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4 Bankgulden, agio, innovatie en 
risicoreductie

Wat in 1609 was begonnen als een urgentiepakket voor kooplieden met concrete be-
talingsproblemen had zich, zo bleek uit het vorige hoofdstuk, tegen het laatste kwart 
van de zeventiende eeuw ontwikkeld tot een steeds beter georganiseerde bank met een 
omvangrijk betalingsverkeer. In dit hoofdstuk wordt uit de doeken gedaan hoe het 
bankgeld van de Wisselbank zich stapvoets ontwikkelde tot een nieuwe betaalstan-
daard en hoe die standaard de mogelijkheden voor het voeren van monetaire politiek 
veranderde. Het is het verhaal over het ontstaan van de bankgulden, de markt voor 
bankguldens en de prijsvorming op die markt. 

Het is het verhaal van pogingen en mogelijkheden tot efficiëntieverhoging van het 
betalingsverkeer en bescherming van bankdeposito’s tegen de risico’s van de markt 
die uitmondden in de introductie van het recepissensysteem in 1683 en omvangrijke 
openmarktoperaties van de bank. Uit beide introducties sprak monetaire scherpzin-
nigheid en financieel-technisch vernuft. 

4.1 Twee betalingscircuits, twee guldenkoersen en één agio

Voor de ontstaansgeschiedenis van de bankgulden moeten we kort terug naar de wor-
steling van het stadsbestuur in Amsterdam met de situatie waarin vele munten – oude, 
nieuwe, binnen- en buitenlandse, volwaardige en onvolwaardige exemplaren – door 
elkaar circuleerden. Het was ook de situatie waarin eenvoudigweg onvoldoende mun-
ten voorhanden waren om aan de groeiende betalingsbehoefte te voldoen van de tallo-
ze Amsterdamse ondernemers die transacties met leveranciers in het buitenland had-
den afgesloten. De oprichting van de Wisselbank en het kassiersverbod was de eerste 
poging van het stadsbestuur om het sterk internationaal georiënteerde betalingsver-
keer van deze kooplieden op orde te brengen. Spoedig werd duidelijk dat er met de 
oprichting van de Wisselbank alleen en het volgen van de officiële muntvoorschriften 
geen einde was gekomen aan de onzekerheden over de waardevermindering van de 
rekenmunt.1 Sterker, de muntkoersen waren gestegen en sinds 1612 stroomden grote 
aantallen patagons en dukatons uit het zuiden toe. De goede bedoelingen van de Gene-
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4.1 twee betalingscircuits, twee guldenkoersen en één agio  109

raalmeesters van de Munt, provincie- en stadsbestuurders ten spijt, om de ordonnan-
tiekoersen van specifieke munttypen overeen te laten stemmen met de marktprijzen 
van die munten, was er een proces van onbedoelde destabilisatie in gang gezet omdat 
de officiële en nominale muntwaarde niet spoorden met de marktprijzen van goud en 
zilver van deze munten. Het was niet zozeer de Wisselbank euvel te duiden – die had 
zich tot dan keurig aan de bepalingen van de muntordonnantiën van de Generaliteit 
gehouden – of de bestuurlijke instituties dat deze ontwikkeling zich voltrok. Er waren 
dieperliggende en meer complexe oorzaken. 

Zo kon de vrije marktprijs van goud en zilver niet gefixeerd worden en daarmee 
ook niet de prijsverhouding tussen goud en zilver. De verhouding tussen wettelijke 
koersen van specifieke munten en de marktprijzen van die munten kon vanwege de 
metaalinhoud van de munten eveneens moeilijk gefixeerd worden. Dat zorgde voor 
een profijtelijke handel in gemunt en ongemunt edelmetaal. Verder stonden politie-
ke verhoudingen in de Republiek een eenduidige monetaire politiek in de weg. Wat 
de Generaliteit als een passende maatregel beschouwde, bijvoorbeeld de aanpassingen 
van de ordonnantiekoersen van specifieke munten aan de marktprijzen van die mun-
ten, was nadelig voor kooplieden in Amsterdam die in het verleden leningen hadden 
afgesloten in relatief zware munten. En omdat deze leningen na koersaanpassingen 
afbetaald konden worden in legale, maar bovenal lichtere munten, pakten deze maat-
regelen uit als regelrechte devaluaties die nadelig waren voor kredietverschaffers.2 
Voor de munthuizen, geëxploiteerd door min of meer als ondernemers handelende 
muntmeesters,3 was een koersaanpassing echter gunstig: de productie van meer lich-
tere munten betekende voor hen meer omzet en hogere inkomsten. Omdat de wet-
telijk voorgeschreven koersen in de Republiek voortdurend afweken van de feitelijke 
muntkoersen of marktprijzen van specifieke munttypen, stond het binnenlandse be-
taalmiddel onder een permanente aanpassingsdruk. De Generaliteit kon daar weinig 
tegen inbrengen. Ze beschikte immers over slechts één monetair-politiek instrument 
– de muntordonnanties – voor meerdere doelen, zoals de controle van de muntproduc-
tie, het bestrijden van de waardevermindering van de munten die in het binnenland 
circuleerden, het synchroniseren van de officiële muntkoersen met de marktkoersen 
van de munten en het handhaven van de kwaliteit van de feitelijke muntcirculatie. Zo 
had de Generaliteit de nieuwe munten van 1606 – de leeuwendaalder en rijksdaalder – 
in de ordonnanties officieel ondergewaardeerd: de nominale waarde in stuivers van de 
geslagen munten was laag in verhouding tot de waarde van het in de munten verwerk-
te edelmetaal.4 En omdat de prijs van de grondstof zilver op de wereldmarkt maar bleef 
stijgen, lukte het de Generaliteit ook niet om die onderwaardering ongedaan te ma-
ken door verhoging van de nominale waarde van beide munten. De intrinsieke waarde 
van de munten steeg namelijk ook. Verhoging van de nominale waarde, meer stuivers 
per eenheid edelmetaal, kwam feitelijk neer op een uitholling van de waarde van het 
geld dat in omloop was. Bovendien zorgde het verschil in edelmetaalinhoud tussen de 
verschillende munttypen ervoor dat deze munttypen onderling onder- of overgewaar-
deerd werden. Bij onderwaardering verdwenen de Generaliteitsmunten uit de bin-
nenlandse circulatie zoals in de jaren twintig en dertig van de zeventiende eeuw toen 
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110  4 bankgulden, agio, innovatie en risicoreductie

