaalfjarig Bestand in 1609 werd duidelijk dat de oude Bourgondische 
Nederlanden werden opgesplitst in twee afzonderlijke staten met ieder hun soeverei-
niteit op religieus gebied. De massale exodus die vanuit de zuidelijke gebieden al eer-
der op gang was gekomen kreeg een vervolg en de toestroom richtte zich op Zeeland 
en Holland.5 Tegelijkertijd hergroepeerden zich met name in Amsterdam ook steeds 
meer kooplieden die aanvankelijk uit Antwerpen waren weggetrokken. Amsterdam 
was een aantrekkelijk alternatief met de minste risico’s en de grootste mogelijkheden. 

2.2 Hollandse economie 

In Holland was al in de jaren zestig van de zestiende eeuw door ‘groeikracht in zich-
zelf’6 de basis gelegd voor schaalvergroting en specialisatie in de landbouw en de inter-
nationale handel- en dienstensector. Daar was ook het zogeheten comparatieve kos-
tenvoordeel het grootst. Dit wezenlijke kenmerk van de Hollandse handel kon na de 
teloorgang van Antwerpen verder worden uitgebouwd.7

De economie van Holland had aan het begin van de zestiende eeuw al buitenge-
woon moderne trekken. In 1514 was al 40 procent van de Hollandse beroepsbevolking 
werkzaam in de industrie, ongeveer een kwart in de landbouw, bijna een kwart in de 
dienstensector – waaronder handel en transport – en 12 procent in de visserij.8 De vis-
serij alleen al was goed voor 9 procent van het totale inkomen. Het aandeel van de land-
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40  2 dynamiek in de republiek 

bouw was 20 procent, de industrie droeg zo’n 39 procent bij – vooral textielnijverheid 
en de bierbrouwerijen, de twee grote exportindustrieën, en de bouwsector – en in han-
del en transport werden per saldo de hoogste inkomens verdiend.

Hoe geavanceerd, flexibel of efficiënt de economie was en bleef, blijkt uit tabel 2.1. 
Daarin is in grote lijnen het bbp per hoofd van de bevolking voor een aantal Europese 
landen samengevat, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen de Hollandse econo-
mie en die van de Republiek. Uit deze tabel blijkt dat de Republiek in het begin van de 
zeventiende eeuw meer toegevoegde waarde per hoofd van de bevolking creëerde dan 
economieën als Engeland en Frankrijk. Dat verschil toont aan dat de economie van 
de Republiek aanzienlijk geavanceerder was dan die van haar concurrenten. Steeg het 
hoofdelijk inkomen in de Republiek tussen 1600 en 1700 nog met de helft, tussen 1700 
en 1820 daalde het met een vijfde, in een periode waarin het Engelse met een kwart 
steeg en het Franse met een zesde. 

In de literatuur bestaan er twee gangbare verklaringen voor de opkomst van Hol-
landse economie. De Vries en Van der Woude benadrukken de endogene variant. De 
groei had volgens hen een middeleeuwse oorsprong. Het was een langetermijnont-
wikkeling die, zoals de handel met het Baltisch gebied, gekenmerkt werd door spe-
cialisatie, lage kosten en efficiënte markten, kenmerken die na de politieke onafhan-
kelijkheid van Spanje werden uitgebouwd en in een ‘institutioneel kader’ werden 
vastgelegd.10 Specialisatie betekende loonarbeid als belangrijke inkomstenbron en een 
omvangrijke werkgelegenheid buiten de landbouw. Dit zou het bewijs zijn van het 
bestaan van efficiënte markten en moderne instituties, de twee drijvende krachten 
achter de economische groei van de ‘oudste moderne volkshuishouding.’ De Vries en 
Van de Woude schrijven de groei toe aan specifieke achtergrondfactoren die van bin-
nen uit en al in vroeg stadium de van oorsprong middeleeuwse economie in Holland 
transformeerden: de geografische ligging, een vroeg ontwikkelde transportsector, ver-
stedelijking, de bulkhandel met het Baltisch gebied en een adequate geldvoorziening. 
Karakteristiek voor deze economie waren de hoge landbouwproductiviteit, de ontbre-

1500 1600 1700 1820

Italië 195 185 179 167

Nederlanden/Republiek 133 231 343 273

Frankrijk 129 142 160 184

Engeland 126 164 203 256

Spanje 124 152 146 159

Zweden 123 139 159 180

Duitsland 120 131 145 159

Portugal 112 130 139 144

Wereld (gemiddeld) 100 100 100 100

Tabel 2.1 Bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking

Bron: Maddison, World economy, tabel B-21, 264.9
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kende feodale structuur, de ver doorgevoerde arbeidsdeling, het hoge niveau van ener-
gieverbruik en sociale voorzieningen, een hoog onderwijsniveau, een ondersteunende 
overheid en een ver doorgevoerde markt- en geldeconomie met veel individueel auto-
nome deelnemers.

Het zwaartepunt van de internationale economie kwam uiteindelijk in Amsterdam 
te liggen omdat daar de factoren die bepalend waren voor het ondernemingsklimaat 
– waaronder de bescherming van de handelsbelangen door het overheidsapparaat – re-
latief gezien het meest gunstig waren. 

Israel hanteerde het exogene groeimodel. Politieke toestanden en andere gebeurte-
nissen op de korte termijn waren volgens hem aanjagers dan wel determinanten van 
groei in de ene regio en krimp in de andere.11 Israel schrijft de opkomst van de econo-
mie van de Republiek toe aan een aantal schokken die tussen 1580 en 1650 de bestaande 
internationale politieke verhoudingen opschudden: de godsdienstoorlogen, de blok-
kade en val van Antwerpen in 1585, de daaropvolgende massale migratiestromen, de 
ontdekkingen van nieuwe werelddelen, misoogsten en hongersnoden in Zuid-Europa 
en de daaropvolgende spectaculaire groei van de Baltische graanhandel. Het Hollandse 
succes steunde volgens Israel op drie pijlers: de technische specialisatie en innovatie, in 
zijn termen: ‘productive efficiency’, van onder meer industrie en scheepsvervoer, een 
krachtige handelselite en een effectieve overheidsrol.12

Het lijdt echter geen twijfel dat de groei in het economisch kerngebied van de Re-
publiek omstreeks 1580 op stoom kwam.13 Tot in het derde kwart van de zeventiende 
eeuw liet de economie een ongekende expansie van productie, productiviteit en inko-
men zien. Tegen het laatste kwart van de zeventiende eeuw echter sloeg groei om in 
stagnatie en dalende prijzen. Drie Engelse zeeoorlogen (1652-1654, 1665-1667 en 1672-
1674), de Franse inval in 1672 en de vele handelsrestricties door de concurrenten van 
de Republiek verstoorden niet alleen de handel, maar zorgden ook voor verlies van 
marktaandelen, dalende prijzen, een achteruitgang van de productie en uiteindelijk 
ook voor een periode van algehele economische krimp. Stagnatie en krimp hielden aan 
tot het midden van de achttiende eeuw. De omvang van de economische productie zou 
in de lange periode tussen 1670 en 1740 in het Hollandse deel van de economie met 8,5 
procent zijn gedaald.14 De overgang van een sterk dynamische economie naar een eco-
nomie in ‘stationaire toestand’15 trof specifieke sectoren sterk, vooral de scheepsbouw 
en de bouw. Het resulteerde in teruglopende binnenlandse bestedingen en vraaguit-
val. Tegenover de onomkeerbare verslechtering van de internationale concurrentie-
positie16 stond een expansie van de internationale handel in absolute termen en een 
steeds belangrijker wordende financiële dienstverlening. Die nieuwe dienstverlening 
leidde volgens De Vries en Van der Woude tot de abrupte opkomst van een nieuw ‘fi-
nancieel-fiscaal complex’17 dat tussen 1690 en 1713 veel kapitaal, zo’n 200 miljoen gul-
den, aan risicodragende ondernemingen onttrok en wist om te zetten in staatsschuld-
beleggingen. 

