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3 Oprichting en inrichting Wisselbank

3.1 Achtergronden

‘Geldt’, zo schreef de oud-boekhouder van de Wisselbank Johannes Phoonsen in zijn 
Wisselstyl tot Amsterdam in 1677, ‘is gemunt Metaal, door publycque Authoriteit op een 
vaste voet van swaarte en fijnte geslagen, en op valeur of prijs gestelt.’1 Gemunt me-
taal dat geen vaste nominale waardeaanduiding in rekeneenheden had, was volgens 
Phoonsen dan ook geen geld maar koopwaar. In 1758 brachten de commissarissen van 
de Wisselbank eenzelfde onderscheid aan. In een rapport over een geschil met twee 
munthandelaren Joseph en Jacob David Proop onderscheidden ze munten die voor 
binnenlands gebruik waren geslagen, die ‘verseeren in de destinatie van den stand-
penning, om op hunnen door de oppermagten gestelden cours en de authoriteit van 
’s lands Munten gangbaar te weezen, teneinde ieder zijn leevensbehoeftens of ver-
eischten daarmeede sonder belemmering kan bekoomen’, van stukken die, ‘van nego-
tie zijnde (…) gemunte negotiepenningen (…) bij welken handel het gedagte geld den 
plaats houd van van koopmanschap’.2 

Dit verschil tussen enerzijds muntgeld met officiële prijzen voor het binnenlandse 
betalingsverkeer en anderzijds gemunt of ongemunt edelmetaal voor de buitenlandse 
handel speelde de Amsterdamse economie in het begin van de zeventiende eeuw veel 
parten. In werkelijkheid was het ook niet te handhaven. Toch werden lange tijd ver-
woede pogingen in die richting gedaan, totdat rond het midden van de zeventiende 
eeuw en vanaf 1683 in nog sterkere mate, de handelsmunten feitelijk dienst deden als 
koopwaar, waarvan de prijs varieerde met de marktprijs van goud of zilver. 

Dit monetaire markteffect bestreed het Amsterdams stadsbestuur door in het eer-
ste decennium van de zeventiende eeuw in te grijpen op de markt voor betaaldiensten. 
Dat gebeurde tegen de tijd dat het aanbod van volwaardig geld tegen een limiet dreig-
de aan te botsen en het betalingsverkeer problematisch dreigde te worden. De inter-
ventie betekende een belangrijk omslagpunt en een ingrijpende verandering die haar 
invloed gedurende bijna twee eeuwen deed gelden. Zo werd als eerste stap het klein-
schalige kassiersbedrijf in de stad haar voorrechten ontnomen en aan strikte voor-
schriften gebonden. De tweede stap volgde daarna met oprichting van de stedelijke 
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60  3 oprichting en inrichting wisselbank

Wisselbank, die, op de keper beschouwd, meer was dan een zuiver geldscheppende 
instelling: het was ook een stedelijke financiële instelling met vergaande taken en be-
voegdheden op het gebied van financieel risicobeheer die het stadsbestuur meer mo-
gelijkheden tot centrale sturing bood.

Nu lag overheidsinterventie als oplossing voor negatieve consequenties van de 
vrije markt in het begin van de zeventiende eeuw voor de hand. Het was immers een 
overheidstaak bij uitstek om te waken over de kwaliteit van de geldcirculatie en de ef-
fectiviteit en efficiëntie van het betalingsverkeer. Bovendien was diezelfde overheid 
bevoegd tot controle van de muntproductie en kon ze optreden tegen overtredingen 
van officiële muntbepalingen. In werkelijkheid bestond die ene en ongedeelde over-
heid echter niet. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was namelijk een 
bijzondere staat omdat het een federatie was van soevereine gewesten, zónder een ge-
kroond staatshoofd dat boven de partijen stond. De feitelijke uitoefening van de for-
mele staatsmacht was daardoor een aanhoudende discussie tussen de Staten-Generaal 
en de gewesten over bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wet- en regelgeving 
op monetair gebied waren in de Republiek anders dan in andere landen geen cohe-
rent geheel, omdat de verschillende overheden – Generaliteit, provincie- en stadsbe-
sturen – geen eenduidige doelstelling hanteerden voor hun monetair-economische 
beleid. De Generaliteit had als ambitie een adequate binnenlandse muntcirculatie en 
een daarop afgestemde binnenlandse muntproductie, steden als Amsterdam stelden 
alles in het werk om de internationale handel van hun kooplieden te faciliteren door 
vrije im- en export van goud en zilver te bepleiten en de productie te stimuleren van 
munten die geschikt waren voor internationale betalingen.3 Het gevolg van deze bot-
sende doelstellingen van monetair beleid was dat de twee kampen aanhoudend met 
elkaar overhoop lagen. In deze competentiestrijd speelden twee factoren een belang-
rijke rol: 
a.  de rol die verschillende overheidsorganen was toebedeeld bij het bewaken van de 

muntstandaard;
b.  het monetaire markteffect dat optrad door het verschil tussen de officiële prijs van 

munten en hun marktprijs. 
Bij deze twee factoren, die het decor vormen waartegen het functioneren van de Wissel-
bank zich ontrolde, wordt in dit hoofdstuk als eerste stilgestaan. Daarna volgen de be-
langrijkste aspecten van het operationele risicobeheer en, in het volgende hoofdstuk, 
de bedrijfsvoering van de bank.

Monetaire rol overheden en de muntstandaard

Om te beginnen met de overheidsorganen en hun rol monetaire rol. Voor de Staten-
Generaal of Generaliteit, die was samengesteld uit vertegenwoordigers van de gewes-
telijke besturen, was die rol drieledig: ze bepaalden welke munttypen geslagen wer-
den, ze stelden de muntkoersen vast – de officiële, nominale waarde van verschillende 
munttypen in stuivers – en controleerden de muntproductie.4 De gewestelijke bestu-
ren hadden de rol van muntheren van de gewestelijke munthuizen, waar de verschil-
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3.1 achtergronden  61

lende munttypen werden geslagen. In die rol hadden ze direct belang bij de omvang 
en samenstelling van de muntproductie van hun munthuizen. In totaal muntten in de 
Republiek zes gewestelijke munthuizen en verder ook nog een aantal regionale, stede-
lijke – Amsterdam beschikte niet over een munthuis – en particuliere munthuizen een 
wisselende hoeveelheid munten van een gevarieerd aantal munttypen aan. De munt-
meesters van die munthuizen moesten aanhoudend schipperen tussen de offi ciële en 
wettelijke koersen van de munten enerzijds en de marktwaarde van het edelmetaal 
anderzijds. Ze dienden namelijk de muntmarges en daarmee hun bedrijfsresultaat 
niet uit het oog te verliezen. De gewestelijke besturen zelf waren ook geen consistent 
geheel, omdat ze werden samengesteld uit afgevaardigden van de steden, die op hun 
beurt de lokale handel niet al te zeer tegen de haren in wilden strijken. Sterker, deze 
lokale gecommitteerden vertolkten in het gewestelijk bestuur doorgaans het directe 
belang van de lokale koophandel. Zo reproduceerden de Amsterdamse afgevaardigden 
in de Staten van Holland als bijna vanzelfsprekend het belang van de Amsterdamse 
koophandel, die in korte tijd sterk in omvang was toegenomen en bovenal sterk inter-
nationaal was georiënteerd. 

Taken, bevoegdheden en instrumenten voor monetaire politiek lagen daarmee ver-
deeld over centrale, gewestelijke en plaatselijke autoriteiten, evenals de instrumenten 
om die politiek uit te voeren. Door deze verbrokkelde machtsverhoudingen en ver-
borgen concurrentie binnen een gedecentraliseerde bestuursstructuur was ook het 
toezicht op de productie en de handhaving van de kwaliteit van de muntcirculatie 
verdeeld tussen centrale en decentrale overheden. Het Amsterdamse stadsbestuur zat 
daardoor tussen twee vuren. Enerzijds werd het met regelmaat geconfronteerd met 
ontevreden kooplieden uit de stad. Die claimden volwaardig geld – grotere gouden en 
zilveren munttypen van goede kwaliteit geslagen – voor hun internationale handel, 
waar ze steeds moeilijker aan konden komen omdat dit in grote hoeveelheden werd 
geëxporteerd ter betaling van de importen en dus uit de circulatie verdween. Ander-
zijds kon het stadsbestuur niet zelf tot productie overgaan van deze grotere muntty-
pen die als betaalmiddel in de internationale handel golden. Voor de samenstelling 
en het niveau van de muntproductie én de controle van de circulatie was het stads-
bestuur sterk afhankelijk van hogere bestuurslagen. Zelfstandig, als stadsbestuur, 
de officiële waardering van de Generaliteitsmunten ongedaan maken of de nominale 
muntwaarde verhogen, de meest eenvoudige oplossingen voor de muntonzekerhe-
den, behoorde ook niet tot de competentie van het Amsterdamse stadsbestuur. De 
bevoegdheden tot muntaanpassing lagen bij de Generaliteit en de muntmeesters van 
de munthuizen. Daar kwam overigens nog bij dat de handhaving van de muntcircu-
latie in Amsterdam extra werd bemoeilijkt door de vele buitenlandse munten, waar-
van de circulatie in de Republiek officieel was toegestaan en die door de concentratie 
van de economische activiteiten en de export van de goede munten ook steeds meer in 
Amsterdam circuleerden en daar de efficiëntie werking van het betalingsverkeer be-
lemmerden. 
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62  3 oprichting en inrichting wisselbank

Muntprijzen en marktprijzen: het monetaire markteffect

Het draaide dus allemaal om de vraag van de muntaanpassing. Cruciaal daarbij was 
het verschil tussen muntprijzen en marktprijzen, de tweede factor die, zoals hiervoor 
bleek, op de achtergrond een belangrijke rol speelde bij de oprichting van de Wissel-
bank. 

De muntprijs van een specifiek munttype (rijksdaalders, leeuwendaalders, dukaten) 
werd dus vastgesteld door de Staten-Generaal en bepaald door drie aspecten: 

1.  waarde van de munt in stuivers. Deze nominale waarde in stuivers was de offi-
ciële pariteit; 

2.  het gehalte zuiver edelmetaal van de munt;5 
3.  de opbrengsten en onkosten van de productie – voor de munthuizen – en het be-

lasting- of winstafdrachtdeel voor de muntheren.6 

Kassiers en andere geldwisselaars hadden een bijzonder oog voor de verhouding van 
de muntprijzen van verschillende munttypen. Die verhouding werd berekend door 
de nominale koers die de Generaliteit voor deze munten vaststelde af te zetten tegen 
de zogeheten ‘muntsnede’7 – hoeveel munten er wettelijk uit één mark troois moes-
ten worden geslagen – en die ‘muntsnede’ te corrigeren voor het zilvergehalte van de 
munt. Bij zilveren munten werd het gehalte uitgedrukt in penningen of greinen zo-
dat er na correctie voor de zuiverheid een ratio ontstond die algemeen wordt aange-
geven als het muntequivalent van een munt. Het muntequivalent van de rijksdaalder 
bijvoorbeeld lag in 1606 op 22,498 gulden per mark zilver; voor de leeuwendaalder was 
dat 22,519.8 Leeuwendaalders leverden in dat jaar voor dezelfde hoeveelheid zilver naar 
verhouding dus meer guldens op dan rijksdaalders. Daar kwam bij dat de munthuizen 
bij aanmunting voor leeuwendaalders zelfs na aftrek van kosten en belastingen naar 
verhouding nog meer betaalden dan voor rijksdaalders.9 Deze gunstige muntprijs sti-
muleerde de aanmunting van leeuwendaalders en daarmee ook de bedrijvigheid en 
de winstgevendheid van de munthuizen. Voor kassiers en wisselaars vormde deze ver-
houding een prikkel om ongemunt zilver bij de munthuizen aan te bieden en daaruit 
leeuwendaalders te laten aanmunten. 

‘Steygheringe in ’t stuck van de Munte’ 

Er bestond dus een directe en afhankelijke relatie tussen het niveau van de muntprijs, 
het metaalaanbod van klanten die ongemunt goud en zilver wilden laten vermunten 
en de bedrijvigheid bij de munthuizen: hoe hoger de muntprijs, hoe groter het aan-
bod van edelmetaal, hoe groter de bedrijvigheid en winsten van de munthuizen. De 
muntprijs stond daardoor bepaald niet altijd onder druk. Munthuizen waren in staat 
hun marges aan te passen of om af te wijken van het voorgeschreven goud- of zilverge-
halte waardoor ze hun klanten al dan niet volgens afspraak munten van lichter allooi 
konden aanbieden. De Generaliteit had op haar beurt drie bevoegdheden: aanpassing 
van de muntkoersen in stuivers, het oprekken van de muntmarges en controle op de 
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kwaliteit van de muntslag. In werkelijkheid verlaagde de Generaliteit de muntkoersen 
zelden, ook niet voor munten met een lager edelmetaalgehalte. Ze hield de nominale 
stuiverkoers van lichtere munten veelal gelijk aan de nominale stuiverkoers van zwaar-
dere munten. Het gevolg van deze verdekte depreciatie was wel dat de muntprijs steeg 
en er op de markt arbitragemogelijkheden ontstonden voor kassiers en geldwisselaars. 
Munthuizen voeren wel bij deze situatie. Een bijkomend gevolg van het in circulatie 
komen van lichtere munten was dat de marktprijs voor de zwaardere munten, door 
hun grotere goud- of zilvergehalte bij gelijke nominale koersen, uitsteeg boven hun 
eigen muntprijs. En dat is wat er met de – oude – rijksdaalders en leeuwendaalders in 
het begin van de zeventiende eeuw gebeurde: hun marktprijs steeg uit boven hun vast-
gestelde prijs, het verschijnsel dat tijdgenoten omschreven als de ‘steygheringe in ’t 
stuck van de Munte’. Zij verstonden er niet alleen de discrepantie onder tussen munt- 
en marktprijzen, maar ook de nominale waardestijging van bijvoorbeeld de rijksdaal-
der. Daarvan werd de koers in 1619 opgetrokken van 48 naar 50 stuivers, wat neerkwam 
op een devaluatie van de rekenmunt omdat de waarde van de rekenstuiver uitgedrukt 
in greinen edelmetaal met twee stuivers of 4,2 procent daalde. 

Amsterdamse ambitie: minder afhankelijkheid, meer voorspelbaarheid

De praktijken van aanhoudende aanpassing van de muntprijs, van onderlinge afhan-
kelijkheid van de elementen die de muntprijs bepaalden en van onverwachte verschil-
len tussen munt- en marktprijzen waren de kern van de monetaire verwarring in de 
Republiek. De regenten in Amsterdam, die gewend waren hun eigen financiële boon-
tjes te doppen, wilden daar van af. Ze zagen het als hun missie de betalingsproblemen 
van de Amsterdamse kooplieden op te lossen. Een grotere voorspelbaarheid en minder 
afhankelijkheden strookten niet met de bestaande marktstructuur en dus het bestaan 
van het kleinschalige particuliere kassierbedrijf. Dat kon geen buffer vormen tegen de 
waardedaling van de munt of altijd voor voldoende goed geld zorgen en in het interna-
tionale betalingsverkeer konden afzonderlijke kassiers al helemaal geen betrouwbare 
vereffeningsrol spelen. Als passend alternatief koos het stadsbestuur voor een stedelij-
ke Wisselbank. Het was een keuze die niet alleen paste in de lange Amsterdamse tradi-
tie van financiële autonomie en flexibiliteit in financieel beleid.10 Het was ook een keu-
ze voor een al eerder beproefd concept, namelijk dat van de Banco della piazza di Rialto 
in Venetië, die in 1587 was opgericht en waarvan in Amsterdam door ‘eenige van de 
voornaemste cooplieden’, hoog werd opgegeven. Deze kooplieden – hun namen zijn 
niet bekend – hadden in 1606 al langere tijd ‘versocht ende daerop geinsisteerd, dat al-
hier mede, gelijck tot Siviliën ende Venetiën een banck tot vorderinge van de coophan-
delinge ende aencleven van dien opgerecht mochte worden’.11 

Kassiers aan banden 

Toch moesten de Amsterdamse kooplieden het gemak van deze Italiaanse bank nog 
bijna drie jaar ontberen. In de resolutie waarin zij werden aangehaald, staat namelijk 
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64  3 oprichting en inrichting wisselbank

nog niet het besluit tot oprichting van de Wisselbank, maar wel het besluit tot een 
haalbaarheidsonderzoek van een nieuwe bank naar Venetiaans voorbeeld. In de tus-
sentijd werden de kassiers steeds meer aan banden gelegd. De kassiers en hun activi-
teiten stonden al eerder op de agenda, maar in 1603 was dat voor het eerst bij zowel de 
Staten van Holland als de bestuurders van de stad Amsterdam. In 1603 overwogen de 
Staten voor het eerst een verbod op de kassierderij.12 Amsterdam bracht daar tegenin 
dat een dergelijke maatregel beter via een plaatselijke verordening geregeld kon wor-
den omdat de kassiers vooral in Amsterdam actief waren. Medio 1604 voegde het Am-
sterdams stadsbestuur de daad bij het woord. Het probeerde zo’n plaatselijk kassiers-
verbod in te stellen in de hoop dat daardoor de kassiers niet langer zwaardere munten 
konden omwisselen voor lichtere munten en de zwaardere daardoor niet meer uit cir-
culatie zouden verdwijnen.13 Volgens Amsterdamse kooplieden kregen de kassiers on-
terecht de schuld in de schoenen geschoven van het uit circulatie verdwijnen van de 
zwaardere munten. De kooplieden verzetten zich dan ook tegen een kassiersverbod. 
Ze legden voldoende gewicht in de schaal dat er voor zorgde dat de keur werd inge-
trokken en het verbod niet werd ingevoerd. Hetzelfde scenario ontrolde zich enkele 
jaren later. 