de binnenlandse circulatie van de Republiek volledig werd overheerst door Zuid-Ne-
derlandse munten en schellingen en stuivers met een relatief lage intrinsiek waarde.5 

De waardevermindering van de courante gulden viel overigens ondanks alle klach-
ten in 1609 over ‘steygheringe in ’t stuck van de Munte’ op de wat langere termijn alles-
zins mee. Tussen 1609 en 1659 bedroeg de gemiddelde waardevermindering niet meer 
dan 0,05 procent per jaar.6 Dat mag gering worden genoemd, zeker vergeleken met het 
jaargemiddelde van 1 procent in de tweede helft van de zestiende eeuw of de ontwik-
keling in het buitenland. Maar niet alleen de courante gulden bleef relatief stabiel. De 
wisselwerking tussen de monetaire politiek van Generaliteit, de provincie Holland en 
het Amsterdams stadsbestuur leidde uiteindelijk tot stabiel bankgeld van de Wissel-
bank. Wie in 1609 een nieuwe zilveren rijksdaalder in de Wisselbank bracht, werd daar-
voor tegen de officiële koers – 48 stuivers – in de boeken gecrediteerd, wat neerkwam 
op een banktegoed van 2,40 gulden bankgeld. Buiten de bank golden koersen van 52 
stuivers voor dezelfde rijksdaalder, een waardeverschil van ruim 8 procent. 

Rond het midden van de zeventiende eeuw was het fixatieprobleem uit de wereld 
voor kooplieden die een rekening hadden bij de Wisselbank. In 1645 stond de stedelij-
ke vroedschap van Amsterdam de Wisselbank namelijk toe om de patagon, een zilveren 
munt uit de Zuidelijke Nederlanden, voor 48 stuivers of 2,40 gulden te waarderen, 4 
procent lager dan de officiële prijs van 50 stuivers. Wie 250 patagons in de bank bracht 
kreeg daarvoor een tegoed van 600 bankgulden. Dat waren er dus 10 meer dan bij de of-
ficiële koers van 50 stuivers. De 600 gulden in de bank kwamen in waarde overeen met 
624 gulden aan munten buiten de bank. Omdat de patagon twee officiële prijzen had, 
ontstonden er twee rekeneenheden: de gulden banco in de Wisselbank en de couran-
te gulden. En omdat de waarde van de bankgulden formeel werd losgekoppeld van de 
waarde van zijn courante tegenvoeter, kon de waarde van het bankgeld en betalingen 
in bankguldens ook niet meer beïnvloed worden door de ordonnantiewaarden van de 
munten die buiten de bank circuleerden. Bovendien werden in deze periode rijksdaal-
ders en leeuwendaalders buiten de binnenlandse circulatie geplaatst. Dit waardever-
schil tussen bankgeld en klinkende munten werd agio of bankagio genoemd.7

Opheffing kassiersverbod?

De Amsterdamse vroedschap voorzag in 1645 niet de verstrekkende gevolgen van haar 
besluit. Dat wil niet zeggen dat het haar aan een minimaal inzicht ontbrak in de beoor-
deling van de problemen die zich voordeden en waarvoor een oplossing moest komen. 
Integendeel, maar wat er in 1645 veranderde was dat men het probleem aanpakte en 
niet langer leunde op een oplossing die van de Generaliteit zou moeten komen. Hand-
having en kwaliteit van het binnenlands betalingscircuit van de Republiek was eigen-
lijk een taak van de Generaliteitsmuntkamer. Maar hoe meer de Generaalmeesters zich 
toelegden op hun hoofdtaak, namelijk de controle op de handhaving van de muntvoet 
en de munteenheid bij de productie, hoe meer de instandhouding van de kwaliteit van 
de muntcirculatie, het decentrale deel van hun taak, erbij inschoot.8 Maar het binnen-
lands betalingscircuit viel ook buiten de invloedssfeer van de Wisselbank. Die was im-
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mers opgericht om de betalingen van kooplieden die op de internationale markt ope-
reerden te vergemakkelijken. Voor de oplossing van het geldcirculatieprobleem in de 
Republiek lag het daarom niet voor de hand om de rol van de Wisselbank in dit bin-
nenlandse verkeer aan te passen, noch om de positie van de bankgulden te ondergraven 
en daarmee de internationale handel van de stad te bemoeilijken.