Financiële dienstverlening, internationale financieringen en handel in koloniale 
goederen waren in de achttiende eeuw de meest prominente en dynamische groei-
sectoren van de Hollandse economie. Maar al was het internationale gewicht van de 
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Republiek na afloop van de Spaanse Successieoorlog in 1713 sterk gedaald en ervoer 
de Amsterdamse stapelmarkt aan den lijve de concurrentie van Londen en Hamburg, 
met de vrede van Utrecht in 1713 brak in de Republiek de bloeiperiode aan in de in-
ternationale kredietverlening. Na 1780 zouden de internationale economische bakens 
echter definitief zijn verzet. Londen zou in korte tijd de positie van Amsterdam heb-
ben overgenomen omdat het Engelse systeem ‘with a mixture of varied financial in-
stitutions and its complex of interrelated financial market’ op dat moment het best 
toegerust was om marktschokken te absorberen en krachtig op die schokken te kun-
nen reageren.18

2.3 Conjunctuur in Amsterdam

Het verloop van de handel in Amsterdam wordt zichtbaar aan de hand van de opbreng-
sten van het plaatselijke kantoor van de convooien en licenten en de verkopen van de 
VOC-goederen in Amsterdam. De belastingopbrengsten en de omvang van de VOC-
verkopen en de tegoeden bij de Wisselbank geven een grove indicatie van de commer-
ciële activiteit in Amsterdam en het niveau van de financiële dienstverlening in de stad. 
De cijfers van de convooien en licenten laten in grote lijnen een sterke opleving van de 
handel zien tot het midden van de zeventiende eeuw, met een sterke terugval vanaf het 
begin van de eerste Engelse zeeoorlog in 1652, gevolgd door een stagnatie tot 1678 en 
groei daarna. De Negenjarige Oorlog (1688-1697) zou voor een opleving van de Oost-
zeehandel hebben gezorgd omdat oorlogshandelingen de landhandel verlamden ter-
wijl de extreme winters van 1684 en de barre jaren negentig voor hongernoden in Euro-
pa zorgden en de vraag naar graan opjoegen.19 De Spaanse Successieoorlog (1702-1713) 
markeerde weer een periode van achteruitgang. In de rest van de achttiende eeuw be-
reikte de handel met het Oostzeegebied niet meer het oude niveau. Daar stond tegen-
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Grafiek 2.1 Opbrengsten van convooien en licenten, kantoor Amsterdam

Bron: Westerman, ‘Statistische gegevens’.
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2.3 conjunctuur in amsterdam  43

over dat de verkoopwaarde van de door de VOC aangevoerde goederen in de achttiende 
eeuw aanhoudend groeide.20 Het verloop van het economisch klimaat in Amsterdam 
wordt het best weerspiegeld aan de hand van de samenhang tussen prijzen, lonen en 
reële economische activiteiten, zoals die zichtbaar is in grafiek 2.3. Het zijn de macro-
economische vingerafdrukken die vrijwel alle geheimen van de economische conjunc-
tuur in Amsterdam blootleggen.21

Uit die grafiek blijkt dat het prijspeil in Amsterdam vanaf de tweede helft van de 
zestiende eeuw steeg en zich daarna vanaf het midden van de zeventiende eeuw hand-
haafde op een relatief hoog niveau.22 De cijfers tonen verder aan dat de kosten van le-
vensonderhoud trendmatig stegen van het midden van de zestiende eeuw tot de jaren 
zestig van de zeventiende eeuw, waarna het niveau niet meer wezenlijk veranderde. 
Omgekeerd lijkt de relatief lage inflatie – de jaar-op-jaar mutatie van de consumen-
tenprijzen – een reactie op het hoge prijspeil, althans wat de langetermijnontwikke-
ling betreft. Inflatieuitbijters, zo blijkt, zijn het gevolg van specifieke factoren. Zoals in 
1709, toen met 32,9 procent het hoogste niveau werd bereikt tussen 1550 en 1800. Deze 
uitzonderlijk grote geldontwaarding moet toegeschreven worden aan de uitzonder-
lijk strenge winter die de voedselprijzen opdreef.23 Ook het aflopen van het Twaalfjarig 
Bestand in 1621 en daarmee de feitelijke hervatting van de Tachtigjarige Oorlog lijkt 
een prijsopdrijvend effect te hebben gehad. Vanaf de tweede helft van de zeventiende 
heeft het er alle schijn van dat de opeenvolgende oorlogen24 ook tot hogere inflatie heb-
ben geleid, gevolgd door perioden met deflatie. In de achttiende eeuw waren de con-
junctuurschokken duidelijk afgevlakt, of mogelijk beter: het lijkt erop dat Amsterdam 
toen de negatieve gevolgen ondervond van de neergang die in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw was ingezet. Inflatiepieken resulteerden na het eerste kwart van de 
zeventiende eeuw steevast in hogere reële lonen.25 De naar verhouding hoge loonkos-
ten zullen de economische concurrentiepositie bepaald niet hebben versterkt. Sterker, 
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Grafiek 2.2 Marktwaarde VOC-verkopen in Amsterdam en Wisselbanktegoeden

Bron: Marktwaarde VOC-handel: Bruijn, Gaastra en Schöffer, Dutch-Asiatic shipping, Returning ships and products, 1641-
1798; Wisselbanktegoeden: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, balansen Wisselbank, totaal tegoed van derden, 701-807.
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doordat de export door het oorlogsgeweld26 en handelsblokkades achterbleef, de con-
currentiepositie door buitenlands protectionisme verschoof, maar de lonen in tegen-
stelling tot de prijzen zich niet snel aanpasten, bleef evenwichtsherstel uit en verslech-
terde de economische situatie totdat na een geleidelijke ontwikkeling Amsterdam zich 
in de tweede helft van de achttiende eeuw steeds meer als financieel centrum ontpopte. 

Deze economische situatie zien we ook terug in de schommelingen op de woning-
markt.27 Op die markt stegen de prijzen als het goed ging met Amsterdam en daalden 
ze als het slecht ging. De huren stegen op korte termijn en zeker in het laatste kwart 
van de zestiende eeuw toen de grote economische en demografische groei zich in Am-
sterdam voltrok en de stad kort voor de grote uitleg uit haar fysieke voegen barstte. 
Deze huurexplosie kwam vlak na 1600 tot een einde en de hervatting van de oorlog in 
1621 zorgde zelfs voor een daling. Ook al die andere oorlogen in de loop van de zeven-
tiende en eerste helft van de achttiende eeuw drukten de huren, met uitzondering van 
de Negenjarige Oorlog (1688-1697). 