Bij de keur van 12 juli 1608 kondigde het stadsbestuur opnieuw een verbod af 
op het kassiersbedrijf en het betalen per overschrijvingsbriefje. Protesten hiertegen 
leidden tot een aanpassing van het verbod.14 Het protest spitste zich toe op het ver-
bod op kassierspapier, het verbod dus op het gebruik van overschrijfbriefjes waarmee 
een kassier werd opgedragen een geldbedrag van de ene rekening naar de andere over 
te maken. Volgens de protesterende kooplieden beschikten zij niet permanent over 
voldoende contant geld. Het betalen van grote bedragen in contanten bracht boven-
dien erg veel omslachtig telwerk met zich mee. Assignaties of orderbriefjes op kas-
siers gebruikten ze dus min of meer noodgedwongen – ‘eene cleyne ende nootsaec-
kelijcke misdaet’ – omdat dit anders – bij verplichte vereffening in contanten – ‘den 
loop van den negotiën zeer retarderen soude’, een argument dat vooral ultimo juni 
en ultimo november gold als in Amsterdam vele omvangrijke betalingen verricht 
moesten worden.15 Uitvoering van de keur en een daaruit voortvloeiend ‘universael’ 
kassiersverbod en het verbod op betaling per assignatie zou volgens de kooplieden 
dus niet alleen de misbruiken van een enkele kassier die ‘qualick practicabel ende 
seer schadelijck’ waren onmogelijk maken, maar het zou ook, als vervelend nevenef-
fect, het gemak tenietdoen dat de kooplieden wel degelijk van deze diensten hadden. 
Het was dus zaak, zo meldde het verzoekschrift, dat er een middel gevonden werd dat 
het goede behield, het gemak en het voordeel van de kassiersbetalingen, maar dat het 
slechte, de moeilijkheden die de kashoudende wisselaars hadden veroorzaakt, uit-
sloot. De keur deed volgens de kooplieden dus meer kwaad dan goed. Ze verzoch-
ten de vroedschap dan ook deze aan te passen of in elk geval een overgangstijd in te 
stellen totdat de nieuwe bank – waarmee de Wisselbank werd bedoeld – haar deuren 
had geopend. 
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3.1 achtergronden  65

Operationeel risicobeheer: oprichting van de Wisselbank 

Het is onbekend of de commissie die sinds mei 1606 de oprichting van een bank in on-
derzoek had ook verslag heeft uitgebracht en hoe breed dit idee in de Amsterdamse 
zakenwereld werd gedragen. Daarbuiten werd het in ieder geval omarmd door de Ge-
neraalmeesters van de Munt, want die stelden al in juli 1606 in een rapport aan de Sta-
ten-Generaal dat in de grote handelssteden wisselbanken moesten worden opgericht.16 
Het besluit tot oprichting van een stedelijke Wisselbank in Amsterdam werd op 18 juli 
1608 door de Amsterdamse vroedschap afgekondigd. Vervolgens werd op 29 juli 1608 
ook de gewraakte keur verzacht, althans in zoverre dat kooplieden hun crediteur één 
keer mochten vergezellen naar iemand – veelal dus de kassier – die over contant geld be-
schikte en dat kooplieden daarbij dan slechts één overschrijving konden plaatsen. Kas-
siers werden hierdoor feitelijk onder stadstoezicht geplaatst. De plannen die volgden 
gingen nog verder: alle kassiersactiviteiten werden ondergebracht in de nieuwe bank 
die als algemeen kassier en wisselaar voor de stedelijke handel zou gaan functioneren.17 

Centraliseer de monetair-financiële dienstverlening in een bank en zorg ervoor dat 
die bank het betalingsverkeer in de ruime zin van het woord reguleert door beheer-
sing van de geldhoeveelheid, stabilisatie van wisselkoersen en het kanaliseren van ka-
pitaalstromen. Dat was in het kort de strategie van het stadsbestuur met de Wissel-
bank die op 31 januari 1609 in Amsterdam haar deuren opende. De intentie van het 
stadsbestuur met de bank blijkt uit de openingszin van de oprichtingskeur: ‘Alsoo 
om alle steygheringhe ende confusie in ’t stuc van de Munte te weeren, ende den luy-
den die eenighe speciën in de Coopmanschappe van doen hebben, te gherieven (…), 
hoochnoodich gheacht hebben datter ordre ghestelt werde op ’t stuck van de Wisse-
len ende t’gheen daer aen dependeert, door het oprechten van een Banck van Wissel.’18 
Het kwam erop neer dat de bank een belangrijk monetair probleem moest oplossen 
van de Amsterdamse kooplieden. Hun probleem was, het bleek hiervoor, dat ze door 
hun sterk internationale oriëntatie extra valutarisico’s liepen omdat ze de deviezen die 
ze voor hun internationale betalingen nodig hadden steeds moeizamer en slechts te-
gen steeds hogere prijzen konden bemachtigen. Volwaardige munten voor handel of 
‘negotiepenningen’ waren alleen nog maar tegen ‘opgeld’ verkrijgbaar, een teken van 
schaarste als gevolg van een verstoord evenwicht tussen vraag en aanbod. 

Doel en middelen Wisselbank

De bank kreeg daarom een vierledige opdracht: 
1.  zorg ervoor dat het geld dat de kooplieden aan de bank toevertrouwen stabiel in 

waarde blijft;
2.  los hun binnenlandse betalingsprobleem op;
3.  versoepel hun internationale betalingsverkeer door een adequaat aanbod van vol-

waardige goud- en zilvermunten en een goed giraal overschrijvingssysteem;
4.  zorg ervoor dat de deviezenvoorraad van de bank verschoond blijft van de toe-

stroom van lichtere munten. 
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66  3 oprichting en inrichting wisselbank

Vervolgens droeg de vroedschap in de keur een viertal middelen aan waarmee deze ex-
pliciete doelen bereikt moesten worden:
1.  de bank nam geld in deposito zonder interestvergoeding op de deposito’s. Kooplie-

den konden gouden en zilveren munten of onvermunt edelmetaal in velerlei vor-
men naar de bank brengen, waarna de bank het geheel tegen de wettelijke of offi-
ciële koers accepteerde.19 De bank opende voor de deposant een bankrekening en 
crediteerde voor de tegenwaarde van de munten zijn rekening in bankguldens. De 
bank accepteerde geen kleine bedragen en kleingeld. De stortingen voor het openen 
van een rekening moesten minimaal 300 gulden bedragen, waarvan slechts 3 pro-
cent uit schellingen van 6 stuivers mocht bestaan.

2.  Roodstaan bij de bank was verboden. Het overschrijvingsbedrag mocht, op straffe 
van een strafkorting van 3 procent, niet uitkomen boven de verplichte deposito-
reserve van het dagsaldo.20 Deze bepaling van een verplichte metaalreserve op het 
bankdeposito was ook opgenomen in het reglement van de Venetiaanse Banco di 
Rialto. Geld wisselen kon voortaan ook via de bank, tegen een nultarief. Met deze 
verplichte depositoreserve werd de bank een verplichte monetaire reservecoëffi-
ciënt van 100 procent opgelegd. Impliciet verbood de vroedschap hiermee het lenen 
van geld aan rekeninghouders door de bank

3.  Verplichte wisselcontrole. Alle in Amsterdam betaalbaar gestelde wissels, die buiten 
Amsterdam getrokken waren, van 600 gulden of meer moesten via de Wisselbank 
worden verrekend.21 In 1643 reduceerde de bank dit normbedrag tot 300 gulden.22 
Kooplieden die zich aan dit voorschrift onttrokken en wissels buiten de bank om 
wilden laten vereffenen, liepen het risico op verbeurdverklaring van de wissel en 
een boete van 25 gulden.23 De nieuwe norm had onmiskenbare Venetiaanse wortels. 
De maatregel was een eerste indirecte ingreep op de wisselmarkt bedoeld als versoe-
peling van het betalingsverkeer. Met deze maatregel had de bank niet de intentie als 
actieve tegenspeler op de wisselmarkt te interveniëren. Ze kon, omdat er in bank-
geld betaald moest worden, op deze manier wel omvangrijke kapitaalbewegingen 
lokaliseren en onzekerheden over de waarde van te betalen wissels wegnemen. Wei-
nig omvangrijke transacties bleven op deze manier onbekend. 

4.  De stad Amsterdam stelde zich garant voor de deposito’s in de bank en de exploita-
tie van de bank zelf.24 De bank ontving een stedelijk monopolie. De stad Amsterdam 
werd daarmee toezichthouder van de bank en de bank werd op haar beurt de facto 
dé stedelijke kassier. Iedere rekeninghouder, uit binnen- en buitenland, kon er te-
recht voor de belangrijkste financiële diensten zo lang het geen kredietverlening 
betrof. Omdat de bank giraal geld creëerde, vond er formele geldschepping plaats. 
Officieel onthield de bank zich van materiële geldschepping. Ze breidde de maat-
schappelijke geldhoeveelheid formeel immers niet uit. Feitelijk lag dat door de on-
derhandse kredietverlening en aankoop van vreemde valuata anders. 
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Van ‘groote desordre’ (1609) naar ‘groot contentement’ (1615)

Met de oprichting van de bank, de nieuwe betalingsvoorschriften en het verbod op de 
kassiers trachtte de Amsterdamse vroedschap in één klap het betalingsverkeer van de 
Amsterdamse kooplieden over te hevelen naar de Wisselbank en deze daarmee als au-
toriteit te positioneren. Dat vlotte in het begin nog niet. Want al snel rezen de eerste 
bezwaren: ‘eenige van de principaelste coopluyden alhier’ waren de eersten die hun on-
genoegen uitten en wel over de bepaling dat de rekeninghouders per overgeschreven 
100 gulden een halve stuiver onkostenvergoeding in rekening zou worden gebracht. 
De vroedschap schafte het oorspronkelijke voorschrift schielijk af, waarmee ook al 
snel een streep kon worden gehaald door een beoogde inkomstenbron van de bank.25 

Ook de toeleiding van het betalingsverkeer naar de bank verliep aanvankelijk niet 
gladjes, omdat weer een oud probleem opdook: ‘Alsoo men daghelijcx bevindt, dat 
hoe langer hoe meer groote desordre ende confusie is vallende in de betaelinghe van 
de coopmanschappe (…) waer deur de selve Luyden seer ontrijft syn’. De keur van 28 
november 1609 moest dit probleem oplossen. Met die keur probeerde de vroedschap 
een tweede wisselcontrole in te voeren door strakkere betalingsvoorschriften en -ter-
mijnen voor te schrijven. Verder vaardigde ze een verbod uit op het betalen per over-
schrijvingsbriefjes van kassiers. De bank bood een tweeledig alternatief: ze stelde 
met onmiddellijke ingang ‘eenige buyten ontfanghers’ aan ‘omme den coopluyden 
t’accommoderen in ’t ontfangen van hare penningen, die sij in de Bancque begeren ge-
bracht te hebben ofte andersints van harentwegen ontfangen ende aen haer gelevert te 
worden’ en ze imiteerde de verboden kassiersbriefjes binnen de bank in de vorm van 
de overschrijfbriefjes van de Wisselbank.26

De oprichtingskeur geeft geen uitsluitsel over de details van de exploitatie van de 
bank en de feitelijke gang van zaken binnen het gebouw. Andere bronnen doen dat 
wel. Het meest gedetailleerd is het rapport uit december 1615 van de Middelburgse 
pensionaris Simon van Beaumont. Uit dit rapport blijkt niet alleen dat de klachten uit 
de beginperiode van de Wisselbank verstomd waren. De aanvankelijke criticasters – de 
grootste kooplieden – lieten zich tegenover Beaumont ontvallen dat ze tevreden wa-
ren over de bank: ‘in d’ordre van dese Bancke by de coopluyden ende sonderlinge by 
de principaelste, die vele disponeeren, genomen groot contentement.’27 Het rapport 
bevat ook een gedetailleerde weergave van de inrichting van de bank en de organisatie 
van de bedrijfsvoering. Beaumont laat ons kennismaken met de belangrijkste ambte-
naren van de bank en de wijze waarop hun activiteiten waren verdeeld, georganiseerd 
en werden gecoördineerd.28

3.2 Inrichting: personeel, gebouw en locatie 

Een organisatieschema van de Wisselbank in haar beginperiode (zie figuur 3.1) laat zien 
dat de bank op het eerste gezicht een relatief plat georganiseerd bedrijf was, een instel-
ling dus met weinig bestuursniveaus tussen de top van de bank en het laagste niveau. 
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Dat zou in theorie moeten betekenen: een efficiënte organisatie met een passend aantal 
ondergeschikten per leidinggevende, een snelle besluitvorming en relatief lage kosten. 
In latere jaren, en dan vooral na 1683, blijkt de bank te zijn veranderd in een meer steile 
organisatie met meerdere niveaus tussen top en werkvloer en langere gezagslijnen. In 
theorie zou dat ook tot vertraagde besluitvorming en hogere kosten hebben moeten 
leiden. Was dat in werkelijkheid ook zo? 

De commissarissen 

Aan het hoofd van de bank stonden de commissarissen. De eersten waren de drie oud-
burgemeesters en oud-schepen Frans Hendricksz Oetgens van Waveren, Dirck de Vla-
mingh van Outshoorn en Dirck Bas: ‘hebbende anders geene instructie als haren eedt.’29 
Die eed werd door alle commissarissen afgelegd: ‘Dat sweert dat ghij de Banck deser 
Stede als Oppercommissaris zult helpen bedienen ende daerop letten, dat deser stede 
ende dier goede luijden penningen getrouwelijck ontfangen, wel bewaert; ende we-
deromme goet gedaen werden: dat eenijegelijck, die eenige besondere specien in zijn 
hande oft andersints, tot behoorlijck gebruijck zal begeren zonder eenigh aenschou 
des persoonen tot redelijcke toebaete werde geholpen: dat ijegelijcx Wisselen getrou-
welijck gevordert, alle parthijen perfecte geboeckt, ende aen Iegelijck op het spoedig-
ste geholpen mag werden; alles naer beste vermogen, ende soo veele doelijck zijn sal.’30 

Uit deze eed en uit de ordonnantie van 29 januari 160931 blijkt dat de commissaris-
sen verantwoordelijk waren voor het operationele management van de bank. Ze wer-
den weliswaar gekozen uit de gelederen van de vroedschap, maar legden formeel ver-

Burgemeesters

Commissarissen

Ontvanger/kassierEssayeur Boekhouder

balans

journaal

grootboek

Speciekamer

Figuur 3.1 Organisatieschema van de Amsterdamse Wisselbank, 1609-1683
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antwoording af aan de burgemeesters. Die stuurden de commissarissen direct aan 
waarmee ze ook het meer strategische management voor hun rekening namen. Het 
operationele management van de bank had betrekking op de geregelde gang van zaken 
en de bedrijfsvoering. Commissarissen hielden in dit verband toezicht op de ontvan-
gers en kassiers door middel van een wekelijkse kassierscontrole en een permanente 
kascontrole. Ze bewaakten de toegang tot de speciekamer, ze verrichtten de controles 
op de grootboeken en halfjaarlijks een balanscontrole en hielden daarmee zicht op de 
activiteiten van de boekhouders. Ook het afleggen van verantwoording door middel 
van rapporten, exploitatierekeningen en balansen viel onder hun operationeel ma-
nagement. Personeelszaken kwamen voor rekening van burgemeesters32 en de salaris-
sen werden vastgesteld en betaald door de stad Amsterdam. Bij de oprichting telde de 
bank drie commissarissen. In 1686 werd dat aantal tot vier verhoogd. In 1715 waren het 
er vijf en een jaar later zes, het aantal waarop de bank tot het einde van de achttiende 
eeuw bleef steken, uitgezonderd enkele tussentijdse jaren waarin meer commissaris-
sen actief waren (zeven in 1741 en 1746 en acht in 1748). 

De commissarissen waren ook verantwoordelijk voor de valutahandel van de bank. 
Dit waren bijzondere operaties vanwege het belang dat er mee gemoeid was – het le-
verde belangrijke inkomsten op – en sterke externe gevoeligheid bij de vele betrokke-
nen op monetair gebied. Zo was het de taak van de commissarissen om de handel in 
edelmetaal te organiseren. Ze regelden de inkoop van ongemunt en onzuiver goud en 
zilver en munten uit binnen- en buitenland en werden geacht om dit vervolgens al-
lemaal voor vermunting naar de munthuizen door te sturen, dus te verkopen. Com-
missarissen moesten ook kooplieden die bijzondere munten nodig hadden, die dit ‘op 
toebaete sullen begeren, op ’t spoedichste gerieven’ en ze dienden de samenstelling van 
de metaalvoorraad van de bank af te stemmen op de muntvraag van de kooplieden. De 
commissarissen bepaalden behalve de ‘toebaet’ – de verkoopprijs van specifieke mun-
ten – ook de inkoopprijs, het ‘opgeld bij het wisselen’. Op de jaarlijkse winst- en ver-
liesrekening van de bank werd deze valutahandel van de commissarissen verantwoord 
als ‘Over opgelt ende toebaet, in ’t verhandelen van verscheyden speciën genoten’.33 Het 
was een belangrijke inkomstenbron, want na aftrek van kosten bleef de jaarwinst over. 
Ook in latere jaren, toen er een onderscheid was ontstaan tussen bankgeld en courant 
geld – geld dat in het dagelijkse verkeer circuleerde – , hadden de commissarissen een 
rol in de aan- en verkoop van beide soorten geld en daarmee indirect in de beheersing 
van de geldstroom via de Wisselbank. Deze post op de verlies- en winstrekening veran-
derde overigens gedurende de tweehonderd jaar van het bestaan van de bank slechts op 
één punt: vijf jaar na de oprichting van de bank heette deze post ‘voor opgelt, toebaet 
ende interest’. Toegevoegd waren de rente-inkomsten uit kredietverlening die volgens 
het officiële reglement niet was toegestaan.