Wat wél voor de hand lag, was dat de Amsterdamse vroedschap, gedwongen door de 
concrete omstandigheden van het moment, in juni 1621 de zelfstandige kassierderij 
onder voorwaarden weer toestond.9 Want door de grote vraag naar vermunt edelme-
taal voor de export én een aanhoudende vraag naar munten voor binnenlands gebruik 
steeg de marktwaarde van alle beschikbare munten, wat duidde op een achterblijvend 
aanbod. Met de opheffing van het kassiersverbod bood de Amsterdamse vroedschap 
een gecontroleerd alternatief voor de ‘onvolwaardige’ binnenlandse geldomloop, zon-
der dat daarmee de productie van de negotiepenningen en dus het belang van de in-
ternationaal georiënteerde kooplieden werd aangetast, maar waarmee de stad tegelij-
kertijd wél verzekerd bleef van een toestroom van munten die voor de export konden 
worden gebruikt. De maatregel had dan ook twee doelen: een versoepeling van het 
binnenlands betalingsverkeer en de handhaving van de positie van de bankgulden. 
Dat laatste bereikte de vroedschap door de twee handelsbereiken af te bakenen: dat 
van de kassiers met courant geld als betaalmiddel voor de binnenlandse circulatie en 
het circuit van de Wisselbank met de bankgulden als betaalmiddel voor internationale 
betalingen. In dit circuit was de intrinsieke waarde van het betaalmiddel belangrijk. 
Uit de bereidheid het kassiersverbod op te heffen bleek de onmisbaarheid en de aan-
vullende rol van de kassiers in het eerste kwart van de zeventiende eeuw. Bovendien 
sprak er een activistische neiging uit om de wet- en regelgeving aan te passen aan de 
feitelijke toestand. 

Tolerantie (1638) en de noodlottige afwijking in 1641 

Ook in 1622 werd een aanvankelijk verbod aangepast en werd de verboden patagon uit 
de Zuidelijke Nederlanden in Amsterdam getolereerd of gedoogd. In 1638 gebeurde 
het wederom. De vroedschap accepteerde de dukaton als gangbare munt, een maatre-
gel die strekte tot ‘vorderinge van de commercie ende negotie, die zonder banckgeldt 
niet wel gedreven can worden’.10 In 1641 verklaarde de stad bij stedelijke keur de pa-
tagon en dukaton zelfs tot ‘goed bankgeld’.11 De poging uit 1638 om de ordonnantie-
prijzen in overeenstemming te brengen met de marktprijzen betekende voor de pa-
tagon een tijdelijke waardevermeerdering van 6,4 procent van 47 stuivers (2,35 gulden) 
naar 50 stuivers (2,50 gulden). Het betekende ook een gelijkschakeling met de nomi-
nale koers van de zwaardere rijksdaalder die daardoor ondergewaardeerd werd. Rijks-
daalders werden voordien al buiten de bank verhandeld met een hoge toeslag, zo hoog 
zelfs dat de vroedschap na geconstateerd te hebben dat het bankgeld zeer ‘gesteygert’ 
was, besloot om ‘ordre te stellen op het bankgelt ende verwisselinge van die tegens 
loopend geldt’12 door te bepalen dat de toeslag onder de 1/2 procent diende te blijven.13 
Ook nu wees de vroedschap de kassiers aan als veroorzakers van de gestegen markt-
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prijs van het bankgeld. Zij immers zouden buiten de bank rijksdaalders, die van een 
beter gehalte waren dan de andere munttypen, met een vrij hoge toeslag verhandelen. 
De vroedschap herinnerde de kassiers aan de eed die ze hadden afgelegd om de voor-
schriften op het bankgeld ‘preciselijk t’achtervolgen ende nae te koomen’ en wees hen 
op de forse boete van 600 gulden en de consequentie dat bij overtreding ook ‘arbitra-
lijck wordt gecorrigeert.’14 

De maatregel mocht niet baten. De onderwaardering van de rijksdaalder prikkelde 
rekeninghouders van de bank om rijksdaalders als vermunt edelmetaal te beschou-
wen en ze uit de bank te halen, waarna ze ook uit de circulatie verdwenen richting de 
Zuidelijke Nederlanden. In oktober 1641 moest de vroedschap dan ook tot haar spijt 
constateren dat de keur van november 1638 niet het gewenste effect had gehad, maar 
dat integendeel het bankgeld wederom ‘merckelijk opgesteygert’ was en dat er grote 
hoeveelheden edelmetaal uit de bank verdwenen. Ook de in het vooruitzicht gestelde 
straf voor kassiers had kennelijk niet afschrikkend genoeg gewerkt. Want weer hadden 
‘eenighe vuyl ghewin zoekende persoonen het goedt zwaer geldt uyt de Bank gelicht 
ende in plaetse van dien dezelve ghevult werde met ducatons ende patacons van zood-
aenighe zwaere gelichte speciën gheslaeghen, zulx dat men lichtelijk, als ’t van noode 
waer, aldaer gheen zwaer banckgelt zoude mooghen hebben’.15 Geheel tegen haar zin 
en tegen de gangbare gewoonte in besloot de vroedschap de koersen uit de tolerantie 
van 1638 van kracht te verklaren voor de Wisselbank.16 Daarmee verklaarde ze dukatons 
en patagons tot ‘goedt bankgeld’. Ze mochten tegen de relatief hoge prijs in de Wissel-
bank worden gebracht. En anders dan bij de belening in 1638 was het de bank toege-
staan om rekeninghouders die geld onttrokken in patagons en dukatons uit te betalen. 