Wat voor de huurprijzen gold, ging ook in grote lijnen op voor de ontwikkeling van 
de verkoopprijzen van Amsterdamse woningen. Investeringen in onroerend goed ver-
loren hun winstgevendheid en investeringsplannen voor verdere stadsuitleg, bedij-
kingen en droogmakerijen zouden na 1672 van tafel zijn verdwenen. Op de zeer lange 
termijn blijft de index van reële woninghuren in Amsterdam echter binnen een nau-
we bandbreedte. De cijfers laten een stationaire ontwikkeling van de kosten van wo-
nen zien.28

Verbetering en verslechtering van de algemene economische situatie in Amsterdam 
is terug te zien in het aantal faillissementen. Dat aantal liep in de zeventiende eeuw 
synchroon met inflatiepieken en reële lonen, wat onderstreept dat het verloop voort-
komt uit eenzelfde conjuncturele ontwikkeling. De grote asymmetrie voltrekt zich in 
het eerste kwart van de achttiende eeuw, als het de ontwikkeling van het aantal faillis-
sementen zich onttrekt aan het negatieve conjunctuurverloop. Dat wijst op mogelijk 
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Grafiek 2.3 Conjunctuur in Amsterdam

Bron: zie noot 21.
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2.3 conjunctuur in amsterdam  45

andere oorzaken én omstandigheden die niet enkel verslechterden. Een van de moge-
lijk onderliggende oorzaken is het verloop van de rente.29 De globale trend van het ver-
loop van de rente was tweeledig: een daling van de binnenlandse rente (zie tabel 2.2) 
met de nominale rentestructuur die dat aantoont en convergentie van binnen- en bui-
tenlandse renten, waarbij de hogere rente in het buitenland zich langzaam ontwikkel-
de in de richting van de relatief lage rente in de Republiek. De trend werd daarbij dus 
gezet door het financiële centrum en dat was de Republiek. De drijvende kracht achter 
deze dubbele beweging van daling en convergentie was de kapitaalexport. Die kwam 
vanuit de Republiek op gang omdat daar de besparingen de investeringen overtroffen 
en omdat elders door de hogere rente het rendement hoger lag. De kapitaalexport was 
zo omvangrijk dat deze de rente elders drukte en zich bewoog in de richting van het 
niveau in de Republiek.30

Omdat een mooie ononderbroken kortetermijnrentereeks voor Amsterdam ont-
breekt heb ik uit de beschikbare 1.536 kortetermijnrentes van drie leenfondsen – 1. 
de rente op obligaties met een looptijd van 6 maanden tot 2 jaar, 2. de onderhandse 
‘in deposito’-leningen en 3. de ingenestelde rente op de lange wissel op Amsterdam in 
Londen en Parijs – een nieuwe gemiddelde nominale reeks gereconstrueerd. Deze kort-
lopende schuldtitels werden voor verschillende doeleinden gebruikt. Ze hadden wisse-
lende looptijden en risico’s en waren onderhevig aan grootheden die vraag en aanbod 
beïnvloedden.31 Deze nieuwe reeks wijkt af van eerder gepresenteerde cijfers.32 Door de 
opbouw – meer en anders geselecteerde basisgegevens – is de nieuw reeks relatief be-
trouwbaarder en daardoor is een betere analyse van de langetermijntendens mogelijk. 

Uit de nieuwste gemiddelde nominale rentecijfers voor Amsterdam (tabel 2.2) blijkt 
de globale trend van een bijna ononderbroken daling van zowel korte als lange rente 
tot midden jaren tachtig van de zeventiende eeuw. Die daling werd gevolgd door een 
stapsgewijze lichte stijging tot 1725/29 en een daling en stabilisatie daarna. Verder wij-
zen de cijfers uit dat in de meeste jaren van de zeventiende eeuw de lange rente boven 
de korte rente lag. Langetermijnleningen waren in Amsterdam in die jaren duurder 
dan kortetermijnleningen. Anders geformuleerd: lang kapitaal was ten opzichte van 
kort kapitaal relatief en structureel schaars.33 Extreme uitzonderingen zijn de uitschie-
ters in januari 1604 en mei 1649 toen de korte rente de 10 procent-grens bereikte. 

In specifieke jaren was sprake van een inverse rentestructuur: het niveau van de lan-
ge rente lag toen onder dat van de korte rente. Daarvan was sprake in 1615/19, gedu-
rende de daaropvolgende jaren twintig van de zeventiende eeuw en – afgezien van ook 
nog 1690/94 – precies een eeuw later in de periode 1715/19-1725/29. In 1655/59 was de 
rentestructuur vlak omdat korte en lange rente vlak bij elkaar lagen. In de overige vijf 
decennia van de zeventiende eeuw kwam de lange rente boven de korte rente uit en was 
de structuur weer normaal. Hetzelfde beeld is zichtbaar vanaf 1750/54. Voor de tussen-
liggende jaren 1730/34-1745/49 zijn geen cijfers voorhanden.

De ontwikkeling van de nominale rente krijgt meer reliëf als we deze met de inflatie 
tot een nieuwe grootheid componeren: de reële rente.34 In grafiek 2.4 is de ontwikke-
ling van deze reële rente vanaf het begin van de zeventiende eeuw weergegeven. Wat is 
zo bijzonder aan deze reële rente? 
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Om te beginnen vallen de sterke fluctuaties in de reële-renteniveaus op. Relatief 
hoge reële renteniveaus waren geen uitzonderingen. Ze werden afgewisseld door re-
latief lage niveaus. Hoge reële rentes werden doorgaans veroorzaakt door deflatie.36 Zo 
kwam de gemiddelde nominale korte rente in 1700/04 op 3,7 en in 1710/14 op 4,7 pro-
cent uit terwijl de deflatie respectievelijk -6,6 en -4,6 procent bedroeg. 

Verder valt op dat er geen uitgesproken langdurige perioden zijn met een hoge of 
lage reële rente, al lijkt de ontwikkeling zich in de loop van de achttiende eeuw te sta-
biliseren en wel rond de 4 procent voor de korte en 5 procent voor de lange reële ren-
te. Het maximale renteniveau in Amsterdam reikte in 1700/04 net boven (10,2) en in 
1710/14 onder de 10 procent (9,3). De laagste reële rente kwam uit op -2,2 procent in 
1705/09, gevolgd door -1,2 (1695/99) en -0,5 procent in 1670/74. In die jaren was de no-
minale rente lager dan de inflatie. 