Wat ook niet wezenlijk veranderde was de nauwe band van de bank met de stad Am-
sterdam. De formele status van bankcommissaris deed weinig af aan het feit dat deze 
bestuurders in wezen stadsfunctionarissen waren met grotendeels uitvoerende taken, 
aangestuurd door de regerende burgemeesters en – formeel – gecontroleerd door het 
stadsbestuur. Het stadsbestuur nam alle belangrijke besluiten, variërend van het in-
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kopen van grote hoeveelheden geld,34 of het verlenen van onderhandse kredieten aan 
de VOC, de WIC, stadskantoren in nood en bevriende buitenlandse machthebbers, tot 
het bevriezen van tegoeden van rekeninghouders of het ontduiken van Generaliteits-
besluiten. Er was dan ook weinig afstand tussen de aansturing van de bank en de stad. 
De stad huurde voor het bankbestuur gerenommeerde bestuurders in die, bij de op-
richting van de bank, als opdracht kregen het betalingssysteem zo snel mogelijk te her-
structureren zodat de belangen van de Amsterdamse kooplieden en daarmee impliciet 
ook de belangen van de stad zo optimaal mogelijk werden gediend en die ook in latere 
jaren het vertrouwen kregen dat er voortvarend werd gewerkt en verantwoording werd 
afgelegd. Daarbij lag de regie bij de regerende burgemeesters. De commissarissen van 
de Wisselbank volgden in feite slechts de instructies op die zij – en de vroedschap die 
ze goedkeurde – voorschreven. 

Aanvankelijk beschikten de commissarissen over veel manoeuvreerruimte. Zo wa-
ren ze in 1609 nog niet helemaal aan plaats en werktijd gebonden: ‘sij [de commissa-
rissen] sijn gemeenlijck alle drij in de bancke, maer daeraen, nochte oock aen compa-
ritie-uren precyselijck niet gebonden’.35 Driekwart eeuw later, in 1683, waaide er een 
andere wind. Minstens twee commissarissen dienden klokke 09.00 uur hun werk aan 
te vangen met – en dat stond voorgeschreven in de latere instructie – het nazien ‘der 
lijsten van de intacqueurs, zoo daar eenige zijn’ en die vervolgens te sommeren om 
hun ongepermitteerde overschrijving zo spoedig mogelijk recht te zetten.36 De nieu-
we instructie voor de commissarissen van 1683 bepaalde verder ook dat de commis-
sarissen van de bank voortaan rekening en verantwoording moesten afleggen over 
de toestand van de bank aan degenen die hen opvolgden. Het commissariaat van de 
bank had ook aan aantrekkelijkheid ingeboet. Het aanvankelijke jaarsalaris van 1.000 
gulden was binnen enkele decennia gehalveerd tot 500 gulden en er waren aanzien-
lijk beter betaalde ambten verkrijgbaar, zoals dat van burgemeester, pensionaris, een 
functie in Den Haag, bewindhebber van de VOC, of het ambt van schout dat 7.000 
gulden aan jaarinkomsten garandeerde. Bovendien zag menigeen het commissariaat 
van de bank als een post waar men tijdelijk regenten kon opbergen zodat ze buiten de 
belangrijke ambten konden worden gehouden. Dat gebeurde al in de beginperiode 
van de bank, bijvoorbeeld met oud-burgemeester C.P. Hooft die in 1611 weesmeester 
en in 1614 commissaris van de Wisselbank werd, nadat zijn politieke tegenstanders 
– Oetgens, Pauw en Witsen – de machtigste groep in de vroedschap waren geworden 
en Hooft met zijn benoeming onschadelijk maakten.37 Tegen het einde van de zeven-
tiende eeuw was het niet anders. Met onverholen verbazing merkte Hans Bonteman-
tel, oud-schepen die tussen 1654 en 1672 zes keer het ambt van schepen uitoefende, 
in 1681 dan ook na het aftreden van Hendrick Roeters als schout en diens aantreden 
als commissaris op, dat het lang geleden was dat een voormalig schout commissaris 
van de Wisselbank werd.38 Dezelfde Bontemantel wist overigens als geen ander dat in-
houdelijke kwaliteiten bij de ambten verkiezing niet doorslaggevend waren, maar dat 
deze verkiezingen omgeven waren met kuiperijen, waarbij alle facties trachtten, zoals 
hij dat zelf omschreef, ‘haar vaten wel te kuipen’ door stemmenverkoop, overreding 
en intimidatie.39 
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Carrièrepatroon commissarissen 

De invloed van de politieke strubbelingen op de verkiezingen en benoemingen van de 
commissarissen van de bank valt moeilijk na te gaan. Het zou een verfijnde netwerk-
analyse vergen die hier buiten beschouwing is gelaten. Een minder verfijnde analyse 
van het carrièrepatroon van de commissarissen laat zien dat in de beginjaren van de 
bank – in de periode 1610-1630 – vooral politieke zwaargewichten de bank bestuur-
den en dat enkele decennia later – in de periode 1690-1710 – bestuurders die minder 
door de wol geverfd waren voor hen in de plaats waren gekomen.40 In de achttiende 
eeuw waren de banden met het stadsbestuur nog minder hecht. Dit beeld strookt met 
het gegeven dat in de loop der tijd ook steeds minder commissarissen vóór hun be-
noeming bij de bank ervaring hadden opgedaan in een of andere stedelijke bestuurs-
functie. Dus binnen de stadhuishiërachie boette het commissarisambt niet alleen aan 
financiële status in, maar ook aan politieke omdat de directe lijnen met het stadsbe-
stuur in de loop der tijd steeds minder hecht werden. Er zijn geen aanwijzingen dat 
deze ontwikkeling ook tot minder invloed van stadswege leidde. Het is eerder een te-
ken van geleidelijke professionalisering, geheel tegen de achttiende eeuwse trend van 
toenemend en passief regentendom.

Geheel in lijn met deze ontwikkeling is de afname van de gemiddelde leeftijd en de 
toename van de gemiddelde zittingsduur. Lag de gemiddelde leeftijd tot in het begin 
van de achttiende eeuw lang op 45 jaar, bij latere generaties daalde dit gemiddelde tot 
zo’n 34 jaar in de periode 1770-1790. De gemiddelde zittingsduur echter steeg aanvan-
kelijk fors van 2,6 jaar in het eerste kwart van de zeventiende eeuw, naar 4,6 in de pe-
riode 1625-1650, viel daarna eerst weer terug – 3,2 jaar in de periode 1651-1675 –, steeg 
vervolgens naar 4,1 jaar in de periode 1676-1699 om daarna fors door te stijgen naar 5,1 
jaar en 8,1 jaar in respectievelijk 1700-1725 en 1726-1750. 

Een frequentieverdeling van de aanstellingsduur van de commissarissen van de Am-
sterdamse Wisselbank in de periode 1609-1750 (zie tabel 3.1), laat de details van deze 
ontwikkeling zien. Gemiddeld zaten de in totaal 141 commissarissen in de kleine an-
derhalve eeuw tussen 1609 en 1750 zo’n 4,6 jaar op hun plek. In de beginjaren – 1609-
1624 – bleef ruim driekwart niet langer dan drie jaar op zijn post, ruim een eeuw la-
ter was dat minder dan de helft (45,8 procent in tabel 3.1). Uit de tabel blijkt duidelijk 
de trend van de groeiende honkvastheid onder de commissarissen. In de eerste kwar-
teeuw van het bestaan van de bank zaten acht van de tien commissarissen vier jaar of 
korter op hun plek; tweederde zelfs twee jaar of korter. De uitzondering waren de oud-
burgemeesters Frans Hendricksz Oetgens van Waveren, Laurens Jansz Spiegel en Jacob 
Gerritsz Hoyngh die vóór 1623 alledrie zes jaar het ambt van commissaris vervulden. 
Bijna een eeuw later was minder dan de helft – 45,8 procent – vier jaar of korter com-
missaris; het merendeel zat ruim boven de vier jaar. 

Een commissariaat bij de Wisselbank vereiste enige algemene kennis van overheids-
voorschriften, commerciële praktijkervaring, specifieke vakkennis met betrekking tot 
het waarderen van munten en andere competenties die relevant waren voor het waken 
over de waardevastheid van het geld in de bank. Commissarissen zelf waren doorgaans 

Dehing_HRbinnenwerk DEF compleet.pdf   71 28-08-12   09:48



72  3 oprichting en inrichting wisselbank

geen ingewijden in de geheimen van de goud- en zilversmelterij, de muntproductie 
en andere numismatische bijzonderheden. Bij de uitoefening van hun taak leunden ze 
daarom sterk op het ambtelijk apparaat van de bank. Die afhankelijkheid van het amb-
telijk apparaat bracht met zich mee dat de commissarissen, de bekleders van dit ‘eer-
ampt, haar gerecommandeert’, zoals Phoonsen het in 1677 noemde, niet alleen een 
trouwe inborst behoorden te hebben, maar vooral ook moesten toezien op de taakui-
toefening van de bankmedewerkers. De commissaris moest waken dat ‘de kostelijcke 
melckkoe, haar toevertrouwt, van haar weyde door de wisselaars en cassiers van buyten 
en van haar melck, door nulcialante en ontrouwe bedienders en oppassers van binnen 
niet berooft en uitgemolken werdt en daardoor eindelijck niet op te drogen komt.’41 
Het toezicht op het ambtenarenapparaat was in essentie geregeld in algemene keuren 
en ordonnanties en specifieke instructies die vanaf de start van de bank voor alle func-
tionarissen golden. De belangrijkste personages voor het reilen en zeilen van de bank 
waren de essayeur, de ontvangers of kassiers en de boekhouders.

De essayeur 

De essayeur van de Wisselbank diende tijdens de openingsuren van de bank aanwezig 
te zijn. Hij was belast met het essayeren: het vaststellen van de fijnheid van aangeboden 

Tabel 3.1 Commissarissen van de Amsterdamse Wisselbank met hun aanstellingsduur, in jaren (A) en 

cumulatieve procenten (B)

Bron: Dapper, Beschrijvinge Amsterdam, 499 e.v.; Wagenaar, Amsterdam III, 402 e.v.; vanaf 1783: SAA Archief Wissel-
bank (5077/13), Register van commissarissen, beambten en hun borgen.

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 15+ Totaal

1609/24 5 7 2 1 0 3 0 0 0 0 0 18

1625/49 5 6 3 1 0 2 0 1 0 3 0 21

1650/74 13 6 0 3 5 2 0 1 0 1 0 31

1675/99 8 3 1 2 4 1 1 0 0 2 0 22

1700/24 6 3 4 1 1 0 1 5 0 4 0 25

1725/49 6 3 2 0 0 2 1 1 3  6 0 24

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14  15+ Totaal

1609/24 27,8 66,7 77,8 83,4 83,4 100 100 100 100 100 100 100

1625/49 23,8 52,4 66,7 71,5 71,5 81,0 81,0 85,8 85,8 100 100 100

1650/74 41,9 61,3 61,3 71,0 87,1 93,6 93,6 96,8 96,8 100 100 100

1675/99 36,4 50,0 54,5 63,6 81,8 86,3 90,8 90,8 90,8 100 100 100

1700/24 24,0 36,0 52,0 56,0 60,0 60,0 64,0 84,0 84,0 100 100 100

1725/49 25,0 37,5 45,8 45,8 45,8 54,1 58,3 62,5 75,0 100 100 100
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munten en metaal en dat geheel vervolgens op zijn waarde schatten. Ook van munten 
die uit de bank werden opgevraagd, stelde hij de fijnheid vast. Deze fijnheidstoets pas-
te de essayeur alleen bij verdachte muntstukken toe. Valse munten werden ter plekke 
door hem ingenomen en doorgesneden. De restanten van deze munten en ander ver-
munt goud en zilveren van divers allooi werden gesmolten en gescheiden. De belang-
rijkste taak van de essayeur was om de bank ‘alles wat het muntwerk aangaet, met raed 
ende daedt te dienen’.42 In de notariële acte waarin de aanstelling van Hans Hooghen-
dorp in november 1635 tot essayeur én waardijn van de Wisselbank werd vastgelegd, 
wordt die taak omschreven als: ‘de goude, zilvere ende andere munten, alloyen ende 
speciën te smelten, cementeren, scheyden, essayeren, proberen ende waerderen; de 
speciën, die in de bancke te verwisselen ghebracht worden, op hunne rechte waerdije 
te estimeren ende voorts alles te doen wat een goedt ende getrouw esayeur ende wae-
rdeyn gehouden is te doen.’43 Opmerkelijk is dat de essayeursfunctie in deze acte in één 
adem en in combinatie met die van waardijn genoemd wordt. Een waardijn werd door 
muntheren in de munthuizen aangesteld om daar de belangen van de muntheren te 
behartigen. Concreet zag hij toe op de productie en of het gewicht en het edelmetaal-
gehalte van de geslagen munten overeenkwam met het voorgeschreven gewicht en 
edelmetaalgehalte. Mogelijk dat burgemeesters dit toezicht van de essayeur extra wil-
den benadrukken door hem ook als waardijn van de bank te zien. 

Over de aankoop van goud- en zilverwerk werd in de aanstellingsacte van Hoog-
hendorp niet gerept. Toch was die taak – de aankoop en levering van edelmetaal aan 
de munthuizen en het weer in de bank inbrengen van nieuw gemunte muntstukken – 
bij de Wisselbank toebedeeld aan de essayeur. In de begintijd van de bank was de aan-
koop van goud-en zilverwerk ook de taak van de zogeheten ‘buytenontvangers’. De es-
sayeur legde directe verantwoording af aan de commissarissen van de bank. Hij hield 
een aparte kas en administratie bij en in de grootboeken van de bank beschikte hij over 
een aparte werkrekening. 

Het vaste jaarloon voor een essayeur lag bij de oprichting van de bank op 800 gul-
den. In 1635 was het nog maar 500 gulden, zij het dat er bij meerwerk ook meer uitbe-
taald zou worden: ‘inghevalle, met veranderinghe van zaeken, in de bancke wat meer-
der te doen zoude moghen vallen, zal het tractement naer voorvallende gelegenheid, 
ter discretie van de heeren, zooveele deselve bevinden zullen te behooren.’ Ook in deze 
werd niet gememoreerd aan de extra inkomsten die de essayeurs genoten uit de aan- en 
verkoop van goud en zilver. Dat gebeurde enkele decennia later wel. 

In augustus 1673 trok de Wisselbank naast Sieuwert Jansz een tweede essayeur aan: 
Jan Grill. Bij die gelegenheid steldde de vroedschap ook een nieuwe instructie voor 
beiden op.44 De instructie maakt duidelijk dat de bank een snelle en doeltreffende rap-
portering wilde. De essayeurs moesten wat het muntwerk aanging de bank met raad 
en daad dienen, goed ‘regard’ nemen en ‘omhooren’ of er mogelijk vreemde, verboden 
en valse munten circuleerden en daarvan de commissarissen op de hoogte stellen. In-
gebrachte munten moesten ze op hun waarde schatten, vermunt goud en zilver van 
divers allooi smelten, scheiden en essayeren en binnen drie werkdagen het door koop-
lieden ingebrachte of door de commissarissen van de bank aangewezen goud- en zil-
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verwerk controleren op zuiverheid. De keuring diende ‘net en correct’ en betrouwbaar 
opgemaakt en berekend te zijn zodat Wisselbank én kooplieden geen schade leden.45 

Daar stond tegenover dat de bank de essayeurs tot op zekere hoogte de vrije hand 
gaf. Bij de aankoop van goud- en zilverwerk, waarvoor commissarissen geld beschik-
baar stelden was dat het geval en het gold ook voor hun ‘eygen werk en industrie’ waar-
uit de essayeurs het variabele deel van hun verdiensten haalden. Maar ook deze aanko-
pen dienden de essayeurs deugdelijk te verantwoorden én – in het geval van verguld 
goud- of zilverwerk – mochten ze dit niet direct of indirect doorverkopen of verhande-
len, maar dienden ze het eerst om te smelten en aan de Wisselbank te leveren. Uiteraard 
dienden de verkopers voor hun verkochte goud- en zilverwerk ook de juiste waarde te 
ontvangen ‘soo nae als ’t mogelik is opdat alsoo aen de bank gewent en van wisselaers 
mogen werden gediverteert.’ Als de essayeurs hun hand overspeelden en hun omreke-
ningsmethode negatief voor de bank uitpakte, droegen ze zelf het risico en werd hun 
10.000 gulden borg aangesproken, een borg die aanzienlijk hoger lag dan die van de 
tweede groep functionarissen: de ontvangers of kassiers.46

De ontvangers of kassiers

De drie kassiers van de Wisselbank, of de ontvangers zoals ze in de regel genoemd wer-
den, traden op als kashouder van de bank. Ze kregen bij de oprichting van de bank 
drie taken:

1. het ontvangen van contant geld waarvan de circulatie was toegestaan, dat geld omzet-
ten in bankdeposito’s en vice versa, bankdeposito’s of bankgeld uitbetalen in contan-
ten. Deze taak stond in de ordonnantie van 1609 duidelijk omschreven als een instructie 
voor het ontvangen en uitgeven van contant geld en dan in het bijzonder van de oude, 
zware handelsmunten als rijksdaalder en leeuwendaalder: ‘Alle gereede penningen die 
in specie ter Bancque sullen worden gebracht, zullen worden ontfangen bij den ont-
fangers der Banque (…) van dewelcke een yegelijck voor sijn eygen ontfang sal verant-
woorden.’47 De koopman die zich bijvoorbeeld vlak na de opening van de bank in 1609 
met 250 rijksdaalders aan het loket van de bankontvanger meldde, kreeg daarvoor, na-
dat de munten waren geteld en goedbevonden, een tegoed bij de bank van 600 gulden. 
De bank waardeerde de rijksdaalder namelijk tegen de toen geldende officiële koers van 
48 stuiver of 2,40 gulden. Voor de ingebrachte contanten hielden de kassiers ook ieder 
een eigen kas aan waarin niet meer dan 25.000 gulden mocht zitten. Door de commis-
sarissen werd het surplus, ‘sodanige somme als sij goet sullen vinden’ eigenhandig in 
‘in ’t secreet’ gebracht en verrekend met de rekening van de speciekamer.48 De ontvang-
sten noteerden de ontvangers gedetailleerd in een eigen register. Een afslag daarvan 
kwam terecht op hun eigen grootboekrekening en op de rekening van de speciekamer 
in het grootboek. Het grootboek werd bijgehouden door de boekhouders van de bank.