Met dit besluit volgde de Wisselbank niet de koers van de nieuwe muntplakkaten en 
de prijs die in het dagelijkse verkeer gold. De bank handhaafde de oude koers: 48 stui-
vers voor de patagon (marktprijs: 50 stuivers) en 60 stuivers voor de dukaton (markt-
prijs: 63 stuivers), wat een officieel waardeverschil voor dezelfde munt binnen en bui-
ten de bank opleverde van respectievelijk 4,2 en 5,0 procent. Het besluit was in strijd 
met de officiële muntplakkaten. Die schreven de bank voor slechts wettelijk toegesta-
ne munttypen aan te nemen en uit te betalen, wat dukatons en patagons niet waren, 
dan wel de inbrengers slechts voor de (lagere) metaalwaarde te crediteren. Uit dit be-
sluit valt niet de gevolgtrekking te maken dat de vroedschap helemaal op eigen houtje 
handelde of de betekenis van haar interventie niet besefte voor de waarde van bank-
deposito’s, het effect op de handel of de omvang van de metaalvoorraad van de bank. 
Voorafgaand aan het oktoberbesluit had men zich in Amsterdam al sinds het voorjaar 
van 1641 druk bezig gehouden met de kwestie van het bankgeld en was er ook overleg 
van de commissarissen en de essayeur van de bank met Jacob van Nispen, de Generaal-
meester van de Munt. Die laatste leverde op 29 mei 1641 bij de Staten-Generaal het ver-
slag in van een zijn inspectiereis waarbij hij ook Amsterdam had aangedaan.17 

Het besluit neutraliseerde de prikkel om geld uit de bank te halen. Eind januari 
1642 bleek de bank in het tijdsbestek van één jaar ruim 2,8 miljoen gulden of zo’n een 
derde van haar metaalvoorraad kwijt te zijn geraakt. Het besluit had echter ook on-
bedoelde gevolgen. De wisselbanken van Middelburg en Rotterdam volgden om te 
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beginnen spoedig het Amsterdamse voorbeeld. Ze verklaarden de Zuid-Nederlandse 
munten ook tot bankgeld. In Rotterdam waren ze daartoe gedwongen door de Engelse 
lakenimporteurs. Die betaalden hun Rotterdamse leveranciers buiten de bank in cou-
rant geld. En verder slonken ook in Rotterdam snel de geldvoorraden van de Wissel-
bank omdat ‘enige baetsuchtige personen’ geld uit de bank haalden.18 

In Amsterdam mochten de grootschalige onttrekkingen uit de Wisselbank dan wel 
zijn gestopt, maar daarmee was de onrust onder de kooplieden nog niet van de baan. 
Op de wisselmarkt verloor de gulden in 1641 in één jaar tijd ruim 4 procent aan waarde 
ten opzichte van het pond sterling en ongeveer 3 procent ten opzichte van de Veneti-
aanse dukaat. Voor de Amsterdamse kooplieden betekende dat een ruilvoetverslechte-
ring omdat ze hun invoer met relatief duur bankgeld moesten inkopen en voor hun 
uitvoer in licht geld betaald werden. Enkelen hadden grote verliezen geleden en wa-
ren noodgedwongen met hun handel gestopt.19 Uit het verzoekschrift bleek wel haar-
scherp het probleem waarmee zowel bestuurders als inwoners van de stad worstelden: 
deposito’s in de Wisselbank waren niet langer meer waardevast en dus ervoeren koop-
lieden die kredieten uit hadden staan of renteniers die rentebetalingen ontvingen de 
nadelige gevolgen. De ondertekenaars verzochten burgemeesters dan ook dringend 
om ‘alsulcke middelen bij der handt te neemen, waerdoor de gelden weder op haer 
rechte waerde mogen gebracht werden, opdatter geen differentie tusschen banckgelt 
ende loopent gelt en sij.’20 

De regeling van 1645 en de jaren tot 1659 

Het stadsbestuur en de Wisselbank zagen zich daarmee voor het dilemma geplaatst 
hoe ze de kooplieden, renteniers en winkeliers uit het verzoekschrift tegemoet konden 
komen zonder de realiteit van een dalende muntvoet uit het oog te verliezen. Van Dil-
len vatte de worsteling van stads- en bankbestuur om de muntwaarde en muntinhoud 
te stabiliseren ietwat eufemistisch samen door te stellen dat er in de houding van de 
Wisselbank in de loop der jaren veel afwisseling en onzekerheid was geweest. Quinn 
en Roberds typeerden de eerste vijftig jaar van de bank als een ‘Regulatory Odyssey’.21 
De zoektocht van het stadsbestuur eindigde in 1659. In dat jaar verscheen een nieuwe 
muntordonnantie voor de Republiek. De ordonnantie schreef twee nieuwe munten 
voor: de zilveren dukaat en de zilveren rijder, in de volksmond spoedig omgedoopt tot 
respectievelijk (nieuwe) rijksdaalder en dukaton. Het waren twee lichtere imitaties van 
de oorspronkelijk Zuid-Nederlandse patagons en dukatons. De nieuwe munten kre-
gen een verschillende tarifering in ‘stuyvers courant’ en stuivers ‘swaer gelt’, de formele 
erkenning van het verschil tussen courant geld en bankgeld.22 

Wat in 1659 formeel werd vastgelegd, de bevestiging van het waardeverschil tussen de 
twee rekeneenheden, de bankgulden van de Wisselbank en de courante gulden, was 
in 1638 met het tolerantieplakkaat al voorzichtig begonnen. Van grote betekenis was 
volgens Van Dillen de nieuwe muntordonnantie van maart 1645 en de reactie daarop 
in Amsterdam.23 De ordonnantie beperkte het aantal munten dat mocht circuleren en 
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schreef aan de Wisselbanken de muntkoersen van 1622 voor. Daarmee verviel de for-
mele basis voor de patagons als bankgeld. Kooplieden die geld uit de bank wilden ha-
len zouden niet meer in patagons betaald mogen worden. Die maatregel bedreigde di-
rect de liquiditeit van de bank omdat snel door haar rijksdaalders heen zou zijn, reden 
waarom de commissarissen begin mei 1645 werden gemachtigd om de ordonnantie te 
trotseren door voortaan wél patagons uit te betalen tegen een koers van 48 stuivers.24 