De perioden met negatieve reële rentes springen in grafiek 2.4 meteen in het oog. Ze 
blijken in Amsterdam uitzonderlijk te zijn geweest. Negatieve reële rentestanden ont-
moedigden het sparen. De beloning voor dat sparen was dan immers negatief. Ander-
zijds was het in een dergelijke periode aantrekkelijk om schulden aan te gaan omdat 
die door de tussentijdse prijsstijgingen geen kosten maar een beloning opleverden. Een 

Jaar Kort Lang Verschil Jaar Kort Lang Verschil

% %

1590/94 7,7 1690/94 4,9 4,0 -0,9

1595/99 8,0 1695/99 3,5 4,0 0,5

1600/04 10,0 1700/04 3,7 4,1 0,4

1605/09 7,2 1705/09 3,8 4,2 0,4

1610/14 6,5 8,2 1,7 1710/14 4,7 5,0 0,3

1615/19 6,4 6,2 -0,2 1715/19 4,2 3,6 -0,6

1620/24 6,1 5,5 -0,6 1720/24 4,5 3,9 -0,6

1625/29 5,9 5,5 -0,4 1725/29 6,0 4,0 -2,0

1630/34 4,9 5,4 0,5 1730/34 3,8

1635/39 4,9 5,7 0,8 1735/39 4,8

1640/44 3,8 5,6 1,8 1740/44 3,1

1645/49 5,0 5,5 0,5 1745/49 3,1

1650/54 4,0 4,9 0,9 1750/54 3,6 4,7 1,1

1655/59 4,7 4,7 0,0 1755/59 5,0 6,0 1,0

1660/64 3,5 4,1 0,6 1760/64 4,8 8,0 3,2

1665/69 3,3 4,3 1,0 1765/69 5,0 6,0 1,0

1670/74 2,8 1770/74 4,0 6,0 2,0

1675/79 2,2 1775/79 6,0

1680/84 2,6 1780/84 4,5

1685/89 3,7 5,0 1,3

Tabel 2.2 Nominale rentestructuur in Amsterdam35

Bron: bijlage 2A en 2B.
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daling van de reële rente leidde doorgaans tot minder kapitaalaanbod, maar een toena-
me van de kapitaalvraag. Een negatieve reële rente kan een belangrijke oorzaak zijn ge-
weest van economische en financiële moeilijkheden in latere perioden omdat deze mo-
gelijk uitgaven en investeringen uitlokte die op langere termijn, bij een meer positieve 
rentevoet, niet altijd rendabel waren. In perioden met een negatieve reële rente kan 
daarom eenvoudig de kiem zijn gelegd voor financiële moeilijkheden in latere perio-
den. Het is niet ondenkbaar dat de negatieve reële rente in de jaren 1705/09 een kiem 
vormde van de financiële crisis in 1720. Grafiek 2.4 gaat niet zo ver, maar het verloop 
van het aantal faillissementen in Amsterdam, dat in deze grafiek is afgezet tegen de re-
ele-renteontwikkeling, suggereert ook niet dat de perioden van hoge, lage en negatieve 
rentes op hoofdlijnen corresponderen met het verloop van het aantal faillissementen. 

Mogelijke samenhang zou moeten blijken uit de inverse tendens tot stijging en da-
ling. In het laatste kwart van de zeventiende eeuw lijkt het er even op alsof de nega-
tieve renteuitschieters in 1695/99 zichtbaar lijken te zijn in een stijging van het aantal 
faillissementen kort daarna. In 1705/09 is daarvan echter geen sprake omdat het aantal 
faillissementen in die periode juist sterk daalde en de lage reële rente toen geen teken 
was van een verslappende economie, zoals de relatief hoge rente en hoge aantallen fail-
lissementen een halve eeuw eerder ook geen teken waren van een snel groeiende eco-
nomie. Na 1725/29 houdt de daling van de nominale korte rente min of meer gelijke 
tred met de wisselingen in het inflatietempo waardoor de reële korte rente geleidelijk 
daalde. De nominale lange rente trok na 1750/55 echter duidelijk aan waardoor ook de 
reële lange rente sterk kon toenemen. 
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Grafiek 2.4 Reële rente en faillissementen in Amsterdam

Bron: rente: bijlage 2A, 2B; inflatie: Prices and indices cost of living Netherlands, 1450-1800, Van Zanden; faillissementen: Olde-
welt, ‘Twee eeuwen Amsterdamse faillissementen’.

Dehing_HRbinnenwerk DEF compleet.pdf   47 28-08-12   09:48



48  2 dynamiek in de republiek 

Het inflatieniveau en -tempo blijken overigens in de gehele periode 1600-1800 geen 
invloed te hebben gehad op het niveau van de nominale rente. Die laatste reageerde 
namelijk niet op de ontwikkeling van het prijsniveau. Een verklaring moeten we el-
ders zoeken en moet hier beperkt blijven tot de meest relevante en opvallende aspecten 
van de drijvende krachten achter de rentedaling en -convergentie, de mobiliteit van 
het Amsterdamse kapitaal: ‘Because much of the capital active in Amsterdam was fo-
reign-owned or owned by Amsterdammers of foreign birth, and much Dutch-owned 
capital was not fixed in land, houses or industrial plant, but in assets easily liquidated 
or transferred, it was peculiary sensitive and mobile.’37 Hoe gevoelig en mobiel was nu 
dat Amsterdamse kapitaal, voor welke prikkels was het gevoelig, waardoor kwam het 
in beweging, wanneer bewoog het dan precies naar het buitenland en welke gevolgen 
had dit voor de metaalvoorraad van de Wisselbank?

2.4 Gevoelig en mobiel Amsterdams kapitaal

Onder ideale omstandigheden stroomt langetermijnkapitaal vanuit het rijke econo-
misch centrum naar minder rijke en ontwikkelde gebieden, deels op de voet gevolgd 
door kortetermijnkapitaal voor de expanderende handelsfinanciering en de vereffe-
ning van tijdelijke tekorten op het gebied van internationale betalingen. Onder min-
der ideale omstandigheden verplaatst lang kapitaal zich in tegenovergestelde richting 
– van periferie naar centrum – en nemen kort-kapitaal-bewegingen destabiliserende 
vormen aan. Dit gebeurt doorgaans bij economisch en politiek tumult dat verwachte 
buitenlandse kapitaalopbrengsten in gevaar brengt en deze lager laat uitvallen dan in 
het economisch centrum. Hetzelfde tumult brengt het korte kapitaal uit de perifere 
gebieden zelf in beweging omdat ook dat kapitaal een veilig heenkomen zoekt en zich 
als vluchtkapitaal naar het centrum verplaatst. 

Theoretisch gezien kan zowel het gevoelige en mobiele Amsterdamse kapitaal als ook 
het kapitaal buiten de Republiek en Amsterdam door een aantal oorzaken in beweging 
zijn gekomen:38

–  bij een geringe binnenlandse economische expansie, prijsstijgingen, relatief hoge 
loonkosten en beperkte winstmarges. Het kapitaal bewoog dan naar hoger ren-
derende gebieden;

–  als investeerders een ruimere horizon voor hun beleggingen zochten en daarbij 
de netto beleggingswinst bepalend lieten zijn; 

–  als prijsstijgingen buiten de Republiek daar voor hogere loonkosten en lagere 
winstmarges zorgden, waardoor ondernemers steeds meer aangewezen waren op 
Fremdfinanzierung: kapitaal uit de Republiek dat naar het buitenland stroomde en 
vice versa buitenlands kapitaal dat in de Republiek een goed heenkomen zocht;

–  bij een overwaardering van de eigen munt – in Amsterdam het pond Vlaams – ten 
opzichte van andere valuta, een verklaring die slechts voor de korte termijn gold;

–  verschillen in liquiditeitsvoorkeuren tussen landen. Deze verschillen kwamen 
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tot uitdrukking in de binnenlandse rentestructuur: de verhouding tussen de 
korte en de lange rente.