2. het kopen, verkopen en wisselen van allerhande munten, vermunt edelmetaal of 
goud- en zilverwerk – vermunt of als baren, grenaille, schroot, korrels of onzuiver edel-
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metaal – in welke vorm dan ook en bij aankoop de rekening van de inbrenger voor de 
ingebrachte metaalwaarde crediteren tegen de metaalwaarde: ‘De ontfangers zullen 
alle goude ende silvere penningen ontfangen ende uytgeven bij ’t gewichte, tsij dan in 
masse, bij de marck ofte bij ’t getal, naedat de qualiteyt ofte quantiteyt van de speciën, 
die daer ontfangen ofte uytgegeven sullen worden, sal vereyschen.’49 

3. het actief opkopen en doorverkopen van volwaardige, zwaardere Generaliteitsmun-
ten – rijksdaalder en leeuwendaalder –, de munten waar een grote vraag naar was. Deze 
derde taak van de ontvangers staat niet expliciet in de ordonnantie omschreven. Toch 
werd deze vlak na de oprichting van de bank door een speciale groep ontvangers, de 
zogeheten buitenontvangers, uitgevoerd. Want elke rekeninghouder kon weliswaar 
vrij over zijn tegoed bij de bank beschikken, maar dat betekende niet dat hij bij ont-
trekking een claim kon leggen op specifieke munten. Hij moest genoegen nemen met 
officieel gewaardeerde munten die de ontvangers hem bij onttrekking kostenloos 
aandroegen. Wilde de rekeninghouder nu tóch een specifieke munt dan kon hij die 
bij de bank kopen. En daarom voorzag de instructie voor de Wisselbanken van de Ge-
neraalmeesters van de Munt in de mogelijkheid dat veelgevraagde munttypen tegen 
een geringe provisie – maximaal 2,5 en 2 procent ‘opgeld of toebaet’ voor respectieve-
lijk goud- en zilvergeld – konden worden gekocht of verkocht. Burgemeesters konden 
die marges nog eens met 11/4 en 1 procent verhogen als de oorspronkelijke marge niet 
toereikend was voor een adequaat aanbod van gouden dukaten en rijders en zilveren 
rijksdaalders en leeuwendaalders.50 In deze aan- en verkoop van munten lag voor de 
bank een belangrijke inkomstenbron verscholen.51 Ongeacht welke taak ze uitvoerden, 
de ontvangers van de bank, zo blijkt uit hun ambtseed, waren tot geheimhouding ver-
plicht.52 Voor het ambt kwam niet iedereen in aanmerking. Alleen de ‘treffelicke jonge 
gehoude personen daertoe vercoren’, of in termen van Beaumont: ‘luyden van quali-
teyt, goede bekende, trouwe ende groote middelen.’53 De uitverkorenen werkten twee 
vaste dagdelen, ’s ochtends van 08.00-11.00 en ’s middags van 14.00-17.00 uur tegen een 
jaarsalaris van 800 gulden in het begin van de zeventiende eeuw en een borg van 1.200 
gulden. De buitenontvanger betaalde zelfs 12.000 gulden borg! Het salaris veranderde 
niet spectaculair in de loop der tijd: 900 gulden in 1616, 1000 gulden in 1650 en 1.200 
in 1690, wat het in 1750 ook nog was. Het aantal ontvangers dat werkzaam was veran-
derde in de loop der jaren ook niet wezenlijk, al besloot de vroedschap in april 1670 
hun aantal van drie naar twee terug te brengen, ‘van dry tot twee te doen uytsterven’ 
omdat ‘de cassiers in de Wisselbanck het werck aldaer vallende, met twee personen wel, 
ja meer dan magtigh sijn’, wat bovendien de stadsfinanciën verlichtte.54 In de kantoor-
ruimten in het oude stadhuis hadden de ontvangers een eigen werktafel55 zodat het 
ingebrachte geld als nieuw deposito of als bijstorting op een bestaand deposito in de 
boeken van de bank zou zijn bijgeschreven. Het aannemen van assignatiebriefjes, het 
aftekenen, ze ‘liasseren’ en de verantwoording daarvan in de boeken werd aanvanke-
lijk ook door de ontvangers gedaan, maar in 1615 was deze taak al toebedeeld aan de 
boekhouders van de bank. 
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De boekhouders

Tussen de ontvangers en de andere functionarissen van de bank moet een strikte sa-
menwerking hebben bestaan. Dat gold vooral voor de samenwerking met de boekhou-
ders. De ontvanger en boekhouder vormden beiden een ‘front-office’ van de bank, de 
een voor transacties met contanten of kasgeld, de ander, de boekhouder, voor het girale 
verkeer en de boekhoudkundige verantwoording. 

In het eerste geval meldden de kooplieden zich met hun munten – bijvoorbeeld 
de 250 rijksdaalders van hiervoor – bij het bankloket van de ontvanger. De ontvanger 
nam deze munten in ontvangst en liet in het rekeningcourantboek van de bank een 
verplichting van 600 gulden aan deze koopman noteren. Als de koopman al over een 
bankrekening beschikte, werd het bedrag op die rekening bijgeschreven. Had hij die 
nog niet, dan opende de bank een rekening tegen geringe kosten, waarna het tegoed 
kon worden genoteerd. Dit is samengevat hoe ingebracht contant geld door de ont-
vangers van de bank in bankdeposito’s of giraal geld werd omgezet, welke elemen-
taire boekhoudkundige mutaties dat tot gevolg had en hoe de formele geldschepping 
zich in de praktijk van de Wisselbank voltrok. De kooplieden die al een rekening bij de 
bank hadden, konden, omdat er al giraal geld was gecreëerd, via een eenvoudige girale 
overschrijving een betaling verrichten. Voor die handeling konden ze niet terecht bij 
de ontvangers, maar moesten ze zich tot de boekhouders van de bank wenden. Naast 
substitutie en geldschepping via de ontvanger bood de bank via de boekhouder gi-
raal geld aan, geld dat zich snel in het handelsverkeer van Amsterdam verspreidde. De 
boekhouder van de bank was dé centrale figuur van het bureaucratische bankapparaat. 
Formeel hiërarchisch was hij niet hoger geplaatst dan de ontvanger. Toch verdiende hij 
wel aanzienlijk meer dan zijn kashoudende collega’s.56 Dat de boekhouder de spil was 
waaromheen het hele bankbedrijf zich bewoog, bleek al uit de weergave van de werk-
zaamheden van de commissarissen en de ontvangers. Het verslag van Beaumont uit 
1615 bevestigt dat beeld. 

De vier boekhouders die Beaumont in dat jaar aan het werk zag, hadden voordat ze 
’s ochtends om 08.00 uur de bankloketten openden en de kooplieden ‘met bescheiden-
theid en beleeftheid ontmoeten’ al een uur werk achter de rug. In dat uur beantwoord-
den ze vragen van rekeninghouders die kwamen informeren ‘off haere debiteurs haer 
ingeschreven ofte penningen in banco hebben gebracht’. Deze service bracht het nodi-
ge administratieve naslagwerk met zich mee. Voor de kooplieden was deze informatie 
van wezenlijk belang. Pas als ze zeker wisten hoe hoog hun banksaldo was, wisten ze 
hoeveel ze van hun rekening af konden schrijven zonder rood te komen staan. Degene 
die meer afschreef dan zijn saldo toestond, kreeg namelijk prompt een boete van 3 pro-
cent over zijn tekort opgelegd. Die boete moest direct voldaan worden omdat anders 
geen gebruik meer kon worden gemaakt van de diensten van bank. Bijkomend effect 
van deze werkwijze was dat er meer openheid ontstond over de gezondheidstoestand 
van de handelssector en van specifieke ondernemingen. De boekhouders van de bank 
en ook de bestuurders van de bank werd zo snel duidelijk wie de ‘swacke broeders’ on-
der de kooplieden waren, omdat die ‘altijt haer credyt besigen ende daerom deur de 
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Banck te seer bekent mochten worden (…) deur het menichfuldich vragen van de cre-
diteurs, comende vernemen oft sulcken een hemluyden oock ingeschreven heeft.’57

Van 08.00 tot 10.30 uur was de bank open voor bij- en afschrijvingen, de middag 
was gereserveerd voor de administratieve verwerking van de ochtendtransacties.58 In 
dit proces hadden de boekhouders een eigen taak. De eerste en tweede boekhouder 
waren bij toerbeurt verantwoordelijk voor het ontvangen van overschrijfbriefjes en de 
verwerking daarvan in het grootboek. De derde boekhouder verzorgde het journaal. 
De vierde hield het balansboek bij, waarin van elke rekening het rekeningcourantsal-
do werd bijgehouden. Ongerijmdheden in de boekhouding kwamen meestal aan het 
licht bij het afsluiten van de boeken en het opmaken van de balans. De boeken van de 
bank werden overigens in het begin van de zeventiende eeuw één keer per jaar afgeslo-
ten – ‘voor Lichtmis, als wanneer de Burgemesters werden vermaeckt’ – dus eind janu-
ari voor de nieuwe ambtenverkiezing. De bank was dan enkele dagen voor het publiek 
gesloten omdat in die periode de saldi van alle rekeninghouders tot één totaal deposi-
totegoed van de bank moesten worden opgeteld. Ook de hele metaalvoorraad van de 
bank werd geïnventariseerd zodat de totaalbalans en de winst- en verliesrekening kon-
den worden opgemaakt. Vanaf 1683 gebeurde dat twee keer per jaar, waarbij de reke-
ninghouders één keer geacht werden om hun saldi te komen controleren. 

De rekening van de speciekamer 

Rekeninghouders brachten dus via de ontvangers van de bank munten of vermunt geld 
in de bank. De bank maakte daar bankguldens van en dat geld was vervolgens de basis 
voor het girale betalingsverkeer van de bank en de onderlinge vereffening tussen reke-
ninghouders. Al het ingebrachte geld werd na ontvangst verder intern door de ontvan-
gers verantwoord. Ze deponeerden daartoe periodiek de ingebrachte contanten in de 
kluizen van de bank, waarna de rekening van de ontvangers werd gecrediteerd en die 
van de speciekamer gedebiteerd. Een voorbeeld illustreert hoe dit in zijn werk ging. Op 
18 augustus 1666 ontving Huijbert Kieft, ontvanger bij de Wisselbank voor 495 gulden 
aan metaal van Moses en David Juda Lion.59 De rekening van Juda Lion werd voor dat 
bedrag gecrediteerd60 en die van Kieft nog diezelfde dag gedebiteerd. Uit de bankboe-
ken blijkt niet welk muntgeld of welk metaal Moses en David Juda Lion inbrachten, 
maar de 495 gulden is naar alle waarschijnlijkheid een zak van 200 zilveren dukaten die 
de bank waardeerde tegen een koers van 49,5 stuivers of 2.475 gulden.61 Nadat het be-
drag op hun rekening was bijgeschreven was voor Moses en David Juda Lion de trans-
actie afgerond. De ontvanger moest het geheel echter nog intern verrekenen. Dat ge-
beurde niet via een aparte transactie van 495 gulden, maar doordat Kieft op 29 augustus 
1666, via één creditboeking voor in totaal 434.779 gulden en 7 stuivers naar de rekening 
van de speciekamer overboekte. Dat was het totaal van het tot dan toe bij hem inge-
brachte geld, waaronder de 495 gulden van Moses en David Juda Lion. De rekening van 
Kieft werd gecrediteerd en die van de speciekamer voor hetzelfde bedrag gedebiteerd.62

De rekening van de speciekamer was een aparte kas- of hoofdrekening. Het was dé 
draaischijf in het beheer van de in- en uitstroom van munten en metaal. In figuur 3.2 is 
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die stroom en de positie van de speciekamer in beeld gebracht. De figuur laat zien hoe 
munten en metaal in de bank werden gebracht, hoe ze daarna werden omgezet in aan-
spraken op bankgeld en hoe ze vervolgens weer als munten en metaal konden worden 
onttrokken. Het beheer van de in- en uitstroom was asymmetrisch georganiseerd. De 
reguliere inbreng en daarmee de reguliere bankguldencreatie werd via de ontvangers 
afgehandeld, zoals bleek uit het voorbeeld Moses en David Juda Lion in 1666. De niet-
reguliere creatie voltrok zich zonder tussenkomst van de ontvangers, via de specieka-
mer, zoals in het geval van de VOC of een stedelijke instelling die beide geld leenden 
van de bank en die de rente op deze kredieten aan de bank betaalden als directe stor-
tingen in de speciekamerkas. Van deze leners crediteerde de bank de rekening direct en 
debiteerde die van de speciekamer. 

Ook de uitstroom verliep zonder tussenkomst van de ontvangers maar exclusief via 
de rekening van de speciekamer. De uitstroom en de bankguldenvernietiging waren 
daarmee niet alleen strakker georganiseerd dan de instroom en de guldencreatie, ze 
was ook hoogdrempeliger. De vraag naar munten en metaal werd kennelijk uitgeoe-
fend door rekeninghouders die een voorkeursbehandeling genoten of met wie de bank 
de lijnen kort wilde houden. De hoofdmoot van de credittransacties van de specieka-
merrekening bestond daarom uit deze transacties, de rente-onvangsten op VOC-lenin-
gen en stedelijke instellingen en verrekeningen van voorkomende lopende uitgaven.

Gebouw en locatie: het oude en nieuwe stadhuis

De vroedschap vestigde de Wisselbank in de benedenruimte van het stadhuis op de 
Dam, midden in het bestuurscentrum van de stad waar ook bestuurders – burgemees-
ters en schepenen – het stedelijke gerechtshof van de Vierschaar en stedelijke diensten 
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Figuur 3.2 Beheer van de in- en uitstroom van munten en metaal door de Amsterdamse Wisselbank

Bron: Dapper, Beschrijving van Amsterdam, 328-329.
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als de secretarie en de thesaurie van de stad kantoor hielden. De bank kreeg vijf ruim-
tes tot haar beschikking: een hoekkamer, gelegen op de hoek van Dam en de Vogel-
steeg – de Nieuwe Kerkzijde van het stadhuis –, en verder vier kamers die zich over de 
hele lengte – circa 63 meter – van de Vogelsteeg uitstrekten en waarvan de ramen aan de 
straatzijde waren beveiligd met degelijk ijzeren traliewerk.63 Ook de voorzijde van het 
gebouw – de Damkant – was beveiligd (zie afbeelding 1). De oorspronkelijke toegangs-
deur was dichtgemetseld. Daardoor was de bank voor het publiek slechts bereikbaar via 
de ingang naast de Vierschaar, zie de plattegrond van het oude stadhuis (afbeelding 2 ). 

De vijf kantoorruimtes waren in de lengterichting onderling verbonden. Ze hadden 
geen afzonderlijke ingang en kwamen ook niet uit op een galerij zoals de burgemees-
ter dat volgens Beaumont graag had gezien. Het grondvlak van het oude stadhuis laat 
de hoofdingang zien van het stadhuis. Om in de bank te komen moesten bezoekers 
in de ruimte achter de toren een tweede trap op. De plattegrond laat verder ook zien 
waarom aan de galerijwens van de burgemeesters niet tegemoet kon worden gekomen: 
het was woekeren met de ruimte, waardoor de beschikbare vierkante meters zo nut-
tig mogelijk moesten worden ingedeeld. De plattegrond van het oude stadhuis toont 
ook de ligging, de omvang en de indeling, van de ruimte waarover de bank beschikte. 

In de hoekkamer zaten de vier boekhouders van de bank. Het kleine kamertje naast 
de boekhouders – ‘een viercant affgemetselt ende verwulft secreet camerken, wat aff-
gaende onder d’aerde’ van zo’n 2,5 bij 2,5 meter – deed dienst als ondergrondse bank-
kluis. Deze kluis was afgesloten met een ijzeren deur met drie unieke sloten waarop 

Afb. 1 Het oude stadhuis van Amsterdam. De Wisselbank zetelde in dit stadhuis op de noordhoek aan de 

Nieuwe Kerk- en Damzijde, op deze afbeelding uiterst rechts in de aanbouw met de getraliede vensters. 

Illustratie in Dapper, Beschrijvinge Amsterdam, 328.
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Afb. 2 Plattegrond van het oude stadhuis in Amsterdam met gemarkeerd (zie afbeelding 3 voor detail) de 

kantoorruimte van de Wisselbank. Bron: SAA, Archief thesaurie, collectie Atlas Splitgerber, naar een orig-

ineel van Cornelis Dankertsz, 1639.64

Afb. 3 Detail van de kantoorruimte van de Wisselbank in het oude stadhuis van Amsterdam. Bron: SAA, 

Archief thesaurie, collectie Atlas Splitgerber, naar een origineel van Cornelis Dankertsz, 1639.
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drie unieke sleutels pasten, voor elke commissaris een. In de kelder van deze ‘specieca-
mer’ bewaarde de bank de bulk van haar voorraad goud en zilver: velerlei munten, ba-
ren en vermunt goud en zilver en overige kostbaarheden. Voor de dagelijkse lopende 
zaken, kasbetalingen en – ontvangsten van contant geld, hielden de twee ontvangers in 
de kamer naast de speciekamer ieder nog een eigen kas aan in de vorm een ijzeren kist. 
Ook in de belendende kamer, de kamer van de bankcommissarissen, stond nog een 
aparte muntenkist, de ‘speciekist’. De commissarissen deelden hun kamer met de es-
sayeur. Aan deze gedeelde kamer grensde de vijfde kamer. Deze deed dienst als smelt-
kamer voor de essayeur en was daarom voorzien van een oven en ander gereedschap. 
De inrichting van de bank was verder, voorzover valt af te leiden uit de beschrijving 
van Beaumont uit 1615, sober en degelijk. De beschikbare ruimte was in de beginperi-
ode toereikend; er zijn althans geen geluiden van het tegendeel. Naar verhouding zat 
de bank met haar 157,5 vierkante meter vloeroppervlakte in de beginjaren van haar be-
staan ruim in haar jas. Burgemeesters, schepenen, Vierschaar en secretarie zaten krap-
per bemeten. 

Met de vestiging van de Wisselbank in het stadhuis stelden de stadsbestuurders 
de bank onder het burgerlijk gezag van de stad en het recht dat daarvoor de grond-
slag vormde. Het stadsbestuur bevestigde daarmee niet alleen haar competentie over 
de bank. Het onderstreepte ook het openbare karakter van de bank plus de stedelijke 
garantstelling voor het geld in de bank. Door het bankkantoor in het stadhuis te ves-
tigen, plaatste het stadsbestuur de bank verder niet alleen in het politieke machtscen-
trum, maar ook welbewust in het commerciële centrum van het zich uitbreidende 
Amsterdamse handelsnetwerk, dus midden in het economische machtscentrum van 
de stad.