Anderhalve maand later, eind juni 1645, ging de vroedschap nog een stap verder. 
Dat gebeurde in het antwoord op drie vragen die de commissarissen van de bank het 
stadsbestuur hadden voorgelegd: 1. mogen kooplieden patagons in de bank brengen 
tegen 48 stuivers en dukatons tegen 60 stuivers, 2. mogen kassiers een rekening aan-
houden in de bank en 3. mag de bank voor ‘’t in- ende uyttellen’ 1/8 procent provisie re-
kenen? De commissarissen waren van mening dat ze het ‘steygeren van het banckgeldt’ 
konden voorkomen door de kassiers en wisselaars te weren en door zelf, mét provisie, 
courant geld in bankgeld te mogen omwisselen en vice versa. Het antwoord van de 
vroedschap was duidelijk: de stad stemde toe – het antwoord op de eerste vraag – met 
de inbrengkoers van 48 stuivers, waarmee deze gelijk werd getrokken. Verder mocht 
men kassiersrekeningen uit de bank weren. Wat de provisie betrof, dat wilde men nog 
even goed laten uitzoeken omdat het principe hen tegenstond, maar ze wilden ook wel 
laten onderzoeken ‘hoe men de Banck best zal kunnen houden buyten schaede’ en na-
tuurlijk waarmee handel het beste gediend was. Jan Geelvinck, Ernst Roeters, Wouter 
Valckenier en Joris Jorisz namens de vroedschap en de commissarissen Jacob Bicker, Jan 
Munter en Hendrick Reijnst mochten zich daarover buigen.25 

In augustus 1645 kwam het antwoord. De bank werd toegestaan om één duit (= 1/8 
stuiver of 1/8 procent) toeslag of ‘opgeld’ te berekenen bij het uitbetalen van patagons. 
Wat hierna volgde was een verwarrende periode van aanpassing en vernieuwing van 
muntordonnanties (in 1652 en 1653), van toleranties van munten in circulatie en van 
klachten over het hoge en wispelturige agio van het bankgeld dat tot ‘hooge ende seer 
veranderlijcke steygeringhe ende onsekerheyt wordt gebracht door het beleyt van 
eenige eygenbaetsoeckende persoonen’26 en van ingewikkelde constructies die weer 
onbedoelde gevolgen kregen. Eén zo’n ingewikkelde constructie was het besluit van 
de vroedschap in 1654 om iedereen toe te staan om dukatons en patagons in de bank 
te brengen en te onttrekken tegen een koers van respectievelijk 63 en 50 stuivers, mits 
daarvoor in beide gevallen een toeslag aan de bank werd betaald: 25/8 procent agio bij 
inbreng en 21/2 procent agio bij uitbetaling, waardoor het verschil 1/8 procent overbleef 
‘voor de beneficie van de Bancke’.27 Het agio was onzeker omdat het een marktprijs was. 
Toch leverde het de bank slechts een half procent voordeel op en de rekeninghouders 
veel onduidelijkheid. De vroedschap onderkende dit probleem. Ze herriep op 5 okto-
ber 1656 het besluit van 1654 volledig en reduceerde op voordracht van de commissa-
rissen van de bank de waarde van de dukaton (tot 60 stuivers) en de patagon (tot 48 stui-
vers), ongeacht of de munten in de bank werden in gebracht of daaruit onttrokken. De 
provisie van 1/8 procent ten behoeve van de bank bleef gehandhaafd. Verder ontvingen 
degenen die geld in de bank brachten ‘een recepisse van de quantiteyt ende qualiteyt 
van deselve’ in bankguldens.28 
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4.2 Het agio, natuurlijk en effectief 

Met de invoering in 1659 van de zilveren dukaat en zilveren rijder werd het waarde-
verschil tussen bankgeld29 en geld dat buiten de bank circuleerde formeel vastgelegd. 
Het was het sluitstuk van de verwarrende situatie die was ontstaan door de muntplak-
katen van 1638, 1641 en 1645 en de vrije invulling die het stadsbestuur van Amster-
dam aan die bepalingen had gegeven. De dubbele tarifering en de bepaling dat voor de 
Wisselbank de ‘zwaar geld’-koersen golden, was een minuscule verandering die door 
tijdgenoten als vanzelfsprekend werd ervaren. Terugblikkend, met de kennis van het 
vervolg, blijkt dat na 1659 niet alles bij het oude bleef en stabiele perioden werden af-
gewisseld met perioden van snelle veranderingen. 

Voordat het bewijs daarvoor op tafel komt, is het van belang om de crux van de rela-
tie tussen de twee circuits – dat van het bankgeld en dat van het geld dat buiten de bank 
circuleerde – uiteen te zetten. Neal en Gillard gebruikten daarvoor, het is in hoofd-
stuk 1 al aangestipt, de metafoor van de sluis met de Wisselbank als sluiswachter en 
beheerder van ‘bancaire liquiditeiten’.30 Ik licht het toe met het concrete voorbeeld van 
de dukaat. Door zijn dubbele tarief ontstond er een waardeverschil tussen een dukaat 
in de bank – als bankgulden – en een dukaat buiten de bank, als courantgulden, (zie 
figuur 4.1). Dat verschil was samengesteld uit een vast en een variabel deel. Het vaste 
deel was het officiële verschil tussen de koers die de bank rekende en de koers die bui-
ten de bank voor de dukaat gold. Dit verschil noemde Mees in zijn Proeve het natuur-
lijke agio.31 In figuur 4.1 is dat het verschil tussen de bankprijs en de courantprijs van 
de dukaat. Het variabele deel van het waardeverschil was de marktprijs voor bankgeld. 
Die prijs was samengesteld uit de provisie voor de bank – circa 1/8 procent omwissel-
provisie –, en een fluctuerend deel dat afhankelijk was van de vraag naar en het aanbod 
van bankgeld buiten de bank. Het verschil tussen de bankprijs en marktprijs weerspie-
gelde het effectieve agio van het bankgeld.