Laten we eens aannemen dat al dat kapitaal uit de Republiek pas in beweging kwam als 
elders meer geld verdiend kon worden dan in de Republiek zelf (de eerste drie facto-
ren). Het kapitaal verplaatste zich dan louter uit rendementsoverwegingen en het liefst 
tegen een zo laag mogelijk risico naar gebieden waar het rendement het hoogst was.39 
In dat geval zou de richting van de kapitaalstromen aan de hand van deze rendements-
eis achterhaald kunnen worden, dit in tegenstelling tot het volume van de kapitaalex-
port of -import. Over het volume van de kapitaalturbulentie – uitgaand én inkomend 
kapitaalverkeer – valt slechts in algemene zin iets op te merken omdat de rente daalt of 
stijgt. We kunnen ten enenmale geen tabel samenstellen met op jaarbasis uitgesplitste 
hoeveelheden uitgaande en inkomende directe buitenlandse investeringen naar land 
met het saldo van beide stromen als percentage van het bruto binnenlands product 
(bbp). Hetzelfde geldt voor gegevens over buitenlandse inflatie, rentes en wisselkoers-
bewegingen. Een reeks historische gegevens biedt wel voldoende aanknopingspunten 
voor een elementair beeld. 

Tabel 2.3 laat zien dat het verloop van de reële rente in Amsterdam een internatio-
nale dimensie heeft. Die dimensie blijft in de tabel beperkt tot Londen. De tabel laat 
een aantal opmerkelijke verschijnselen zien. Om te beginnen corresponderen de pe-
rioden met hoge en lage rentes in Amsterdam en Londen slechts kort met elkaar en 
wel helemaal in het begin van de zeventiende eeuw – 1600/09, 1610/19 – en verder in 
1630/39 en 1660/69. De mate van samenhang blijkt uit het min of meer vergelijkbare 
niveau en dezelfde tendens tot stijgen en dalen, waarbij de fluctuaties in Amsterdam 
het hevigst waren. Tussen 1610/19-1620/29 en in 1640/49 ligt de reële rente in Am-
sterdam lager dan in Londen. Opmerkelijk is dat in jaren 1630/39 en 1660/69 de ge-
middelde reële rente in Amsterdam hoger uitvalt dan in Londen. Nog opmerkelijker 
zijn de verschillen tussen 1690/99 en 1710/19 die toe te schrijven zijn aan ongekend 
hoge niveaus in Londen in die periode. Vanaf 1720/29 daalden de rentes in beide ste-
den en convergeerden ze ook, zij het dat het niveau in 1720/29 in Londen onder dat 
van Amsterdam duikt.40 Daarna kruipen de niveaus naar elkaar toe. Het heeft er alle 
schijn van dat deze ontwikkeling van de binnenlandse reële rente – en ook die in het 
begin en het midden van de zeventiende eeuw – toe te schrijven is aan een export van 
kapitaal vanuit de Republiek naar Engeland waar een hogere rente gold.

Bij relatief hoge reële rentestanden in Amsterdam – 1630/39, 1660/69, 1720/29, 1750/ 
59 – zou zich dan het tegenovergestelde hebben voorgedaan en zou per saldo kapitaal 
uit Engeland zijn geïmporteerd al waren de verschillen marginaal. Als de rentes door 
dit substitutieproces niet automatisch convergeerden, moeten andere factoren een rol 
hebben gespeeld. Deze specifieke factoren en de achtergronden van deze factoren wor-
den in hoofdstuk 8 geanalyseerd.

In 1640 initieerde koning Karel I een kapitaalvlucht uit Engeland toen hij beslag 
liet leggen op buitenlands geld bij de Engelse Munt dat eigendom was van een groep 
Hollanders. De reële rente in Amsterdam en Londen, die in 1630/39 kortstondig zo 
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goed als geconvergeerd was, dreef weer uiteen tot waarden van vóór 1630/39. Tijdge-
noten ontging dit ook niet: ‘Of late daies England and other neighbouring Countries 
are found to have their estate going at interest according to the custome of the place, 
which is 8 per cent. Whereas in their owne Countries 4. or 5. per cent. is as much as the 
same will yeeld them.’41 Na Cromwells Puriteinse Revolutie (1650-1658) lonkte voor het 
kapitaal uit de Republiek korte tijd niet langer de relatief hoge Engelse rente. Sterker, 
het netto rendement voor Hollands kapitaal was in 1660/69 gemiddeld zelfs negatief. 
De Engelsen zelf waren zich maar al te bewust van het effect van de geldstroom uit de 
Republiek:‘the making of this peace (…) will have an excellant influence heere (…) this 
deadness of trade would be a little releived, and probably the Dutch would agayne 
send ther mony hither for the benefit of interest, and the dearth of mony heare, will 
be shortly to notorious’.42 Het relatief hoge renteniveau in Engeland bracht William 
Temple ertoe om vanuit Den Haag aan de Engelse koning het advies te geven om bij 
zijn Engelse bankiers een renteconversie te overwegen – van 10 naar 8 procent – omdat 
Temple reden had om aan te nemen dat ‘a very great Trade is driven with them from 
Holland by Dutch merchants, who turn their Mony through their Hands, encoura-
ged by the great Interest they gaine there in lieu of so small here’. Na de Glorious Re-
volution van 1688 werd Engeland volgens Barbour zelfs ‘the preferred field for invest-

Bron: zie bijlage 2B Bronnen, gehanteerde begrippen en samenstelling cijfers.

Tabel 2.3 Netto reële rente in Amsterdam en Londen

Amsterdam Londen Verschil

%

1590/99 5,7

1600/09 8,9 8,8 0,1

1610/19 7,4 8,5 -1,1

1620/29 2,2 8,8 -6,6

1630/39 6,6 5,3 1,3

1640/49 2,3 7,9 -5,6

1650/59 4,8 7,2 -2,4

1660/69 6,4 5,1 1,3

1670/79 1,9

1680/89 2,7

1690/99 0,9 18,6 -17,7

1700/09 4,0 24,7 -20,7

1710/19 7,9 20,4 -12,5

1720/29 6,3 4,7 1,6

1730/39 3,9 5,5 -1,6

1740/49 2,2 3,3 -1,1

1750/59 4,9 3,2 1,7

1760/69 4,2

1770/79 4,4 4,5 -0,1
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ment’ voor Amsterdams kapitaal.43 In het kielzog van Willem III drongen bankiers en 
hun agenten uit de Republiek steeds openlijker door tot de Engelse markt, die stap 
voor stap werd gemoderniseerd en die daardoor de financiering van de toenemende 
overheidsschuld mogelijk maakte.44 De betekenis van het Hollandse kapitaal voor de 
Engelse schuldfinanciering werd vooral duidelijk tegen het einde van de Negenjarige 
Oorlog (1688-1697) en tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713). Beide oorlogen 
zorgden voor een gigantische toename van de Engelse overheidsschuld,45 grote markt-
spanningen en daarmee ook voor grote mogelijkheden voor Hollandse investeerders. 
Deze investeerders maakten daarbij gebruik van het financiële netwerk van de Hol-
landse bankiers in Londen die in beide oorlogen actief bemiddelden. In het ene ge-
val – in juni 1696 – bijvoorbeeld bij een lening van 100.000 pond sterling die de Bank 
of England in Amsterdam plaatste, en in het andere geval – door tussenkomst van de 
Amsterdamse bankier Andries Pels – door zowel de Engelse legers in de Zuidelijke Ne-
derlanden als de East India Company te voorzien van zilvergeld dat door de overwaar-
dering van het goud uit Engeland was weggelekt en daar niet meer verkrijgbaar was. 
De Hollandse connectie was ‘extraordinarily shrewd in picking their moments to en-
ter and to leave’, momenten die werden ingegeven door de meer dan aanzienlijke reële 
opbrengsten op hun kapitaal in de periode 1690/99-1710/19.46