Van 56 naar 270 girale transacties per werkdag

In de tijd waarin de bank werd opgericht, was de stad een belangrijk knooppunt van 
markten, een positie die voor het stadsbestuur veel bestuurstaken met zich meebracht 
en die voor de bank, die in korte tijd veel nieuwe cliënten aantrok, een explosieve groei 
van het aantal betalingstransacties tot gevolg had. Toch was de huisvesting van de 
bank in de beginfase toereikend voor de uitvoering van haar taken. Een globale schat-
ting leert dat het onderlinge betalingsverkeer van de 740 rekeninghouders van de bank 
rond 1610 ruim 17.000 transacties op jaarbasis opleverden, ongeveer 56 transacties per 
werkdag. Enkele decennia later, in het nieuwe gebouw, was dat anders. De ongekende 
economische groeispurt die de Republiek en de stad in die periode doormaakten, had 
in de woorden van Jonathan Israel niet alleen geleid tot een ‘unrivalled array of mecha-
nisms for setlling bills and balances, financing trade and investing in commodities’,65 
maar ook tot een explosieve groei van het girale betalingsverkeer dat via de bank ver-
liep. De economische groei en de massale overgang naar giraal geld van de bank zorg-
den tegen het midden van de zeventiende eeuw voor vijf keer zoveel girale transacties 
als in het begin van de eeuw: zo’n 80.000 per jaar, bijna 270 per werkdag. In 1765 be-
reikte het aantal transacties een piek met bijna 160.000, zoals blijkt uit grafiek 3.1.66 
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Moet het werk in 1609 voor de 12 personeelsleden nog behapbaar zijn geweest, begin 
jaren vijftig moesten de 15 bankmedewerkers bijna zes keer zoveel transacties snel en 
veilig zien te verwerken en in de achttiende eeuw zelfs twaalf keer zoveel. Daarbij kwam 
dat ongeacht de transactiesoort – dagelijks, incidenteel of bij volmacht – en ongeacht 
de vertrouwdheid met de klantenkring, de betaling niet in anonimiteit plaatsvond 
maar zich als een zogenoemde toonbankbetaling voltrok. Het betaalmiddel schreef 
namelijk persoonlijk contact voor tussen de twee partijen, rekeninghouder en bank-
medewerker, waardoor rekeninghouders zich voor elke transactie in het oude stad-
huis dienden te melden. Het zal er een drukte van belang zijn geweest, zeker na 1683.67

Want inmiddels barstte het uitdijende ambtenarenapparaat van de overige stedelij-
ke diensten bijna letterlijk uit de voegen van het bouwvallige middeleeuwse stadhuis. 
Het was nog een wonder dat het gebouw tijdens het gebruik niet instortte. En het was 
ook, als we Vondel in zijn Inwydinge van ’t stadthuis t’Amsterdam mogen geloven, heel bij-
zonder hoe de gemeenteambtenaren als eigentijdse Atlassen de zorgen en lasten van 
de koopstad Amsterdam op hun schouders torsten en onder de erbarmelijke omstan-
digheden in het oude stadhuis – ‘een yslijck rottenest, (…) legerplaets voor gruwzaem 
ongediert, en nachtgebroet’ – moesten werken.68 De noodzaak van een nieuw, groter en 
vooral ook een meer representatief gebouw was hiermee volgens Vondel overtuigend 
bewezen, waarna hij de loftrompet over het nieuwe stadhuis afstak.

Het nieuwe stadhuis: ‘De ziel der gantsche stad’

De eerste ideeën voor nieuwbouw waren al in 1639 ter sprake gekomen nadat een 
onderzoekscommissie van de vroedschap een alarmerend rapport uitbracht over de 
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Grafiek 3.1 Aantal girale transacties en omvang deposito’s Wisselbank

Bron: SAA, Archief Wisselbank (5077), Rekeningcourantboeken, Rekening van stuivers of partijgelden.
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bouwkundige staat van het oude stadhuis. Het verkeerde namelijk niet alleen in 
bouwvallige staat, er bestond zelfs concreet instortingsgevaar ‘zulx datter t’eenen oft 
t’anderen tyde eenigh ongeluck uyt gevreest worden te zullen ontstaen’.69 Op 28 janu-
ari 1640 hakten de Amsterdamse bestuurders de knoop door. Ze besloten om vlak ach-
ter het oude raadhuis een nieuw stadhuis te bouwen. Daarmee zou Amsterdam een 
bestuurscentrum krijgen dat in omvang, functionaliteit én schoonheid meer in over-
eenstemming zou zijn met de waardigheid van het burgerlijk gezag en de economi-
sche macht van de stad. Na het besluit tot nieuwbouw ontpopte zich vervolgens een 
acht jaar durende discussie over de omvang, de kosten, de financiering, prioritering ten 
opzichte van andere projecten70 en natuurlijk over de vraag welke van de acht ontwerp-
plannen uitgevoerd zou moeten worden. Op 18 juli 1648 maakte de stedelijke vroed-
schap bekend dat het ontwerp van architect Jacob van Campen gerealiseerd zou wor-
den. Daarmee kozen ze voor het ontwerp dat voorzag in het grootste gebouw, dat drie 
keer zo groot zou worden als het oude stadhuis. Als toezichthouder op de voortgang 
van de nieuwbouw stelden burgemeesters Daniël Stalpaert als hoofdopzichter aan. 
Aanvankelijk vorderde de bouw snel. Met heien was men al in januari 1648 gestart, de 
eerste steen werd in oktober 1648 gelegd en de eerste onderdelen van het oude stadhuis 
aan de achterkant werden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw. Voor de 
ambtenaren werden tussentijdse noodvoorzieningen getroffen; zij vonden onderdak 
in de Jan Roodenpoortstoren en het Prinsenhof. 

Ruim halverwege de bouw echter brandde het oude stadhuis tot de grond toe af, na-
dat het in de vroege ochtend van maandag 7 juni 1652 vlam had gevat. De nieuwbouw 
die achter de rooilijn van het oude complex al in uitvoering was, ondervond zo goed als 
geen schade, omdat bijtijds natte zeildoeken over de aanbouw waren gespannen. Ook 
voor de Wisselbank bleef de schade beperkt. De kantoorruimte brandde weliswaar he-
lemaal af, maar de geldvoorraad kon grotendeels in veiligheid worden gebracht, voor 
zover deze voorraad – onder de grond in de geheime kamer – niet al in veiligheid was. 
Wel ging een deel van de administratie verloren, waaronder de schuldbekentenis van 
de graaf van Oost-Friesland – hij stond voor ruim 150.000 gulden in het krijt bij de 
bank – en betalingsbewijzen zoals de gedeeltelijke schuldaflossing van stad Alkmaar.71 

Toen het gebouw in vuur en vlam stond hielpen omstanders met het redden van 
archivalia – ‘stadts oude papieren’ – boeken en geld dat ‘by zakken vol uit de Wissel-
bank op straet gesmeten wiert.’,72 of in de woorden van Joost van den Vondel die Dap-
per citeerde:

De trouwsten schieten toe, en reppen 

zich, en redden

De brieven, boeken, geld, trezoor, 

en bank en schat;

En bergen in dien brand de ziel der

gantsche stad;

Terwijl de vlam in top blijft weiden,

als een wonder,

Uit gunst, die ’t vier ons droeg, dat

Dehing_HRbinnenwerk DEF compleet.pdf   83 28-08-12   09:48



84  3 oprichting en inrichting wisselbank

tijd gaf, om van onder

Te redden have, en goed, ten oirbaar

van ’t Gemeen.

Dus liet Vulkaan hier niets dan muur-

werk, puin, en steen.

Na de brand restte van het gebouw inderdaad niet meer dan een geblakerde ruïne. 
Uit de puinhopen werd enkele dagen later een deel van de gemunte metaalvoorraad 
van de bank als gesmolten zilverklompen uitgegraven, ‘als uit de Mijnen van Peru’.73 
Een onbekend deel was verdwenen door diefstal van enige ‘hantgauwe luiden’. Uit de 
bankbalans van januari 1653 blijkt de omvang van de directe schade. Van de totale me-
taalvoorraad was weliswaar bijna 7 procent door de brand aangetast, ‘als laccagie, geval-
len op ontrent ƒ450.000 aen verbrande speciën te smelten’, maar van dat totale bedrag 
schreef de bank uiteindelijk slechts 48.419 gulden af als verlies van het eigen vermogen, 
wat neerkomt op 0,72 procent van de totale voorraad.74 

De aanblik van de rokende ruïnes inspireerde Vondel tot een tweede vers: Op het 
verbranden van ’t Stadthuis van Amsterdam waarin hij in zijn passage over der Wisselbank 
schreef. In dit vers liep Vondel ook al vooruit op de totstandkoming van het nieuwe 
stadhuis: dat zou als een feniks uit de as herrijzen.75 De hergeboorte van het gebouw zou 
nog drie jaar op zich laten wachten. De Wisselbank hervatte de ochtend na de brand 
al weer haar activiteiten en wel vanuit de Jan Roodenpoortstoren. Daar was de bank 
bij noodbesluit van de vroedschap tijdelijk ondergebracht, zodat ‘daer de Koopluiden 
des anderen daeghs terstont weder in ’t affchrijven gerijft wierden.’76 De overplaatsing 
en de onmiddellijke hervatting van de werkzaamheden was een van de besluiten die 
vroedschap ’s avonds op dag van de brand nam nadat burgemeesters en vroedschap in 
de herberg van de Prins – achter de Waag – in spoedzitting bijeen waren gekomen. Van-
uit dit noodonderkomen zou de bank een kleine drie jaar opereren.

Nieuwe kantoorruimte 

Zeven jaar na het formele besluit tot nieuwbouw kon op donderdag 29 juli 1655 dan 
eindelijk het nieuwe stadhuis officieel en met veel vertoon in gebruik worden geno-
men, althans de ruimtes op de begane grond en de eerste twee verdiepingen. De rest 
van de derde verdieping en de koepeltoren met carillon zouden pas in de jaren daarna 
onder leiding van bouwopzichter en stadsarchitect Stalpaert gereed komen; Van Cam-
pen was namelijk vóór de oplevering met ruzie vertrokken. Het nieuwe stadhuis was 
groot, leek op een paleis en paste daardoor niet direct in het Amsterdamse straatbeeld. 
Anderzijds was de realisatie een weloverwogen besluit van het stadsbestuur en kwam 
het nieuwe gebouw tegemoet aan de behoefte. Het gebouw moest stevig en duurzaam 
zijn, de schoonheid gerechtvaardigd en passen bij de waardigheid van het stadsbestuur 
en haar gezag en de functionele inrichting overeenstemmen met de eis van nuttigheid. 
En daarmee voldeed het gebouw aan de principes van de klassieke bouwkunst waar-
naar het gebouw én de decoraties in het gebouw ontworpen waren: duurzaam, schoon 
en nuttig.
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In het nieuwe stadhuis hielden bestuurders en stedelijke diensten kantoor, ogen-
schijnlijk willekeurig geclusterd tot een bureaucratische wirwar. In werkelijkheid lag 
aan de indeling het principe ten grondslag dat het geheel één harmonisch geheel was 
van ideale onderlinge verhoudingen van opgesplitste stedelijke diensten. Het ideale 
gebouw, wat het nieuwe stadhuis volgens de meeste tijdgenoten was, was ingedeeld 
volgens een grondplan waarbij op de eerste verdieping het middelpunt werd gevormd 
door de Burgerzaal en de galerijen daaromheen. Burgerzaal en galerijen waren het 
middelpunt van het gebouw, waar de wereld letterlijk – in de marmeren vloer – aan 
de voeten van alle Amsterdammers lag, omdat zaal en galerijen voor alle ingezeten van 
de stad vrij toegankelijk waren. Aan die galerijen lagen immers de kantoren waar de 
diverse afdelingen van de stadsregering zetelden: burgemeesters, thesaurie, secretarie, 
commissarissen voor kleine zaken, schepenen, desolate boedelkamer, assurantieka-
mer, weeskamer en Vierschaar én de Wisselbank. 

Van Campen en Stalpaert hadden, zo blijkt uit hun Aenwysinge van de vertrekken uit 
1648 – de bouwplattegrond die nog bewaard is gebleven –,77 de Wisselbank geplaatst 
in de zonnige zuid- of linkervleugel van het gebouw, op de ‘onderste grond’, dus ge-
lijk aan het straatniveau, direct onder de thesaurie en secretarie die een verdieping ho-
ger zaten. Indeling en situering van de bank zijn nauwkeurig omschreven. Vondels 
gelegenheidsgedicht Inwydinge werd bij de opening gepresenteerd als een lofdicht op 
het nieuwe stadhuis.78 Zijn betoog diende dan ook ter meerdere eer en glorie van stad 
en stadsbestuur.79 Vondels beschrijving leest – met de plattegrond erbij (zie afbeel-
ding 4) – als een toeristische rondleiding:

De Pander woont in ’t weste: en ’t zuiden, diep en langk

Ontfangt geheel Peru, op zyne wisselbanck,

En lichts genoegh van straet, bescheenen klaer en helder.

Hier slaept een zilvermijn, in Kresus zilverkelder. 

Men toetst hier zilver, gout, gemunt, en ongemunt.

De Wisselheer vooraen den koopman toegang gunt;

d’Ontfanger, achter hem, ontfangt de ronde schyven,

Of keertze weder uit, om ieder te geryven.

De wisselschryver houdt de boecken, dicht hier by,

Bekleet den Wisselheer, en hangt aen ’s meesters zy.

Vondel startte dit deel van zijn rondleiding, komende uit het souterrain, in de hoekka-
mer aan de zuidwestkant van het gebouw, de woning van de ‘Pander’, de gerechtsbo-
de-conciërge. Daarna stelde hij vast dat de gehele zuidvleugel door bankvertrekken in 
beslag werd genomen, zowel het souterrain als het straatniveau. In het souterrain be-
vonden zich twee afgesloten opslagkelders annex kluizen voor de edelmetaalvoorraad 
van de bank – ‘Hier slaept een zilvermijn, in Kresus zilverkelder’.80 Op straatniveau 
verbleef in het achterste vertrek de essayeur: ‘Men toetst hier zilver, gout, gemunt, 
en ongemunt’, een verwijzing naar de fijnheidtoets waaraan de essayeur aangebo-
den – gemunt en ongemunt – goud en zilver onderwierp. Vooraan, in de hoekkamer 
aan de zuidoostkant, zetelde de bankdirectie: de ‘Wisselheer’ – Vondel gebruikte voor 
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elke functiebeschrijving de enkelvoudige vorm – zijnde de drie commissarissen van 
de bank. Achter hen, over een grote deel van de korte zuidzijde, zaten de ontvangers. 
Tussen de commissarissen en de Lage Rechtbank, dus wederom aan de Damzijde, za-
ten de ‘wisselschryvers’, of wel de boekhouders van de bank. In het nieuwe gebouw 
beschikte de bank over bijna vier keer zoveel ruimte als in het oude gebouw (zie ta-
bel 3.2). Naar verhouding leverde iedereen aan netto vloeroppervlakte in, al kreeg de 
ene groep duidelijk meer ruimte toegewezen dan de andere. De boekhouders moes-
ten duidelijk het meest inschikken. Ze vormden de grootste groep. En zeker na 1682, 
met de introductie van de contraboekhouding, werd het krap omdat ze in het nieuwe 
gebouw omgerekend op iets meer dan gemiddeld 4 m2 per persoon moesten zien te 
redden.81 Daar stond tegenover dat in het bankdeel van het nieuwe gebouw de meeste 
ruimte werd ingeruimd voor de opslag van goud, zilver en andere kostbaarheden – de 
onderste verdieping van bijna de hele zuidvleugel van het gebouw deed dienst als spe-
ciekamer annex bankkluis – en dat het gebouw zelf aanzienlijk efficiënter en publieks-
vriendelijker was ingericht en bovendien ook met meer decoratie was opgesmukt dan 
het oude gebouw. 

‘Vernuft is meer dan strijdtbaarheid’

De decoratie van het nieuwe stadhuis en de afzonderlijk vertrekken is een apart ver-
haal. Want niet alleen het bouwkundige principe en de indeling van het stadhuis 
was wel doordacht, ook de interne decoratie was weloverwogen tot stand gekomen. 
Elk beeldhouwwerk, reliëf of schilderij paste als een los puzzelstuk in één samenge-
voegd groot kunstwerk. En elk los onderdeel gaf invulling aan de morele opvattingen 
over het burgerlijke gezag van de stad dat als een moreel verheven tegenpool werd 
verbeeld van de natuurlijke mens die als slaaf van de zonde onderworpen was aan af-
gunst, hebzucht, zelfzucht, toverij, afgoderij en nog veel meer.82 Burgemeesters lieten 
een compleet decoratieprogramma uitvoeren en gaven kunstenaars van naam en faam 
als Govert Flinck, Rembrandt, Ferdinand Bol, Jan Lievens, Jacob Jordaens en Artus 

Tabel 3.2 Verdeling kantoorruimte Wisselbank

Oude stadhuis (1609-1652) Nieuwe stadhuis (1666-1750)

N m2 m2/pp % totaal N m2 m2/pp % totaal

Commissarissen 3 38,6 12,9 24,5 5 86,2 17,2 14,7

Ontvangers/kassiers 2 57,3 28,7 36,4 3 141,7 47,2 24,2

Boekhouders 4 26,7 6,7 17,0 16 67,1 4,2 11,5

Essayeur/smeltkamer 1 21,2 21,2 13,5 2 31,3 15,7 5,3

Speciekamer 13,7 8,7 259,2 44,3

Totaal 10 157,5 15,8 100 26 585,5 22,5 100

Bron: SAA, plattegrond oude en nieuwe stadhuis; de speciekamer besloeg de opslagkelders in het zuidvleugelsouterrain.
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en Erasmus Quellijn opdracht voor schilderijen en beeldhouwwerken die, vanwege 
de omvang van de opdracht, het overlijden van Flinck en conflicten over de resulta-
ten, bij de opening nog lang niet allemaal gereed waren.83 De schilderijen waren veelal 
bestemd als schoorsteenstukken in de verschillende vertrekken. Reliëfs en sculptu-
ren kregen een plaats boven en naast de toegangen tot de vertrekken en soms ook in 
de vertrekken zelf. De onderwerpen waren ontleend aan de klassieke mythologie, de 
Griekse en Romeinse geschiedenis, Bijbelverhalen en de nationale geschiedenis. Het 
behandelde onderwerp moest de bezoeker niet alleen de functie van het zittende col-
lege in een specifieke kamer direct duidelijk maken. De afbeeldingen waren ook be-
doeld om de kwaliteit van de stedelijke overheid te symboliseren. De ingang boven de 
desolate boedelkamer bijvoorbeeld, de zaal waar faillissementen werden uitgesproken 
en geregistreerd, werd gedecoreerd met de val van Icarus die in zee stort, een verwij-
zing naar de gevaren van de overschatting van het eigen vermogen. De entree van de 
secretarie werd gesierd met reliëfs die trouw en zwijgzaamheid symboliseerden. Eén 
van de drie reliëfs in de Vierschaar stelde het Salomonsoordeel voor. De beelden van 
vrouwe Justitia en Prudentia in de Vierschaar symboliseerden rechtvaardigheid en 
voorzichtigheid. De schoorsteenmantel in de schepenzaal kreeg een gebeeldhouwd 

Afb. 4 Plattegrond van het nieuwe stadhuis van Amsterdam, straatverdieping, 1661. Gemarkeerd de 

ruimte van de Wisselbank in de zuidvleugel aan de Damzijde van het gebouw. Bron: SAA, Collectie 

Bouw tekeningen Jacob van Campen, Jacob Vennekool en Daniël Stalpaert.