Een koopman die in 1659 1.000 nieuwe zilveren dukaten in de Wisselbank bracht, 
kreeg in ruil een banktegoed van 2.400 gulden banco. De bank waardeerde de dukaat 
namelijk voor 48 stuivers of 2,40 gulden per stuk. Buiten de bank bedroeg de waarde van 
dezelfde 1.000 dukaten 2.500 gulden: de courantprijs was immers op 50 stuivers of 2,50 

Figuur 4.1 De bank-, markt- en courantprijs van 1.000 zilveren dukaten in guldens, 2 procent agio, 1659
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gulden vastgesteld. Het waardeverschil tussen bank- en courantgeld kwam op basis van 
de officiële waardering uit op 100 gulden of 4,166 procent natuurlijk agio. Als dezelfde 
koopman zijn banktegoed van 2.400 gulden banco weer om wilde wisselen in courant 
geld, bijvoorbeeld contante dukaten, dan rekende de bank allereerst 1/8 procent om-
wisselvergoeding32 Voor 2.403 gulden bankgeld (2.400 x 1/8%= 2.403) kon de koopman 
dan weer over zijn munten beschikken die buiten de bank 2.500 gulden waard waren. 
Deze aflossing vereiste wel een toereikend banksaldo. Wie daar niet over beschikte, 
kon ook buiten de bank bankgeld kopen. Dat gebeurde meestal bij kassiers en wisse-
laars tegen een wisselende marktprijs of omwisselkoers: het effectieve agio. Voor 1.000 
contante dukaten, die in het verkeer buiten de bank 2.500 gulden waard waren, kreeg 
de koopman bij een agio van 2 procent 2.451,06 gulden (2.403 x 2%= 2.451,06) banco. 

Uit een keur aan bronnen heb ik een agioreeks samengesteld die in grote lijnen het 
gemiddelde verloop op jaarbasis weergeeft van de koers van het bankgeld in Amster-
dam.33 Grafiek 4.1 geeft het verloop van de reeks weer. Over de hele zeventiende eeuw 
gerekend kwam de gemiddelde agiokoers uit op 3,87 procent, met uitschieters naar bo-
ven – in maart 1645 (11 procent) en 1644 (6,8 procent), 1693 (6,5 procent ) – en uitschie-
ters naar beneden in 1672 (1,1 procent met zelfs een periode van een disagio).34 Over het 
algemeen bleef het agio in de zeventiende en achttiende eeuw binnen een vaste band-
breedte. Volgens Van Dillen lag die marge tussen de 4,25 en 4,875 procent.  Eigen be-
rekeningen leverden een gemiddelde koers in de achttiende eeuw op 4,23 procent.35

De grafiek laat duidelijk het grillige jaar-op-jaar-verloop zien én de langetermijn-
ontwikkeling van geleidelijke stijging in de zeventiende eeuw en een afvlakking en 
stabilisatie op relatief hoog niveau in de achttiende eeuw. Incidentele gebeurtenissen 
zorgden voor uitschieters die in de grafiek zijn weggemiddeld. In 1672 bereikte het 
agio tijdens de Franse inval en de run op de bank een eerste dieptepunt en zelfs een 
negatieve waarde: -23/4 procent. Die negatieve waarde geeft aan dat er weinig behoef-

0

2

2

3

4

5

6

7

8

1630 1650 1670 1690 1710 1730 1750 1770

9 jrl. voorts. gem. Gemiddelde jaarkoers Trend gemiddelde jaarkoers

% 

Grafiek 4.1 Agio bankgeld Amsterdamse Wisselbank

Bron: noot 33.
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te was aan bankgeld, dat er overschotten waren en bankgeld massaal werd omgezet in 
courant geld. In 1693 piekte het agio kort op 13 procent toen de schelling en zilveren 
daalder met respectievelijk met 7 en 8 procent werden gedevalueerd.36 Het hoge agio 
duidde op een krappe bankguldenmarkt. Op de lange termijn lijken de variaties in het 
agio gerelateerd te zijn aan de veranderingen in de omvang van de banktegoeden. Dat 
toont grafiek 4.2 waarin agio, metaalvoorraad en de tegoeden van rekeninghouders 
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Grafiek 4.2 Bankagio, metaalvoorraad en deposito-omvang Amsterdamse Wisselbank

Bron: bijlage 4 Kerncijfers Amsterdamse Wisselbank.
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Grafiek 4.3 Bankagio metaalvoorraad, deposito’s en omzetten Amsterdamse Wisselbank, 9 jrl. voorts. 
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Bron: bijlage 4 Kerncijfers Amsterdamse Wisselbank.
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zijn samengebracht. De grafiek laat in grote lijnen een negatieve samenhang of een 
scharende beweging zien over een lange periode. Het scharende verloop van twee cij-
ferreeksen vormt uiteraard nog geen sluitend bewijs voor een verband tussen de reek-
sen. De plausibiliteit van die aanname moet blijken uit een statistische analyse waarin 
de schommelingen van het agio zijn afgezet tegen de groei en krimp van de tegoeden 
in de bank.

Als we de kortetermijnfluctuaties uit de cijfers halen37 (grafiek 4.3), dan blijkt het  
inverse verloop van de agioreeks, de negatieve samenhang in pieken en dalen, nog dui-
delijker dan op basis van de jaarcijfers kan worden vastgesteld. Er is dus wel degelijk 
een langetermijnverband tussen enerzijds agio en anderzijds metaalvoorraad en depo-
sito-omvang van de Wisselbank. Voor de statistische analyse van de samenhang is de 
focus op de kortetermijnrelatie tussen de reeksen essentieel. Om dat kortetermijnver-
band te achterhalen zijn de data geclusterd voor referentieperioden waarvoor alle cij-
fers beschikbaar zijn en die opgeschoond van uitbijters die het beeld verstoren: 1646, 
1648 en 1672.