De geldovervloed in Amsterdam, de vloeiende inpassing van deze overvloed in nieu-
we markten van internationale financiering én de hoge mobiliteit zorgden niet voor 
noemenswaardige marktverstoringen in Amsterdam. Dat mag met recht opmerkelijk 
worden genoemd. Financiering van binnen- en buitenlandse handel en investeringen 
over de grens brachten namelijk de nodige politieke, financieel-economische en valu-
tarisico’s met zich mee. Het zou dus meer voor de hand hebben gelegen als de kleine 
open economie van de Republiek en de conjunctuur in Amsterdam door de grotere in-
ternationale financiële afhankelijkheid gevoeliger zouden zijn geworden voor belem-
meringen van enigerlei aard: mercantilistisch protectionisme, politiek opportunisme, 
monetaire rampspoed, financiële zeepbellen en een gebrekkig absorptieniveau. Maar 
kennelijk was het betalingsnetwerk wel toereikend, was er wél sprake van financieel-
institutionele veerkracht dan wel een goed functionerende markt en gold ook in Am-
sterdam Spuffords financiële markten paradox: ‘One of the paradoxes of financial mar-
kets is their conservatism, which amounts institutional rigidity. They are reluctant to 
move and change their methods of operation, whilst at the same time they show flexi-
bility and innovation in investment.’47 Behoudend en toch flexibel en ook nog innova-
tief: was het aan die combinatie toe te schrijven dat de Amsterdamse markt zo onver-
stoord stabiel bleef? 

In de literatuur zijn naast Spuffords paradox twee opvattingen gangbaar over het 
financiële systeem in de Republiek. De ene legt het accent op de veranderingen in de 
institutionele structuur en benadrukt dat de Republiek – voordat ze een toonaange-
vende economie werd – een zogeheten financiële revolutie onderging waar ze een mo-
dern financieel systeem aan overhield.48 De wezenskenmerken van dat moderne finan-
ciële stelsel waren: een hoog schulden- en belastingniveau, kapitaalovervloed en hoge 
kapitaalexport.
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De andere opvatting – met Neal als belangrijkste vertolker – benadrukt de speci-
fiek Hollandse invulling van de primaire functies van het systeem. De Hollandse in-
novatie zou daarbij niet zozeer hebben geleund op de financiële markt als wel op de 
Wisselbank, die, ondanks haar gecentraliseerde rol en monopolie op het betalingsver-
keer, aan concurrentie werd blootgesteld waardoor de markt zich bleef ontwikkelen. 
Dit bracht twee grote voordelen met zich mee: het vernuftige girosysteem dat betalin-
gen in contanten minimaliseerde en de flexibele wisselkoers van de bankgulden, die 
als functionele stemmingsbarometer de overvloed en tekorten van de hoeveelheid in-
ternationaal geld in Amsterdam aangaf en die bovendien als stootkussen dienstdeed 
in geval van nood.49

Financiële innovatie gold in beide opvattingen als drijvende kracht die het finan-
ciële stelsel meer efficiency bracht. Volgens dit ‘institutional-form-follows-function’-
principe resulteerde innovatie en concurrentie tussen instellingen in meer efficiency 
in de uitvoering van één van de primaire functies het financiële systeem: het verrichten 
en verrekenen van financiële transacties.50 Daardoor, door te kiezen voor de Wisselbank 
met een gecentraliseerd betalingsverkeer, zou men in Amsterdam grip op de complexi-
teit van de markt hebben gekregen, maar verloor men dat houvast later ook weer om-
dat een liquide en meer transparante secundaire effectenmarkt ontbrak, een markt die 
zich in Engeland wél ontwikkelde.51 De grondslag voor dit Engelse systeem zou in 1723 
zijn gelegd door het barsten van de speculatieve zeepbel van South Sea Company-aan-
delen, een ‘big bang’ voor het financieel kapitalisme in Engeland.

Neal haakt met zijn opvatting eigenlijk aan bij het efficiënte-markten-idee van De 
Vries en Van der Woude: veranderingen in de financiële sector kwamen volgens hen uit 
de markt voort met als gevolg: arbeidsdeling, specialisatie, technische en organisato-
rische ontwikkelingen, passende instituties, een overvloed aan geld en een zogeheten 
voorwaardenscheppende staat. Veranderingen op financieel en monetair gebied wer-
den volgens hen niet opgelegd door ‘beleidsmakers’ die uit noodzakelijk pragmatisme 
de scheefgroei van de economie, met forse overschotten op de betalingsbalans en on-
stuimig kapitaal, met een nieuwe bankarchitectuur en wisselkoerspolitiek trachtten te 
reguleren. Sterker nog, aan deze overheidsrol zou zelfs geen enkel financieel of mone-
tair aspect hebben gekleefd.52 Daarmee dringt de vraag naar de wezenskenmerken van 
het financiële stelsel in Amsterdam zich op. 

2.5 Erfgenaam Amsterdam: een samengesteld betalingssysteem

Na 1585 vertrokken niet, zoals Lessius vreesde, alle Antwerpse kooplieden naar Amster-
dam. Maar degenen die immigreerden, introduceerden daar wel de betalingstechnie-
ken die in Antwerpen gangbaar waren. Zo steunde het Amsterdamse wisselrecht in de 
zeventiende eeuw in grote mate op dat van Antwerpen.53 In 1580 was het wisselrecht 
in Holland nog niet geregeld bij gewestelijke ordonnantie maar bij stedelijke ordon-
nantiën en willekeuren.54 Aanvullende regelingen over de wisselbrief en het wisselver-
keer zijn in Amsterdam gering in aantal en voorzover ze er zijn behandelen ze niet alle 
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onderdelen van het wisselrecht. Soms laten deze regelingen ook aan duidelijkheid te 
wensen over. Opmerkelijk genoeg heeft de ongekende handelsexpansie van Amster-
dam niet geleid tot een bijzonder rechtscollege dat in wisselzaken bevoegd was om 
recht te spreken. Het gebrek aan wetgeving werd bij onduidelijkheid of bij geschil van 
mening aangevuld met voorbeelden uit het gewoonterecht. Dat gebeurde aan de hand 
van deskundigenverklaringen: deskundigen, veelal gespecialiseerde kooplieden, ver-
klaarden voor de notaris welke handels- en rechtspraktijk gangbaar was binnen hun 
branche.55 Deze zogeheten ‘turben’ of ‘ordres’ hadden als particuliere verklaringen na-
tuurlijk formeel geen rechtskracht, maar ze geven wel inzicht in de gewoonten en ge-
bruiken in bijvoorbeeld het betalingsverkeer in Amsterdam.