Dehing_HRbinnenwerk DEF compleet.pdf   87 28-08-12   09:48



88  3 oprichting en inrichting wisselbank

reliëf dat de dans om het Gouden Kalf voorstelde. Vlak daarboven kwam het schilde-
rij van Ferdinand Bol te hangen waarop Mozes met de tien geboden afdaalde van de 
berg Sinaï. 

De decoratie van de Wisselbankvertrekken in het nieuwe stadhuis is niet helemaal 
zeker. Vondel somde in zijn Inwydinge in 1655 een aantal onderwerpen op voor schilde-
rijen die na alle plechtigheden van de opening nog een plaats zouden moeten krijgen, 
waaronder ‘Medea wapent zelf den vlieshelt tegens draecken.’84 Afgaande op Goossens 
recente bevindingen85 zou het om een vooralsnog onbekend schilderij gaan dat laat 
zien hoe koningsdochter en tovenares Medea Jason helpt om het Gulden Vlies – een 
gouden ramsvacht – weg te roven door de draak die het vlies bewaakt in slaap te tove-
ren.86 Goossens baseert zich daarbij op enkele passages in twee verschillende gedichten 
van Jan Vos die daarvoor sterke aanwijzingen bevatten. Sterker nog, uit beide passages 
blijkt dat de voorstelling van de roof van het Gulden Vlies uit de Griekse mythologie 
in de Wisselbank, en dan waarschijnlijkheid in de kamer van de commissarissen een 
plaats had gekregen: 

Yzere deuren aan de wisselbank.

Veracht geen yzer’eeuw; hier zijn twee yzre draaken,

Die ’t gulde vlies aan ’t Y voor roovery bewaaken:

Het vreest geen Jazon, die, door wapens, onheil baart.

De goudteeyw wordt hier zelf van dezer’eeuw bewaart.87 

De tweede sluit daar bij aan en is afkomstig uit de Inwyding van het Stadtshuis t’Amsterdam 
(1665), die Vos tien jaar na Vondels Inwydinge schreef. Aangekomen bij de vertrekken van 
de Wisselbank schreef Vos op pagina 342: 

Van hier is zy tot in de Wisselbank gekoomen.

Hier ziet men Atlas tuin, beplant met goude boomen.

Peru heeft al haar schat in deeze plaats betrouwt.

Hier vloeit de Taag, zeght zy, vermaart door ’t zandigh goudt.

Wie ’t gulde vlies wil zien moet zich hier binnen wenden.

Een wufte Jazon zou zyn plonderzieke benden

By duister stieren, om dit vlies vol waardigheên.

Wie dat zyn wapentuig van dit meetaal laat smeên.

IJzeren deuren die als ijzeren draken stads gouden schatten tegen plunderaars als Ja-
son moesten beschermen en een schilderij waarop dit gevaar werd afgebeeld en dat bo-
vendien zinspeelde op begoocheling die van de duistere krachten van Medea uit kon 
gaan en die eigenlijk sterker waren dan Jasons kracht. De bewakers van het Amster-
damse Gulden Vlies werden volgens Goossens door het schilderij op het voortdurende 
belang van waakzaamheid gewezen, of zoals Jan Vos het samenvatte: ‘Vernuft is meer 
dan strijdtbaarheid.’88
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3.3 Overschrijfbriefjes en kwitanties

Vernuft bleek niet alleen uit het nieuwe gebouw waar de bank vanaf 1655 haar in-
trek nam. Ook de organisatie van het betalingsverkeer, de introductie van een ultra-
moderne boekhouding, de efficiëntie van de bedrijfsvoering en – zoals in volgende 
hoofdstukken nog zal blijken – de innovaties van de monetaire politiek van de bank 
getuigden daarvan. ‘Bron der wetenschappen’, dichtte Jan Vos zelfs in 1662, daarmee 
welbewust het beeld van de bank oppoetsend.89 Dat beeld was er een van een veramb-
telijkte moloch, zeker sinds de bankbureaucratie vanaf 1655 een integraal en zichtbaar 
deel uitmaakte van het uitdijende bestuursapparaat van de stad. ‘De groote omslag der 
Wisselbank vordert een merkelyk getal van Amptenaaren’,90 merkte Wagenaar in 1683 
dan ook fijntjes op na de personeelsuitbreiding door de bankreorganisatie van 1683. 
Toch hadden al die bankambtenaren dagelijks hun handen vol aan het afhandelen van 
transacties. 

Elke rekeninghouder die betalingen wilde verrichten en dus een bedrag van zijn re-
kening wilde overschrijven naar een andere rekening had daarvoor een overschrijf- of 
orderbriefje nodig. Met een dergelijk briefje gaf de rekeninghouder de bank opdracht 
om aan een andere rekeninghouder een betaling te verrichtten.91 Degene die geld wil-
de overschrijven moest zelf een overschrijfbriefje invullen met zijn naam, het pagi-
nanummer van zijn rekening in het grootboek – feitelijk was dit folionummer zijn 
rekeningnummer – en het bedrag dat hij wilde overschrijven. Met dit ingevulde over-
schrijfbriefje meldde hij zich bij het loket van de boekhouder van de bank, waarna een 
van de boekhouders van het grootboek het briefje in ontvangst nam. Deze gaf het re-
keningnummer van de begunstigde én het orderbriefje door aan de boekhouder van 
de balans. Die tweede boekhouder controleerde of het saldo toereikend was voor over-
schrijvingen en als dat inderdaad het geval was, noteerde hij slechts het over te schrij-
ven bedrag als debettransactie bij de begunstigde en crediteerde hij de rekening van 
de ‘geassigneerde’, degene die geld wilde overmaken. De balansboekhouder droeg het 
briefje daarna over aan de boekhouder van het journaal, die de transactie noteerde on-
der vermelding van naam, datum en bedrag. Tot slot belandde het briefje bij de tweede 
boekhouder van het grootboek,‘die deselve dan in debet ende credit respective te bou-
cke overdraecht.’ Deze boekhouder verrichte met andere woorden twee boekingen. 
De eerste was op de debetzijde van de rekening van de rekeninghouder die wilde over-
schrijven. Daar noteerde hij datum, naam en rekeningnummer van de begunstigde en 
het bedrag dat moest worden overgeschreven. De tweede boeking was de keerzijde van 
de eerste: de boekhouder schreef op de rekening van de begunstigde het ontvangen be-
drag bij door dit op de creditzijde van zijn rekening te noteren onder vermelding van 
datum, naam en rekeningnummer van degene van wie het geld was ontvangen.

Daarna, als alles te boek was gesteld, reeg hij het briefje op een hoge scherpe naald 
die op een blok op zijn tafel stond met een blauw papier tussen elke dag.92 Zo schre-
ven de boekhouders van de bank bijvoorbeeld in het eerste halfjaar van 1646 5 keer een 
bedrag bij, in totaal 55.870,23 gulden, op de rekening van groothandelaar en oud-bur-
gemeester Andries Bicker (1586-1652) (zie afbeelding 5).93 Bijschrijven geschiedde als 
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creditboeking in de ‘Moet hebben’-kolom. In dezelfde periode verrekende deze oud-
commissaris van de Wisselbank zelf 13 transacties, in totaal 47.354,80 gulden.94 

Weinig overschrijf- of girobriefjes van de Wisselbank zijn bewaard gebleven. Uit de 
beginperiode van de bank zijn geen exemplaren teruggevonden behalve de transcrip-
tie van een exemplaar van 10 december 1615 die Beaumont in zijn verslag opnam. Het 
oudst achterhaalde briefje is een handgeschreven biljet en dateert van 19 april 1644 (zie 
afbeelding 6). Dit briefje is overigens het bewijs dat kassiers of ontvangers van de Wis-
selbank rond deze tijd ook hun privé-transacties binnen de bank konden verrichten, 
want deze 1.500 gulden schreef Geurt Ringenberch over naar de rekening ‘propria’ van 
Dirk Roodenburch, een van de drie ontvangers van de Wisselbank in 1644, en niet naar 
diens werkrekening als ontvanger. Een dag later, op 20 april 1644, werd het bedrag van 
de rekening afgeschreven. 

Het oudst bekende voorbedrukte overschrijfbriefje dateert van 1658 (zie afbeel-
ding 7).95 Het is een overschrijving van 300 gulden van Dirck Claesz Helt (ontvanger van 
de bank) aan Phillips Malfaict. Beaumont beschreef overigens ook wat er gebeurde als 
de overschrijving in de bank niet lukte omdat de begunstigde – vaak ‘buytenluyden’ – 
geen rekening in de bank had. In dat geval tekende de boekhouder het overschrijf-
briefje af, maakte er een kwitantie van en gaf die aan de inbrenger terug. Die inbrenger 
kon het biljet aan de oorspronkelijk beoogde begunstigde-zonder-bankrekening ge-

Afb. 5 Rekeningcourant van Andries Bicker (1586-1652) bij de Amsterdamse Wisselbank, februari-augus-

tus 1646, folionummer 403. Bron: SAA, Archief Wisselbank (5077/54).
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ven. Die begunstigde – of iemand anders, vandaar de toonderclausule – kon dan met 
de afgetekende kwitantie naar de bank gaan en dan alsnog zijn geld in contanten ont-
vangen. Van deze toondervariant van het overschrijvingsbriefje zijn geen exemplaren 
achterhaald. 

Van een andere toondervariant zijn wél bewijzen gevonden. Het zijn de artefacten 
van een experiment uit 1656 dat, op een enkele uitzondering na, de literatuur niet 
heeft gehaald.98 Op 6 oktober 1656 besloot de vroedschap om inbrengers van duka-
tons, patagons en ‘vele andere muntspeciën’ een ontvangstbewijs aan toonder te ge-
ven – ‘een recepisse van de quantiteyt ende qualiteyt van deselve’ – in bankguldens. 
Op deze kwitanties (zie afbeelding 8), stond het verschuldigde rentepercentage per 
zes maanden vermeld.99 Kwitanties waarvoor binnen zes maanden geen rente was 
betaald, vervielen aan de bank. Afbeelding 8 is een schuldbekentenis van Jacob van 
Neck, waarin hij verklaart geld te hebben ontvangen van de boekhouder van de Wis-
selbank, Rutgert Vlieck. Het papier heeft alle kenmerken van een kassierskwitantie, 
zij het dat de boekhouder van de Wisselbank het uitschreef en het daardoor formeel 
papiergeld was geworden. Op het origineel zijn ook nog de halfjaarlijkse rentebeta-
lingen bijgeschreven: van 15 september 1660 tot en met 17 maart 1671: 56 gulden en 
5 stuiver per 6 maanden, zijnde de helft van 112,50 gulden, omgerekend 33/4 procent 
over 3.000 gulden.

Afb. 6 Overschrijfbriefje van de Amsterdamse Wisselbank, 19 april 1644. Met deze briefjes schreven re-

keninghouders geld over naar andere bankrekeningen. SAA, Archief Wisselbank.96

Afb. 7 Overschrijfbriefje van de Amsterdamse Wisselbank, 13 november 1658.97
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Afb. 8 Kwitantie, model 1656, van de Amsterdamse Wisselbank, 28 februari 1660. Dit is een ontvangstbe-

wijs aan toonder, uitgeschreven door de boekhouder van de bank. SAA, Archief Wisselbank (5077/19).
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Dit experiment was echter geen lang leven beschoren. In 1674 werd het stopgezet. 
Een document waaruit het besluit tot opschorting blijkt, is niet achterhaald. Wel is 
er indirect bewijs: de bank boekte namelijk in 1674 een verlies af, dat omgerekend 
bijna 100.000 gulden moet hebben bedragen en dat vooral bestond uit een verkeerd 
gewaardeerde hoeveelheid Russisch geld.101 Het einde van het experiment liep ook 
bijna gelijk op met de ontrafeling van de fraude van boekhouder Vlieck die zich ver-
valste kwitanties bleek te hebben uitgeschreven (zie 3.5 Intermezzo). Toch toonde 
de bank zich niet afkerig van vernieuwingen die het betalingsverkeer vereenvoudig-
den. Want in hetzelfde jaar waarin de bank het kwitantie-experiment staakte, her-
nieuwde de vroedschap de mogelijkheid tot het betalen bij volmacht en perkte ze de 
bestaande toepassingsmogelijkheden in.102 De mogelijkheid tot het betalen bij vol-
macht bestond al langer (zie afbeelding 9), van de procuratie die Pieter de Vos in 1664 
uitschreef voor zijn dienaar Jonnanes de Ville. Rekeninghouders hoefden niet lan-
ger persoonlijk in de bank te verschijnen. Vooral grote rekeninghouders lieten beta-
lingshandelingen door kassiers, bedienden of knechten uitvoeren. Vanaf maart 1674 
gold de volmacht of procuratie slechts voor de overschrijfbriefjes van de bank; kas-
geld storten of uit de bank onttrekken viel vanaf maart 1674 buiten de volmacht (zie 
afbeelding 10), van de volmacht die Henrico Staats op 18 februari 1689 verleende aan 
diens kantoorknechten Harmen en Gerret Schaap, Jan Kraijepoel en Pieter B[althasar 
Lievense]. 

De nieuwe regeling ontlastte niet alleen het bankpersoneel. De regeling perkte 
ook de conversiefaciliteiten van de bankcliënten in omdat het meer moeite kostte om 
bankgeldtegoeden om te zetten in contanten. De bank trachtte daarmee girale betalin-

Afb. 9 Bankvolmachtformulier, 1664. SAA, Archief Wisselbank.100
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gen te stimuleren en zo het betalingsverkeer te structureren. Deze bepaling kan gezien 
worden als een eerste stap naar de invoering van de beleningskwitanties of recepissen 
van de bank in 1683. Overigens bevatte de keur van 1683, waarin de belening via de re-
cepissen werd geregeld, ook een passage over volmachten die exact overeenkwam met 
de passage uit de keur van 1674. 

3.4 Aanpassingen van de administratieve organisatie

De onbedoelde afschrijving in 1674 was niet uniek. Ook in eerder jaren waren de boe-
ken achteraf wel eens op orde gebracht, en ook in later jaren moesten onvoorziene 
kosten worden afgeboekt.104 Minder grote kosten maakte de bank door vele kleine ad-
ministratieve fouten met de overschrijfbriefjes die al vrij snel na de opening in het 
werkproces van de bank slopen. De interne administratieve organisatie bleek niet toe-
gerust te zijn op de hoeveelheid transacties die in te korte tijd verwerkt moesten wor-
den. De overschrijfbriefjes maakten het mogelijk dat afschrijvingen binnen de bank 
elkaar snel opvolgden. De ene afschrijving was nog niet door de boekhouder geboekt 
of de volgende werd al weer ingediend. De verwarring die daardoor al vanaf het prille 
begin van de bank ontstond, leidde tot oponthoud bij de rekeninghouders en uitein-
delijk ook tot extra kosten voor de bank. Daar stond tegenover dat een beoogde inkom-
stenbron van de bank al na veertien dagen na de opening in 1609 wegviel. Na protesten 
torpedeerde de vroedschap namelijk het oorspronkelijke plan om elke rekeninghou-
der bij de jaarlijkse sluiting van de boeken een transactieheffing op te leggen van een 

Afb. 10 Bankvolmachtformulier, van Henrico Staats, 1689. SAA, Archief Wisselbank.103
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halve stuiver per ontvangen of uitbetaalde 100 gulden. Door deze ingreep was het be-
talingsverkeer in de bank tot 1683 vrij van heffingen. 

Met de keur van 9 mei 1617 trachtte de vroedschap de administratieve organisatie 
aan te passen en de bestaande problemen op te lossen. De keur schreef voor dat voort-
aan alleen de rekeninghouders die ’s ochtends contanten hadden ingebracht bin-
nen één dag zowel geld mochten ontvangen en ook weer afschrijven.105 Verder rekte 
de vroedschap de normbedragen op contanttransactie op: stortingen onder de 300 
gulden en onttrekkingen onder de 600 gulden courant geld waren niet langer toe-
gestaan op straffe van een boete die 0,5 procent op elke honderd gulden overschrij-
ding. Daarmee kon de bank niet langer ‘geryven daerinne iegelick, al waer ’t aen een 
cassyer, jongen ofte kindt, om maer ’t profijt van twee ofte drie stuvers te doen heb-
ben’, zoals Jan Sogaert in 1613 na zijn bezoek aan de bank optekende in zijn verslag 
aan de burgemeesters en raad van Middelburg.106 De 300-gulden regel werd overigens 
in 1683 op speciaal verzoek van een groot aantal kooplieden weer afgeschaft, mits 
men bij elke transactie eerst contant aan de boekhouders 6 stuivers betaalde, die deze 
als eigen inkomsten mochten houden. De verwarring bleef overigens bestaan, want 
in 1660, 1682 en 1683 vaardigde de vroedschap een keur uit met nagenoeg dezelfde 
strekking en dienstopdracht: ‘bevelende een yder deselve precise te achtervolgen en 
na te komen’.107 Alleen werd in 1683 de vrijblijvendheid in de handhaving van de re-
gel – die overigens niet gold voor de VOC – ingeruild voor een strenge aanpak van de 
boekhouders: bij de eerste overtreding van de regel kostte het hen 100 gulden, bij een 
tweede keer werden ze zes weken op non-actief gesteld en bij een derde keer volgde 
ontslag ofwel ‘cassatie’.