Het zijn de jaren waarin vooral het agio sterk fluctueerde. De sterke beweging in 
1646 volgde op een monetair-politiek onstabiele periode in 1645. Die periode begon 
met de klachten van de Amsterdamse kooplieden over hun dreigend liquiditeitsge-
brek. Ze eindigde met de eerste vermelding van het agio in augustus 1645, feitelijk 
was dit een eerste aanpassing van de muntwaarde aan de dynamiek van de vrije markt. 
In 1648, het jaar waarin met het Verdrag van Westfalen het einde van de Tachtigjarige 
Oorlog werd bezegeld, stroomden grote hoeveelheden patagons de Republiek binnen 
als gevolg van een oplevende handel met de zuidelijke gebieden. Tegelijkertijd wees 
de hoge agiokoers op een stijgende courantguldenkoers van de patagon en dat bete-
kende weer dat er meer patagons nodig waren voor het openen van een Wisselbank-
deposito. De hoge agiokoers in 1648 ging in dat jaar gepaard met uiterst bescheiden 
groei van de tegoedenomvang in de Wisselbank. In de jaren zeventig zorgde evenals 
in 1648 een niet-monetair effect voor grote mutaties in de deposito-omvang. Het be-
gon in 1671 met een sterke groei, gevolgd door een extreem sterke daling in 1672. Die 
daling met bijna een kwart kan teruggevoerd worden op een massale hoeveelheid 

Bron: bijlage 4 Kerncijfers Wisselbank.

Tabel 4.1 Relatie agio bankgulden en deposito-omvang 

Wisselbank, naar correlatiecoëfficiënt jaar-op-jaar-mutatie

Periode r r2

1645/1655 0,636 0,404

1661/1671 0,361 0,130

1673/1689 0,918 0,843

1692/1710 0,407 0,166

1723/1735 0,580 0,337

1736/1750 0,591 0,350
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onttrekkingen uit de bank vanaf juni 1672. De stormloop op de bank in dat jaar was 
een reactie op de hachelijke militaire situatie waarin de Republiek na de inval van de 
Franse legers in juni 1672 was terechtgekomen en die pas in de loop van 1673 echt ver-
beterde.38 

Het feitelijke verband tussen het agio van de bankgulden en de omvang van de de-
posito’s in de Wisselbank blijkt uit tabel 4.1.39 De statistische betekenis van dat ver-
band blijkt uit correlatiecoëfficiënten. Aanvankelijk is er sprake van een een sterk tot 
bescheiden statistisch verband.40 Dat verandert in de jaren zeventig en tachtig van de 
zeventiende eeuw, want dan is er met een correlatiecoëfficiënt van 0,918 sprake van 
een uitzonderlijk sterk verband. In die periode spelen niet-monetaire factoren zo 
goed als geen rol van betekenis. Maar ook in later jaren is over de hele linie toch wel 
sprake van een significant verband. In de periode 1661/1671 is het verband relatief 
zwak en lijken reële factoren de overhand te hebben. In de eerste helft van de achtien-
de eeuw is het verband opmerkelijk stabiel. De conclusie voor de hele periode 1645-
1750 is dat het statistische bewijs niet eenduidig in de richting wijst van een direct 
positief effect van de agiokoersen op de groei van de Wisselbankdeposito’s. Er zijn 
kennelijk wisselende effecten door omstandigheden die ik niet heb kunnen achter-
halen. Slechts in de periode 1673/1689 ging er een duidelijk monetair effect van het 
agio uit op de verandering van de metaalvoorraad en omvang van bankdeposito’s van 
de Wisselbank.

Wispelturigheid agiokoersen en metaalvoorraad Wisselbank 

Meer duidelijke tekenen van samenhang blijken als we kijken naar de fluctuaties 
van het agio en de voorraad metaal in de bankkluizen. In tabel 4.2 staan deze volati-
liteitscijfers gegroepeerd. Een beweeglijkheid van 79,9 procent – voor het agio in de 
periode 1640/49 – komt neer op een variatie van de koers van het agio van 79,9 pro-
cent van zijn gemiddelde in die jaren. Die 79,9 procent is de hoogste waarde van de 
drie variabelen over de gehele periode tot 1770/79. Deze afwijking is terug te voeren 
op de onrust in het begin van de periode 1640/49 toen de autoriteiten zoals hiervoor 
bleek worstelden met de vaststelling van de koers van het bankgeld. De onrust na de 
Spaanse Successieoorlog (1702-1713) en de aanloop naar de financiële crisis van 1720 
zien we ook terug in de relatief grote schommelingen van de metaalvoorraad van de 
bank over 1710/19. 

Wat opvalt, is dat de hoge afwijkingen, zowel in 1640/49 als in 1650/59, 1670/79 en 
1700/09, niet stabiliseerden, maar omsloegen in aanzienlijk lagere afwijkingen. Ook 
opvallend is dat na stabilisatie van de wispelturigheid, deze daarna langdurig aanhield, 
tot voorbij het midden van de achttiende eeuw. Een hoge wispelturigheid die niet sta-
biliseert op een hoog niveau maar omslaat in een aanzienlijk lagere afwijking, duidt 
op een forse reactie: arbitrage dan wel speculatie van particulieren, interventie van de 
Wisselbank of beide, vooropgesteld dát er in deze periode buiten de bank een markt 
voor bankgeld was waarop gespeculeerd kon worden en vooropgesteld dát de bank in-
tervenieerde of mogelijk zelf speculeerde.
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4.3 Monetaire strategie