De gewoonten en gebruiken op het gebied van het procesrecht en de verhandel-
baarheid van wissels tonen verder ook aan dat er in Amsterdam wel degelijk sprake was 
van een verdere ontwikkeling van het Antwerpse wisselrecht en -gebruik. Zo was er in 
Amsterdam bij wisselrechtkwesties sprake van procesrecht als een van de partijen geen 
poorter was van de stad: ‘omme dat de ghene die tot laste van yemant weghens een Wis-
sel-brief, te spreecken heeft, aen goedt ende onvertoghen recht, ende korte expeditie 
van Justtitie geholpen soude moghen worden’56 en blijkt er in het Amsterdams wissel-
verkeer al in 1581 sprake te zijn van meermalen geëndosseerde57 wisselbrieven. In dat 
jaar sprak het Hof van Holland zich namelijk uit over de verhandelbaarheid van een 
meermalen geëndosseerde wissel. Het Hof bepaalde dat de bezitter of houder van een 
wissel louter op grond van zijn houderschap formeel gelegitimeerd en gerechtigd was 
tot ontvangst van betaling. De bezitter hoefde niet te verantwoorden op welke wijze 
hij in het bezit van de wissel was gekomen. Volgens Wallert was het koopmansbelang 
het opvallende motief bij deze uitspraak van het Hof en stond de bevordering van het 
gebruik van wisselbrieven op het eerste plan.58

Hetzelfde koopliedenbelang zorgde er ook voor dat ook het papier dat kassiers 
gebruikten en dat op elk ogenblik inwisselbaar was voor contant geld en waarvan 
meerdere toepassingen al in Antwerpen waren beproefd, in Amsterdam breed en vrij 
gemakkelijk ingang vond. Dat gemak en de plotse voorkeur voor dit fiduciaire betaal-
middel in Amsterdam is volgens Jonker opmerkelijk.59 Bij lokale betalingen kregen 
waardepapieren van kassiers van het publiek al in het begin van de zeventiende eeuw 
de voorkeur boven betalingen in klinkende munt. Betalen met papiergeld werd ken-
nelijk meer efficiënt geacht dan betalen in contanten, dat door kooplieden al in het 
begin van de zeventiende eeuw als onpraktisch en relatief kostbaar en dus als onaan-
genaam werd ervaren.60 De betalingstechniek via het kassierspapier en het gebruik er-
van werd door particuliere Antwerpse kassiers in Amsterdam geïntroduceerd en uit-
gebouwd tot een onlosmakelijk deel van het financiële systeem in de Nederlandse 
handel.61

De omvang van de circulatie van het kassierspapier en van deze niet-officiële finan-
ciële sector in Amsterdamse is slechts bij benadering vast te stellen zoals in hoofdstuk 
5 nog zal blijken. Kassierspapier was een vorm van papier ‘aan toonder’ dat dienst deed 
als binnenlands betaalmiddel. 62 Dit in tegenstelling tot wissels, die als orderpapier (‘op 
order’) vooral een internationaal betaalmiddel waren. In wezen week het binnenlandse 
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kassierspapier niet af van de betaalmiddelen die in de veertiende eeuw in Italië gang-
baar waren voor de vereffening van de lokale handel van de Italiaanse kooplieden. Ook 
daar specialiseerden kooplieden zich in het bewaren van geld en het beheren van reke-
ningen van derden door het in opdracht verrichten van boekhoudkundige overschrij-
vingen via orderbriefjes tussen die rekeningen.63

In de handelssteden van de Noordelijke Nederlanden groeide deze financiële 
dienstverlening van het giro- en depositobedrijf na 1585 dus ook sterk door de toe-
stroom van kooplieden uit Antwerpen.64 In Amsterdam zou in het begin van de zeven-
tiende eeuw de circulatie en acceptatie van kassierspapier als papiergeld en dus ook de 
behoefte aan giraal betalingsverkeer vrij omvangrijk zijn geweest. Kassiers voorzagen 
in deze behoefte. Ze hielden voor hun klanten contant geld in kas, betaalden via or-
derbriefjes of assignaties voor rekening van hun cliënten. Ze hielden in voorkomende 
gevallen ook de boekhouding van hun cliënten bij en leverden hen op aanvraag goede 
munten, de zogeheten negotiepenningen.

Met de prominente rol van het kassierspapier in het handelsverkeer zou het par-
ticuliere kassiersbedrijf zelfs een belangrijk deel van de financiële vereffeningen naar 
zich toe trekken. Dit laatste leidde volgens Van Dillen tot onvolkomenheden in de 
geldcirculatie en ongemakken bij kooplieden omdat kassiers binnenlandse betaal-
middelen consequent aan de circulatie onttrokken. De vele, soms oncontroleerbare 
overschrijvingen door kassiers die hun particuliere ‘girokantoortjes’ dreven,65 zouden 
daardoor aan de basis hebben gestaan van de monetaire problemen aan het begin van 
de zeventiende eeuw. De ‘muntverwarring’ was een van de oorzaken achter het chao-
tisch muntwezen.66 De veronderstelling dat de kwaliteit van de geldcirculatie slecht 
was en dat deze slechte staat aan de activiteiten van de kleine particuliere kassiers moet 
worden toegeschreven, wordt door Van Dillen, en in zijn voetspoor vele anderen, als 
vanzelfsprekend aangenomen. De aanname wordt echter nergens bewezen. De moge-
lijkheid dat er een omgekeerd evenredig verband zou kunnen bestaan – slechte geld-
circulatie in combinatie met een zeer ruim en vlot betalingsverkeer leidden tot een 
adequate financiële dienstverlening – is als idee niet bij Van Dillen, maar wel bij  Jonker 
terug te vinden. Volgens Jonker waren kassiersactiviteiten onmisbaar voor de Amster-
damse handel, reden waarom het kassierspapier ondanks de groei van de Wisselbank 
dan ook niet helemaal in onbruik zou zijn geraakt.67 Feitelijk, zo is de impliciete ge-
dachte, mondde de financiële innovatiegolf die Amsterdam vanuit Antwerpen trof 
aanvankelijk niet uit in een cluster van baanbrekende innovaties, maar in een samen-
gesteld betalingssysteem met de Wisselbank als centrale schakel. In dat systeem cul-
mineerden de ontwikkelingen die in het geld- en betalingsverkeer vanaf de dertiende 
eeuw hadden plaatsgevonden. Het systeem had nog een aantal andere karakteristieke 
kenmerken: 

–  Aan de Wisselbank was de organisatie toevertrouwd van het beheer van de geld-
hoeveelheid en de bescherming van het geld tegen geldontwaarding. Voor de 
uitvoering van deze taken werd de Wisselbank specifiek gemodelleerd waardoor 
haar operaties een mix werden van bestaande gebruiken, nieuwe toepassingen en 
verfijningen van bestaande technieken en nieuwe producten en voorschriften.
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–  Clearing: een wissel-, deposito- en girobedrijf met overschrijvingstechniek waar-
bij kooplieden courant geld in deposito brachten in de bank, daarmee een reke-
ning openden en vervolgens, via onderlinge girale overschrijvingen, transacties 
vereffenden.

–  Bankgeld: een rekenmuntsysteem dat niet alleen een bilaterale clearing mogelijk 
maakte maar ook een multilaterale zoals gangbaar was op de oude jaarmarkten 
van Genua, Lyon, Piacenza en Medina del Campo.