In tijden van crisis was de druk op de administratieve organisatie van de bank nog 
groter dan onder normale omstandigheden het geval was. Zo veroorzaakte de oorlogs-
dreiging in de zomer van 1672 een stormloop op de bank – rekeninghouders haalden 
in juni, juli en augustus en masse hun tegoeden uit de bank. De burgemeesters ver-
leenden daarom eind juli noodgedwongen aan de vier boekhouders van de bank vrij-
stelling van de ‘togten en wachten’ van de burgerpatrouille108 en per 14 juli 1673 stelde 
de bank naast Siewert Jansz in de persoon van Johannes Grill een tweede essayeur aan 
bij de bank. 

Want ook de werkdruk van de essayeurs had sterk te lijden gehad onder de crisis van 
1672 omdat de burgemeesters van Amsterdam aan de bank een rol toedichtten bij de 
financiële afhandeling van een verplichte oorlogsbelasting die de Staten van Holland 
in 1672 aan de inwoners van de provincie en dus ook de inwoners van Amsterdam had 
opgelegd. Door het tekort aan contanten werd deze ‘kapitale lening’ zoals de belasting 
genoemd werd in Amsterdam grotendeels opgebracht in de vorm van gouden of zilve-
ren gebruiksvoorwerpen. Die voorwerpen, veelal van slecht allooi, konden in de Wis-
selbank gebracht worden, waar de essayeur van de bank van al het ingebrachte ‘goud- 
silver ende verguldwerck’ de fijnheid en daarmee ook de waarde vaststelde. Illustratief 
voor de extra werkdruk die dit bij de essayeurs opleverde, is de traagheid van de eindaf-
rekening van deze opgelegde oorlogsbelasting. Die werd namelijk pas in januari 1674, 
bijna anderhalf jaar later en na tot tweemaal toe te zijn gesommeerd – ‘in seer serieuse 
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termen angeseyt’ –,109 vastgesteld. Overigens kende de vroedschap in februari 1674 aan 
Sieuwert Jansz en zijn helpers een gratificatie van 750 gulden toe na hun eigen verzoek 
daartoe om te worden ‘geremunereert over haer extra-ordinaris moeite, met het silver 
van de capitale leeninghen gehad’.110 

In 1652 had de bankessayeur al extra werk toegeschoven gekregen toen hij bij stede-
lijke keur van 10 januari van dat jaar werd bepaald dat niemand anders dan de essayeur 
van de Wisselbank bevoegd was tot het vaststellen van de fijnheid van goud en zilver, 
een bepaling die in 1679 nog eens werd herhaald. De aanleiding voor deze maatregel 
was dat kort daarvoor zilveren baren door ongekwalificeerde personen op een te hoge 
fijnheid waren gesteld, wat veel overlast veroorzaakte bij bank, munthuizen en parti-
culieren.111 Niet veel later, in januari 1656, schreef de vroedschap voor dat goud- en zil-
verdraadtrekkers alleen nog maar grondstoffen mochten gebruiken die uit de Wissel-
bank afkomstig waren. Ook dat besluit betekende voor de essayeurs weer extra werk. 
Zij keurden de grondstoffen en goten ze in de vorm van zogeheten lingotten, die daar-
na via de bank verkrijgbaar waren.112 Kort voor dit besluit had de vroedschap het jaar-
loon van essayeur Sieuwert Jansz van 500 gulden verhoogd tot 750 gulden. Dat was ook 
het bedrag dat de essayeurs nog in 1673 volgens de nieuwe instructie verdienden. Vol-
gens die nieuwe instructie mochten de essayeurs de emolumenten – hun bijverdien-
sten – die ze tot dan toe genoten hadden behouden en verder ook ‘d’emolumenten van 
sijn eygen werck en industrie, sonder gehouden te sijn die in ’t gemeen te brengen om 
die onder malkanderen te verdeelen’.113 

In tegenstelling tot de essayeurs was het de boekhouders verboden nevenactivitei-
ten te ontplooien. Zo bepaalden de burgemeesters in 1675 dat oud-boekhouder Jacob 
van Foreest zijn werk als boekhouder weer mocht hervatten, op voorwaarde dat hij zijn 
‘particuliere zaken van negotie’ staakte.114 In 1683 trok de vroedschap in de nieuwe or-
donnantie van de Wisselbank deze lijn door voor de rest van het bankpersoneel.115 De 
bank wilde duidelijke belangenverstrengeling vermijden, of eigenlijk, wilde ze schade 
voorkomen ongeacht of die door ‘verzuym ofte bedrog den Bank toegebracht wierd’, 
zoals het in de nieuwe ordonnantie geformuleerd stond. Want niet alle onvolkomen-
heden in de boekhouding kwamen ongewild of onopzettelijk tot stand. Zo kwamen de 
commissarissen van de bank er 1686 bij een hertelling van het kasgeld achter dat sinds 
enkele jaren geld uit de bank was gestolen, 43.770 bankgulden in totaal om precies te 
zijn. Ze loofden een premie uit die tot de opsporing van de daders moest leiden, maar 
voor zo ver bekend zijn die spoorloos gebleven. In 1687 schreef de bank het verlies van 
het eigen vermogen af.116 Dit was kort nadat de bank – in 1685 – het grootste verlies uit 
de bestaansgeschiedenis had afgeboekt, een verlies van 279.942 gulden dat was ont-
staan door de fraude van boekhouder Rutgert Vlieck die in 1673 tegen de lamp liep. 
Deze fraude van Vlieck liet zien dat een opeenstapeling van doelbewuste vervalsingen 
langdurig diepe financiële sporen trok en het vertrouwen in de bank op het spel zette 
(zie 3.5 Intermezzo).
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De pleidooien van Johannes Phoonsen

De eerste aanzet voor de nieuwe ordonnantie van 1683 werd in 1673, het jaar waarin 
de fraude van Vlieck aan het licht kwam, gegeven door Johannes Phoonsen, zelf oud-
boekhouder van de Wisselbank.117 Hij schreef in 1673 twee rapporten.118 In het eerste 
pleitte hij voor de mogelijkheid dat rekeninghouders naast hun bestaande rekening 
in bankgeld ook een rekening in courant geld konden openen, een praktijk die bij de 
wisselbanken in Middelburg en Rotterdam ook gangbaar was. Met dit voorstel dacht 
Phoonsen een oplossing gevonden te hebben voor de veelvuldige omwisselingen, met 
name door de aan- en verkopen door kassiers, van bank- in courantgeld en andersom 
en de fluctuaties van de koers van het bankgeld in de vorm van het bankagio. 

In de tweede notitie droeg hij drie oplossingen aan ‘Om te ontdecken alle erreuren 
en frauden, die in de banck door boeckhouders, cassiers ofte den assayeur soude moog-
en ofte konnen begaan werden – tsij onnooselijck bij abuis ofte misslagh ofte fraudu-
leuselijck met opset’, te weten: de invoering van een complete contra-boekhouding, de 
aanstelling van een secretaris en enkele concrete voorstellen waarin met name de boek-
houders en de commissarissen een meer rapporterende en controlerende taak werd toe-
bedeeld. Verder had Phoonsen kennelijk zijn idee uit het eerste rapport over de parallel-
rekening bij de Wisselbank in korte tijd bijgesteld, want in zijn de tweede notitie heeft 
hij het over het ‘oprechten van een banck per cas (…) so nochtans dat het opstellen ende 
afstellen, ’t verhoogen ofte ’t verleegen van de agio van tijt tot tijdt aan de heeren com-
missarissen soude staan ende bij H.Ed. gealtereert konnen werden na haar goetvinden.’

Het is niet duidelijk wie precies de opdracht gaf voor beide rapporten. Schout Hen-
drik Roeters, schepen Cornelis Backer en oud-burgemeester Johan Munter, vormden 
gedrieën een commissie van deskundigen die belast was met het formuleren van ver-
betervoorstellen voor het functioneren van de bank. Alledrie waren ze oud-commis-
saris van de Wisselbank en tot hen richtte Phoonsen zich naar alle waarschijnlijkheid. 
De commissie onderzocht de voorstellen nauwkeurig, weerlegde enkele ideeën en leg-
de na ampel beraad de notitie van Phoonsen aan de burgemeesters voor. Die hielden 
vooralsnog de boot af. ‘Maar niettegenstaande dit recommandabel rapport’, schreef 
Phoonsen vier jaar later, ‘soo hebben nochtans soo hoognoodige, accommodabele en 
profitabele voorslagen toen ter tijdt geen effect gesorteert.’119 Phoonsen had zich name-
lijk door de afhoudende houding van de burgemeesters niet uit het veld laten slaan en 
verwoordde in 1677 zijn ideeën nogmaals en dit keer uitvoerig in een apart boekwerk: 
Berichten en vertoogen raackende het bestier van den omslagh van de Wisselbank tot Amsterdam. Deze 
Berichten en vertoogen zijn samengesteld uit drie zogeheten berichten: in het eerste be-
pleitte hij wederom de oprichting van een courant-bank, in het tweede de aanstelling 
van contra-boekhouders en in het derde onder meer de aanstelling van een secretaris, 
de inrichting van een notariskantoor in de Wisselbank, de toebedeling aan commis-
sarissen van rechtspraak in handelsgeschillen en de herinvoering van de belening van 
geld – het verpanden van penningen – en ongemunt metaal. 

Vooral aan het laatste was in het Amsterdamse zakencircuit grote behoefte. Buiten-
landse munten, Generaliteitsmunten en ongemunt edelmetaal waren in Amsterdam 
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als elk verhandelbaar koopmansgoed onderhevig aan prijsfluctuaties door de werking 
van vraag en aanbod en dus wilden de bezitters van deze munten de mogelijkheid heb-
ben om ze niet spoorslags uit te hoeven geven als de marktcondities ongunstig waren. 
Ze wilden ze ook, als andere goederen, kunnen bewaren totdat de marktcondities gun-
stig waren voor verkoop. Ze wilden met andere woorden het edelmetaal evenals andere 
goederen graag kunnen belenen of verpanden. Phoonsen toonde zich in zijn Berichten 
en vertoogen een fervent voorstander van een hervatting van het beleningsexperiment uit 
1656 dat na de fraude van Vlieck was stopgezet. In feite pleitte hij voor de invoering van 
een verpandingssysteem voor de inbreng van munten en ongemunt goud en zilver in 
de bank en voor de invoering van bewaargeld, feitelijk zoals dat in 1683 met de recepis 
zou worden ingevoerd.120 Een dergelijk beleningssysteem zou volgens Phoonsen me-
nig koopman ‘grootleijx accommoderen en profiteren.’ Over een mogelijk profijt voor 
de bank repte hij niet.

De nieuwe ordonnantie van 1683: recepissen en contra-boekhouding

Van stadswege bleef het lang stil. Eind december 1682, negen jaar na de fraude van 
Vlieck, concludeerde de vroedschap dan toch dat de bestaande ordonnantie op de Wis-
selbank niet meer toereikend was ‘als tot gerustheid van een zoo considerable zake 
wierd vereischt, waerdoor menichmael abuysen tot nadeel van de stad quamen te ont-
staen’121 en dus riep ze weer een commissie in het leven om te onderzoeken welke aan-
passingen noodzakelijk waren. Óf de commissie moet ongekend voortvarend te werk 
zijn gegaan, óf er moet al het nodige voorwerk zijn verricht, maar feit is dat de vroed-
schap binnen drie weken een nieuwe ordonnantie, een nieuwe keur op de Wisselbank 
én een nieuwe instructie voor de commissarissen, boekhouders en contra-boekhou-
ders uitvaardigde en ook nog een aanvulling op de instructie voor de ontvangers op-
stelde. In de nieuwe ordonnantie zijn twee aanbevelingen van Phoonsen terug te vin-
den: het beleningssysteem van geld en het instellen van een contra-boekhouding als 
controle op boekhouders van de bank.122 

De Amsterdamse vroedschap nam het voorstel tot omvorming van de Wisselbank 
tot een bank met courant geld en dus in feite de afschaffing van de bankgulden, niet 
over. Naar de motieven kunnen we slechts gissen. Sneller draagt twee mogelijkheden 
aan.123 Ten eerste hielden burgemeesters een duurzame fixatie van het agio voor on-
mogelijk. Ze zouden daarom ook weinig hebben gevoeld voor een regelmatige vast-
stelling van het agioniveau. Agiofixatie, het bepalen van een binnenlandse wissel-
koers tussen cashgeld en de rekenmunt van de bank, zou namelijk de consequentie 
zijn van de invoering van een aparte bankcourant naast de Wisselbank. Bij een volle-
dige omvorming van de Wisselbank tot een bankcourant, de tweede optie die Phoon-
sen had voorgesteld, verdwenen het bankgeld en het agio vanzelf. De tweede reden 
waarom de Amsterdamse burgemeesters geen heil zagen in een bankcourant was 
volgens Sneller hun vrees voor toekomstige onrust in het courante geld: ‘En een af-
brokkelend betaalmiddel zou een onzekere pijler wezen voor een handelsmetropool, 
die niet alleen het wereld-goederenverkeer, maar ook het wereld-betalingsverkeer 
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in wisselbrieven tot zich trok.’124 De redenen die Sneller aandraagt maken het aanne-
melijk dat de Wisselbank het niet als haar taak zag om het binnenlandse betalings-
verkeer te bedienen – wat het gevolg zou zijn als de bank een bankcourant zou wor-
den – en dat ze haar profijt deed met de bestaande situatie van variërend agio dat niet 
alleen kassiers maar ook de bank arbitragemogelijkheden bood. En die inkomsten-
bron wilde ze niet verliezen. 

Bovendien was het stadsbestuur kennelijk minder dan Phoonsen gekant tegen de 
kassiers en hun activiteiten. Waar Phoonsen vond dat deze kassiers, die volgens hem 
zo graag ‘speelen met het geld van hun meesters’ en zich daarom ook liever ‘banqui-
ers’ dan kassiers noemden, alleen maar de uitvoering van zijn idee – ‘een soo loffelijcke 
saacke’ – in de weg stonden,125 zagen de Amsterdamse stadsbestuurders dat kennelijk 
toch anders. Althans, ze ervoeren de activiteiten van de kassiers in ieder geval niet als 
de kern van hun probleem, zoals Phoonsen hen wilde laten geloven. De kern lag vol-
gens de vroedschap in de gevolgen van de maatregel die in maart 1682 was ingevoerd 
en die tot ‘groote confusie en nadeel van de Wisselbank is streckende’.126 De commissie 
moest daarom vooral met de nodige ijver ‘invigileren en examineren op wat wijse best 
en bequaemst tot redres zoude konnen werden getreden, alle misslagen voorgekomen 
en de stad tegens zoodanige abuysen beter bleeff geprecautioneert.’127 

Geen bankcourant dus en ook geen versterking van het banksecretariaat of intro-
ductie van het notariaat in de bank, maar wél de herinvoering van een belenings- of 
verpandingssysteem voor specifieke munten dat met een nieuwe ordonnantie op 5 ja-
nuari 1683 werd ingevoerd.128 In feite blies de vroedschap het beleningssysteem uit 1656 
in aangepaste vorm nieuw leven in.129 

Rekeninghouders die vanaf 1683 een specifieke hoeveelheid munten in de bank 
brachten, kregen het equivalent van die munten niet alleen op hun rekening gecredi-
teerd. Ze kregen ook een ontvangstbewijs of kwitantie van de bank, de zogeheten rece-
pis (zie afbeelding 11). Daardoor konden ze naar welgevallen gebruik maken van hun 
deposito – ongeacht of er ’s ochtends geld was ingebracht waarover men ’s middags al 

Afb. 11 Recepis of kwitantie van de Amsterdamse Wisselbank, 1683. Bron: Mees, Proeve, 135.130
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weer wilde beschikken – op voorwaarde dat de ingebrachte munten minstens 6 maan-
den in de bankkluis bleven.131

De toepassing van ontvangstbewijzen of recepissen was de Amsterdamse koopman 
niet helemaal vreemd. Al sinds het begin van de zeventiende eeuw waren ze bekend met 
de zogeheten ‘generale recepisse’, het bewijs van betaling dat inschrijvers op VOC-kapi-
taal ontvingen nadat ze het geld waarvoor ze in een van de zes kamers van de compag-
nie hadden ingeschreven ook daadwerkelijk hadden betaald.132 De recepis van de Wissel-
bank was eveneens een ‘aan toonder’ ontvangstverklaring waarover de rekeninghouder 
vrijelijk kon beschikken. De rekeninghouder kon het geld binnen zes maanden weer uit 
de bank halen – tegen een geringe vergoeding en mits het rekeningsaldo dat toestond –, 
hij kon de looptijd verlengen, hij kon de recepis splitsen en daardoor een gedeelte op-
nemen en een gedeelte prolongeren en hij kon de recepis ook gedeeltelijk of in zijn ge-
heel verkopen. Ook voor deze koper gold: hij kon er vrijelijk over beschikken. De wer-
king en de effecten van het recepissysteem worden in hoofdstuk 4 uit de doeken gedaan. 