–  Overschrijfbriefjes: incorporatie van wisselaars- en kassiersactiviteiten en dus ook 
van hun producten zoals het kassierspapier.

–  Wissels: verplichte wisselcontrole waardoor wissels op Amsterdam boven een 
specifiek normbedrag via de Wisselbank vereffend dienden te worden. Het ban-
cair valutabeheer viel daarmee onder strikt overheidstoezicht.

–  Kasbeheer: strikte regulering van de chartale geldstroom via ontvangers – beheer-
den de instroom – en de centrale kas of zogeheten speciekamer van de bank voor 
het beheer van de uitstroom. De speciekamer werd ook gebruikt voor monetaire 
financiering en deed dienst als speciale interventiekas voor openmarktoperaties 
van de bank.

–  Borg- of garantstelling: de stad Amsterdam stond volledig garant voor het in de 
bank gedeponeerde geld, met immuniteit voor rekeninghouders, maar tevens 
een verbod op roodstand.

–  Risicobeheer: het stadsbestuur schoeide het financieel risicobeheer op overheids-
leest. Het toonde daarmee flexibiliteit op monetair ethisch gebied omdat het 
gangbare ideeën over woeker naast zich neerlegde.68

–  Nieuw instrument: in 1683 kregen rekeninghouders de beschikking over een 
nieuw instrument, de recepis: een ontvangstbewijs voor rekeninghouders die 
geld aan de Wisselbank in onderpand gaven en die het vrijstond dit papier te be-
waren, weer om te ruilen of te verkopen. De recepis was een optie of derivaat met 
hefboomtoepassing. Bezitters van een recepis konden ‘leveraged’ posities inne-
men zonder daarvoor het benodigde kapitaal te bezitten. Dit stelde zowel reke-
ninghouders als bank in staat zich op een systematische manier in te dekken te-
gen de koersontwikkeling van het muntgeld en andere marktrisico’s.

–  Ingebouwde demping: de recepis bood bescherming tegen de wispelturigheid 
van de markt door de voorgeprogrammeerde werking van deze putoptie en het 
verband tussen de marktprijs van de recepis en de koers van het bankgeld. 

–  Dubbelboekhoudsysteem: vanaf het begin van de zeventiende eeuw hanteerde 
de bank de dubbele boekhouding. Dat voor die tijd ultramodern systeem werd 
in 1683 aangevuld met een complexe contraboekhouding.

Hoe belangrijk was de Wisselbank binnen de financiële infrastructuur, in Amsterdam 
en internationaal? Het zal uit de volgende hoofdstukken blijken, te beginnen met een 
beschrijving van hoe de bank eigenlijk precies in elkaar stak en functioneerde.
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2.6 Intermezzo. Conjunctuurkompas Amsterdam

Het conjunctuurkompas van Amsterdam biedt de mogelijkheid om in één oogopslag 
een samenhangend beeld te krijgen van de conjuncturele situatie in de stad in ver-
schillende perioden. Het kompas bevat een selectie van negen relevante indicatoren: 
de consumptie van huishoudens, het flexibele arbeidsvolume, de in- en uitvoer, de nij-
verheidsproductie, de beurskoers van het VOC-aandeel, de inflatie, de rente, het aantal 
faillissementen en de bevolkingsontwikkeling.69 Van deze indicatoren zijn de afzon-
derlijke waarden statistisch gestandaardiseerd en daarmee onder één noemer gebracht. 
Daardoor zijn ze onderling vergelijkbaar en wel zo dat het verschil van één punt voor 
alle indicatoren relatief even groot is. In de grafieken zijn de gegevens op een zodani-
ge manier gepresenteerd dat hoe dichter de waarde van een indicator bij de buitenste 
rand van de radargrafiek ligt, hoe gunstiger deze indicator is voor de ontwikkeling van 
de economie.70

In grafiek 2.5 is de conjunctuur van Amsterdam in de eeuw tussen 1650/59 en 
1750/59 weergegeven in vijf beelden waarbij per grafiek de situatie in twee verschillen-
de perioden is geclusterd. Zo blijken in 1650/59 slechts vier van de negen indicatoren 
gunstiger uit te vallen dan het langetermijngemiddelde dat hier op nul is gesteld: met 
het arbeidsvolume, de in- en uitvoer, de productie van de nijverheid en de rente is het 
dan naar verhouding nog niet zo slecht gesteld in Amsterdam, maar dat is in 1670/79 
anders als nog maar drie van de negen indicatoren buiten de middelste rand, met de 
0-waarde, van het kompas liggen. In 1670/79 staan de consumptie van huishoudens, 
de in- en uitvoer, het aantal faillissementen en de bevolkingsontwikkeling er ongun-
stiger voor dan gemiddeld en stabiliseren het arbeidsvolume en de beurskoersen ten 
opzichte van datzelfde gemiddelde. De oppervlakte van het kompas voor 1670/79 is 
dan ook niet groter dan die voor 1650/59, al vertoont de grafiek ook overlap voor en-
kele indicatoren.

Eenzelfde beeld kan bijna geschetst worden voor de periode 1670/79-1690/99, zie kom-
pas 2.5B. Ook dit kompas laat zien dat in 1690/99 sprake was van zowel groei als krimp. 
De oppervlakte was deels groter dan die in 1670/79 omdat een aantal indicatoren zich 
gunstig ontwikkelde: de consumptie, het arbeidsvolume, de in- en uitvoer, de beurs-
koers en het aantal faillissementen. Minder gunstig was het gesteld met de inflatie en 
de rente; daar gold een lichte achteruitgang. 

De grootste veranderingen worden daarna zichtbaar. Grafiek 2.5C en 2.5D laten een 
voor 1700/09 deels een sterke groei zien, terwijl het arbeidsvolume, de in- en uitvoer 
en de consumptie krimpen. In 1720/29 staan alle indicatoren op één na – de rente – op 
groen. In deze periode is de oppervlakte van het kompas groter dan in alle voorgaande 
perioden en ontwikkelt de conjunctuur zich fors gunstiger dan gemiddeld. Tekenen 
van krimp worden in 1750/59 zichtbaar als de oppervlakte van het kompas over bijna 
de gehele linie kleiner blijkt te zijn dan dat in 1720/29.

Grafiek 2.5E toont de ontwikkeling van de gemiddelde genormaliseerde waarde 
van alle negen indicatoren voor de lange termijn. Wat daarin meteen opvalt, is de gro-
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te golf die in het begin van de zeventiende eeuw inzet en in 1640/49 haar omslagpunt 
bereikt. Deze relatief lang periode van hoogconjunctuur wordt opgevolgd door twee 
korte golfjes met pieken in 1660/69 en 1680/89. Na het dal in 1690/99 volgt een opmer-
kelijk lange periode van bovengemiddelde groei die aanhoudt tot 1730/39, waarna tot 
1750/59 een terugval volgt. De achttiende eeuw wordt afgesloten met een laatste ople-
ving tot 1770/79 en een diepe terugval nadien.
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Grafiek 2.5F Conjunctuur Amsterdam, gemiddelde genormaliseerde waarde 9 indicatoren

Dehing_HRbinnenwerk DEF compleet.pdf   58 28-08-12   09:48