Het tweede idee van Phoonsen dat in goede aarde viel bij de vroedschap was dat van 
een contra-boekhouding, die eveneens in 1683 op grond van de nieuwe ordonnantie 
werd ingevoerd. Met de nieuwe voorschriften ontrafelde de bank de taakvermenging 
van de boekhouders door hun uitvoerende taken te scheiden van hun controlerende 
en rapporterende bevoegdheden, waardoor de fraudegevoeligheid van hun werk af-
nam. Bovendien doorbrak de vroedschap met deze strengere interne controle-eisen de 
onwetendheid over het administratieve beheer. Want vóór 1683 was dat beheer vooral 
een crediteurenadministratie, waarbij via de kasrekening – de rekening van de specie-
kamer – werd gecontroleerd wat uit de bank verdween en ook weer werd ingebracht. 
Dat leverde weliswaar een volledig overzicht op van de mutaties in cashgeld, de rich-
ting daarvan en de personen die het betrof. Van de transacties die niét via de kas ver-
liepen – het hele girale verkeer – ontbrak datzelfde overzicht. Met de reorganisatie, 
want zo kunnen we de invoering van een meer complexe boekhouding wel noemen, 
verlegde de vroedschap complete werkstromen binnen de bank. Ze verfijnde de admi-
nistratieve controle op de boekhouders en verruimde de financiële rapportage, zonder 
dat de rekeninghouders daar nadelige gevolgen van ondervonden.133 De enige moeite 
die een rekeninghouder zich halfjaarlijks moest getroosten, was de opgave van diens 
banksaldo. Dat werd in de bank gecontroleerd of het overeenkwam met de ‘Registers 
der resten’ die de boekhouders aan de commissarissen aanboden.134

Een meer steile bankorganisatie en toch efficiencygroei

De aangepaste interne organisatiestructuur zoals die in de ordonnantie van 1683 werd 
ontvouwd, is weergegeven in figuur 3.3. Vergeleken met de situatie van vóór 1683 was 
de bank door de invoering van de ordonnantie veranderd in een meer steile organi-
satie, een organisatie met dus meerdere niveaus tussen top en werkvloer en langere 
gezagslijnen. In theorie zou dat ook tot vertraagde besluitvorming, minder gebrui-
kersvriendelijkheid en malversaties en hogere kosten hebben moeten leiden. In wer-
kelijkheid was dat allemaal niet het geval.
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De kosten, om met het laatste punt te beginnen, bleven duidelijk binnen de per-
ken. De personeelskosten, de grootste kostenpost, groeiden uiteraard mee met de groei 
van het aantal rekeninghouders. Daardoor verdubbelden in 140 jaar tijd zowel de per-
soneelsomvang, van 12 naar 26 medewerkers, als ook de totale loonsom van de bank: 
9.900 gulden in 1610 en 21.050 gulden in 1750 (zie tabel 3.3). Per functionaris bleef de 
loonsom lang stabiel. In 1750 was het gemiddelde per functionaris ten opzichte van 
1650 zelfs gedaald. Dat laatste gold niet voor de gemiddelde loonkosten per rekening-
houder: die waren weliswaar gedaald van 13,57 gulden in 1610 naar 6,53 in 1650, maar 
in 1750 waren ze weer licht opgelopen naar gemiddeld 9,50 gulden.135 Voor buiten-
staanders mocht de groei van de personeelsomvang dan wel verwondering wekken, de 
meer wezenlijke kentering was toch wel de beheersing van de loonkosten.

De loonkosten konden in de hand worden gehouden omdat in de loop der tijd het 
basisloon – het ‘tractement’ dat op de explotatierekening van de bank drukte – een 
steeds kleiner deel van het uitbetaalde salaris uitmaakte en het flexibele deel, zoals de 
inkomsten uit boeten, procuratieverleningen, extra controles van het saldo, extra ser-
vice – zoals vanaf 1715 de thuisbezorging van overschrijfoverzichten – een steeds gro-
ter deel. Bovendien werd er steeds efficiënter gewerkt. Moesten in 1613 de vier boek-

Bron: Winst- en verliesrekening Amsterdamse Wisselbank, Van Dillen, Bronnen  Wisselbanken, II, 808-879, ‘Weddens en 
oncosten’. N = aantal; Tot. = totaal; 1712: loonsom: 19.217 gulden.

Tabel 3.3 Tractementen en totale loonsom van het personeel van de Wisselbank

1610 1650 1750

Functie N Jaarloon Tot. N Jaarloon Tot. N Jaarloon Tot.

gld banco gld banco gld banco

Boekhouder 4 1000 4000 4 1400 5600 4 600 2400

Adjunct-boekhouder 2 750 1500

Contra-boekhouder 4 1200 4800

Assistent-boekhouder 4 750 3000

Contra-assitent-

boekhouder
2 750 1500

Ontvanger 2 800 1600 3 1000 3000 2 1200 2400

Oppercommissaris 1 500 500

Commissaris 3 1000 3000 3 500 1500 4 250 1000

Essayeur 1 800 800 1 500 500 1 750 750

Klerk/beambte/

dienaar

2 250 500 2 300 600

Kamerbewaarder 2 1600 3200

Knecht 2 600 1200

Totaal 12 9900 15 12400 26 21050

Gem./functionaris 825 826,7 809,6

Gem./rekeninghouder 13,57    6,53 9,50
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houders van de bank nog voor de notaris verschijnen en een verklaring afgeven over de 
boekhoudkundige stand van zaken bij één specifieke rekeninghouder, in de jaren ne-
gentig van de zeventiende eeuw handelden commissarissen zulke kwesties af.136 

Na 1683 bleef de besluitvorming voor belangrijke kwesties in handen van de bur-
gemeesters en de vroedschap. Er zijn geen aanwijzingen voor een meer stroperige be-
sluitvorming na de invoering van de nieuwe ordonnantie. De gebruikers- of klant-
vriendelijkheid steeg aanzienlijk na 1683 omdat aan rekeninghouders behalve de 
recepissen ook tal van andere nieuwe diensten werd aangeboden. De stijging van het 
aantal rekeninghouders en de explosieve groei van het aantal deposito’s bevestigen 
dit. De nieuwe verplichte boekhoudregels en de introductie van een complete en voor 
die tijd ultramoderne contraboekhouding137 vereisten weliswaar meer personeel, maar 

Burge meesters

Kamer bewaarder Commis sarissen

Essayeur Ontvanger Boek houder Contra-boekhouder

Keur meester/
lingotten

Klerk/

dienaar
Adj.-boekhouder

Adj.-contra-

boekhouder

Klerk/
dienaar

Assistent Assistent
Contra-

boek  houder 
balans

Boekhouder balans
Contra-boek -

houder grootboek

Boekhouder 
journaal

Klerk

Boekhouder 
grootboek

Klerk

Figuur 3.3 Organisatieschema van de Amsterdamse Wisselbank, 1683-1750
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leidden niet tot hogere personeelskosten. Achterblijvende kosten bij een toename van 
de hoeveelheid werk en een toename van het aantal werkniveaus én een zienderogen 
toename van het aantal functionarissen duiden feitelijk op een grotere efficiency.

3.5 Intermezzo. De financiële zwendel van boekhouder Rutgert Vlieck

In 1673 kwam de meest omvangrijke fraude uit de bankgeschiedenis aan het licht. De 
omvang ervan werd in 1677 op 300.000 gulden geschat, bijna vijf keer de jaarwinst en 
ruim 15 procent van het eigen vermogen van de bank.138 De zwendel werd veroorzaakt 
door bankboekhouder Rutgert Vlieck die op 18 april 1673 tegenover de burgemeesters 
schuld bekende.139 Na een kort proces werd Vlieck schuldig bevonden. Hij kreeg de 
doodstraf en werd op 13 mei 1673, 62 jaar oud, op de Dam ‘met den Swaerde gejusticeert’. 

Rutgert Wolffertsz Vlieck kwam oorspronkelijk uit Dantzig. In 1636 trouwde hij 
met Margarita Spiegel, afkomstig uit één van de regentenfamilies die in Amsterdam de 
heerschappij uitoefenden.140 Via zijn huwelijk en de macht, de rijkdom en het prestige 
van zijn aangetrouwde familie belandde Vlieck midden in de economische en politiek 

Afb. 12 Titelpagina H. Wanin-

gen, ’t Recht gebruyck van ’t Italiaens 

boeck-houden (1672). Collectie KB.
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elite van Amsterdam. In 1653 kan hij voor het eerst in verband worden gebracht met de 
functie van boekhouder bij de Wisselbank, een van de best betaalde stedelijke ambten. 
Daarmee verwierf hij inkomsten141 en zijn familie aanzien en invloed.142 Bij zijn arres-
tatie twintig jaar later vervulde hij die betrekking nog steeds. Door zijn jarenlange er-
varing was hij goed geïnformeerd over de bankpraktijk en uit die praktijk wist hij wat 
hij zich wél en niet kon permitteren. Bovendien bekleedde hij een vertrouwenspositie 
omdat hij in feite de financiële controle binnen de bank uitoefende.

Die verantwoordelijkheid van strategisch controlepunt maakte van Vlieck de centra-
le spil in de conversiefaciliteit die de bank haar cliënten bood. Vanuit zijn functie wist 
Vlieck als geen ander dat de centrale bankkas uit twee componenten bestond: 1. het 
rekenkundige totaal van de saldi van alle rekeningen en 2. het rekenkundige totaal in 
de boeken van de speciekamer, de optelsom van contanten en edelmetaal in de kelders 
van de bank. Vlieck wist ook als geen ander dat een contraboekhouding ontbrak, dat 
de eindcontrole bij het jaarlijks opmaken van de boeken slechts summier was én dat 
beide, saldi en feitelijke kasvoorraad, bij het opmaken van de boeken slechts door veel 
hertellen volledig met elkaar in overeenstemming konden worden gebracht.143 Binnen 
een systeem met weinig controlemiddelen was de sleutelfiguur van het controlepunt 
zelf de zwakke schakel, omdat die als hoofd van de financiële afdeling toegang tot alle 
controleniveaus had en zelf de nauwkeurigheid van de financiële gegevens bepaalde en 
daarmee ook de betrouwbaarheid van de boekhouding. Omdat Vlieck zélf de contoleur 
van zijn eigen werk was, had hij vrij spel. In de periode 1657-1673 benutte hij die speel-
ruimte met enkele spectaculaire grepen in de bankkas. Dat deed hij op twee manieren. 

De eerste bleek na zijn arrestatie toen zijn ondervragers hem drie fraudegevallen 
voorlegden, waarin hij bij het afsluiten van de bankboeken het saldo van de specieka-
mer – de bankkas – eigenhandig met 100.000 gulden had verhoogd door vóór het feite-
lijk saldo het cijfer één te plaatsen en dat later weer uit te krassen.144 Met deze aanpas-
singen dichtte Vlieck, omdat hij ‘selve aen tboeck zat’,145 zijn vervalste transacties uit de 
voorafgaande boekingsperiode af, die, zoals in de eerste helft van 1664, exact op 100.000 
gulden uitkwamen.146 Ook voor het geld dat Vlieck in 1660 verduisterde gebruikte hij 
deze techniek: een creditboeking zonder debettransacties, het achteraf aanpassen van 
overgeschreven bedragen, het kloppend maken van saldi en zichzelf in contanten la-
ten uitbetalen door aan kassiers de vervalste overschrijfbriefjes aan te bieden. Verder 
vervalste Vlieck overschrijfbriefjes en kwitanties van gefingeerde rekeninghouders en 
spookrekeningen, rekeningen van rekeninghouders die niet in Amsterdam woonden 
of daar nooit gewoond hadden.147

Ook bij de tweede manier fraude schoot de controle op vele fronten tekort, waar-
door ook deze zwendel lang onder de oppervlakte kon blijven. Vlieck maakte daarbij 
gebruik van de overgangsfase waarin de bank verkeerde door het experiment waartoe 
de Amsterdamse vroedschap in 1656 besloot. Dat experiment bestond eruit dat in-
brengers van munten in ruil een ontvangstbewijs in bankguldens kregen op naam én 
‘aan toonder’, zoals die aan Jacob van Neck, de latere ondervrager van Vlieck (zie af-
beelding 8). Dit papier met de kenmerken van een kassierskwitantie, en daarmee van 
formeel papiergeld, vermeldde verder de beleningsrente die de inbrenger per half jaar 
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aan de bank verschuldigd was en de naam van de boekhouder die verklaarde het geld 
te hebben ontvangen. In de failliete boedel van Vlieck bevinden zich meerdere van 
deze kwitanties. Hij schreef ze uit en stak het geld in zijn zak. In het geval van Jacob 
van Neck ontving Vlieck direct geld, in andere gevallen verzon hij namen (Jan Leonard, 
Davidt Schobinger en Dirck Hoola (zie afbeelding 11)148) en schreef hij de kwitanties uit 
aan deze niet bestaande personen. Als Dirck Hoola schreef Vlieck voor de vervaldag van 
de rentebetaling een brief aan de bank waarin hij meldde dat hij, Hoola, voor de schout 
op de vlucht was geslagen en hij niet bijtijds kon terugbetalen. 

Vlieck introduceerde dus zelf geen nieuwe producten maar de bankkwitantie bood 
hem lange tijd volop ruimte om ongestoord vervalste papieren uit te schrijven en ge-
fingeerde rentebetalingen te noteren. Het was niet zozeer een ontwerpfout van het fi-
nanciële product dat de bank daarbij parten speelde, als wel ook hier het ontbreken 
van een intern waarschuwingssysteem dat schadelijke effecten kon voorkomen. Op-
merkelijk is in ieder geval dat de fraudeperiode die Vlieck zich herinnerde nagenoeg 
overeenkomt met het kwitantie-experiment dat in 1674 weer werd stopgezet om voor-
noemde redenen. Stopzetting van het experiment betekende dat de bankbestuurders 
op zoek moesten naar een waterdichte regeling. Dat betekent dat de feitelijk omvang 
van de fraude mogelijk aanzienlijk hoger ligt dan de in het verhoor genoemde en op 
de balans verantwoorde 300.000 gulden.149 

Het geld dat Vlieck door zijn malversaties opstreek, stelde hem in staat om op grote 
voet te leven.150 Uit de bankadministratie151 blijkt dat hij soms erg veel geld verreken-

Afb. 13 Door boekhouder Rutgert Vlieck vervalste Wisselbankkwitantie ten name van Dirck Hoola, 22 

augustus 1670. SAA, Archief Wisselbank (5077/19).
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Afb. 14 Klaaglied – ‘Beklagh-liedt’ – op boekhouder Rutgert Vlieck die op 13 mei 1673 op de Dam 

werd geëxecuteerd. SAA, collectie tekeningen en prenten.152
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de, maar vooral uit de rapportage van curator Isaac van Son wordt duidelijk dat Vlieck 
zijn verduisterde geld grotendeels besteedde aan obligaties, rentebrieven en onroe-
rend goed.153 Een terloopse opmerking van burgemeester Joannes Hudde in 1675 doet 
vermoeden dat in brede kring al langer bekend was dat Vlieck tegen de voorschriften 
op de beurs speculeerde.154 Vlieck bleek namlijk ‘Prins Hendrik geligt’ te hebben, wat 
zo veel betekende dat hij aan de beurs aandelen ‘naked short’ had verkocht. Wanneer 
Vlieck zich hieraan schuldig zou hebben gemaakt is niet bekend. Het vergrijp werd 
hem overigens niet zwaar aangerekend.155 Vlieck kon daarom gewoon aanblijven als 
boekhouder. 

Dat was in het voorjaar van 1673 anders toen hij in zijn kraag werd gegrepen en on-
derworpen werd aan een strafrechtelijk onderzoek.156 Het onderzoek resulteerde in een 
waslijst van beschuldigingen: valsheid in geschrifte, oplichting, en verduistering van 
geld. Er volgde een korte berechtingsprocedure.157 Vlieck bekende zonder aan ‘torture’ 
te zijn onderworpen schuld, hij toonde volgens de schrijver van een klaaglied spijt (zie 
afbeelding 13), en werd conform de strafeis onthoofd. Zijn goederen werden gecon-
fisceerd en na zijn terechtstelling werd hij in de Oude Kerk begraven.158 Vliecks fraude 
taste de goede naam van zijn familie aan plus het vertrouwen in de bank. Toch bleef de 
reputatieschade van de bank beperkt. Na een korte schok in het begin werkte het mis-
bruik niet als een rem op het vertrouwen in de bank of het bankgeld. Het stadsbestuur 
trok haar lessen en stopte het bestaande papiergeldexperiment om het later, in 1683, 
tegelijk met een aanscherping van het regelement en controles, in een aangepaste vorm 
als waterdichte regeling te presenteren. 

Vlieck starte zijn arbeidzame leven bij de bank niet als oplichter. Hij kan hooguit 
de intentie hebben gehad om snel rijk te worden. Toen hij door kennis en ervaring een 
bedreven bankmedewerker was geworden, kon hij zich stap voor stap steeds meer per-
mitteren. In 1673 wist hij zelf niet meer precies wanneer hij met zijn ‘falsitijd’ was be-
gonnen, maar wél dat dat vóór 1657 was.159 Minstens vijftien jaar dus had hij onopge-
merkt zijn gang kunnen gaan. Het financiële bedrog van Rutgert Vlieck is niet uniek. 
Zijn zwendel past naadloos in de collectieve typologie van een aantal spraakmakende 
financiële fraudes die in de twintigste eeuw aan het licht kwamen.160 De psychologie 
van het bedrog blijkt nagenoeg tijdloos. De zwendel ontstaat stap voor stap, vrijwel 
onopgemerkt. Verder maken fraudeurs gebruik van ontwerpfouten van nieuwe finan-
ciële producten. Ze hebben daardoor lange tijd ruim baan. Ze onderhouden, veelal erg 
sociaal vaardig, op hoog niveau relaties en ze weten door het sociale aanzien dat ze ge-
nieten, vertrouwen te wekken. Dat verklaart waarom signalen die op fouten wijzen 
lange tijd geneerd kunnen worden. Na ontmaskering heerst bij grootschalige oplich-
ting vaak ongeloof, veelal uit een gebrek aan voorstellingsvermogen om de reiktwijdte 
te kunnen doorzien of uit een vorm van collectieve schaamte omdat macht, rijkdom 
en prestige geen garanties blijken voor een onberispelijke plichtsvervulling. In de psy-
chologie van het bedrog is verder ook nog een plaats ingeruimd voor de omstandighe-
den, waarbij de zwendel meestal ontstaat in perioden van economische groei en opti-
misme en waarin sprake is van een collectieve hebzucht een verblinding door de snelle 
macht van het geld.
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