De Wisselbank intervenieerde echter niet, tenminste niet vóór 1669, al blijkt een diep-
gaande beoordeling van het agio al vrij vroeg een kernelement te zijn in de monetaire 
beleidsstrategie van de Wisselbank. Dat blijkt althans uit een advies dat de bankcom-
missarissen in december 1668 aan de Amsterdamse vroedschap gaven. Dat advies han-
delde over de vraag of de levering van zilver en goud aan de munthuizen in bankgeld of 
courantgeld moest worden vastgesteld.41 De discussie over die kwestie spitste zich toe 
op de schommelingen van het agio. De commissarissen benadrukten dat het agio steeg 
en daalde onder invloed van vraag en aanbod – ‘het steigert ende daelt naer desselfs 
schaersheit ofte ruymte’ – al naar gelang er behoefte was aan bankgeld voor de betaling 
van wissels en goederen: ‘Dat hetselve banckgeldt nu op- en afloopt, comt omdat het-
selve, als annex aen de cours ofte loop van de omstandigheyt van de ordinaris commer-
cie rijst off daelt, na dat hetselve, in tijts gelegentheit, somtijts min dan meer tot be-
taling van wisselen ofte coopmanschappen wert vereischt.’42 Overtuigd van hun eigen 
kunnen sloten de commissarissen het advies af met de bewering dat indien gewenst 

Tabel 4.2 Relatieve wispelturigheid van agio, metaalvoorraad en 

cashratio van de Wisselbank

Bron: bijlage 3; wispelturigheid: variatie (standaarddeviatie/gemid delde 
x 100). Cashratio: de verhouding tussen specievoorraad en deposito’s.

Agio Metaalvoorraad  Cashratio

%

1610/19 36,0 7,9

1620/29 28,9 21,0

1630/39 23,5 7,0

1640/49 79,9 21,0 10,0

1650/59 21,4 18,5 2,9

1660/69 13,4 17,2 6,5

1670/79 43,9 28,9 11,8

1680/89 13,9 23,7 7,1

1690/99 13,3 14,0 5,2

1700/09 26,8 17,7 4,3

1710/19 11,1 34,3 11,1

1720/29 5,1 28,6 8,1

1730/39 9,6 13,2 8,6

1740/49 7,3 13,8 10,1

1750/59 19,1 22,4 13,0

1760/69 25,6 31,3 6,7

1770/79 4,2 15,4 2,4

Gem. 21,0 22,8 8,5
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het mogelijk zou moeten zijn om de agiokoers te stabiliseren: ‘Doch sal apparent bij 
dese occasie bij de respective Bancken [en dus ook in Amsterdam, P.D.] wel middel 
werden uytgevonden om tselve tot een gestadige cours te reguleren ende behouden’.43 
Kennelijk zagen de pragmatische commissarissen in 1668 nog geen dwingende nood-
zaak voor een andere koers of marktcorrectie, maar betrokken ze het agio, als referen-
tiewaarde voor het signaleren van veranderingen, wel degelijk in hun marktanalyse. 

Als de monetaire strategie van de Wisselbank eind jaren zestig van de zeventiende 
eeuw beperkt bleef tot deze middellangetermijnoriëntatie en de bank niet op de agio-
markt intervenieerde om de agiokoers te manipuleren, dan moet de omslag in 1640/49 
en 1650/59 én de relatief lage wispelturigheid in 1660/69 toegeschreven worden aan de 
marktpartijen die wél gebruik maakten van de ruimte die het agio hen bood. 

Jeronimus Tonnemans en Adolf Forckenbeeck waren beiden zo’n marktpartij. In 
1668 wisten deze zichzelf bankiers noemende kassiers voor de notaris nog de hoogte 
van het agio in 1653 te reproduceren omdat ze ook toen actief in bankgeld handel-
den en daarvan een boekhouding bijhielden: ‘Gevende voor reden en wetenschap 
dat sij dagelijckx int coopen en [ver]coopen van Banckgelt doen en dat sij van prijs 
van dach notities (…) boeckhouden’.44 Ook de kassiers Pieter Tonneman, Nathaniel 
Arnold en de ontvanger van de Wisselbank Dirck Claesz Helt waren bekend met de 
details van de handel in bankgeld, reden waarom ze in 1650 ten behoeve van koop-
man Jeronimus Rans voor de notaris een verklaring aflegden dat ‘Bankgelt van sil-
vere Munte (…) verwisselt en vercocht is geweest voor het casgelt van gelijck munte’, 
waarna de notaris uit Helts boeken een negental koersen optekende tussen december 
1644 en mei 1647.45 Ook een zekere Jacob Piemontel handelde al langere tijd in bank-
geld toen hij zich in 1675 met verschuldigde eerbied bij de burgemeesters beklaagde 
over makelaars die hem belasterden, tegenwerkten en hadden aangeklaagd. Ze vie-
len hem lastig bij de uitoefening van zijn bedrijf, terwijl hij toch al negenentwintig 
jaar ‘binnen dese stadt de voornaemste koopluyden had bedient met banckgelt voor 
kasgelt en vice versa, mitsgaders speciën te bestellen, tsij met ontfangen, betaalen, of 
laaten schrijven als andersints.’46 Piemontel wilde zijn kassiersbedrijf graag voortzet-
ten al waren zijn provisie-inkomsten marginaal, slechts ‘een stuiver van ieder hon-
dert gulden’.47 

Ambulante handel in bankgeld

Tegen de jaren veertig van de zeventiende eeuw bestond er dus in Amsterdam een ge-
standaardiseerde handel in bankgeld die in handen was van particuliere kassiers. Deze 
kassiers organiseerden dagelijks vóór beurstijd – tussen 10 en 11 uur ’s ochtends – op 
de Dam, voor de Wisselbank en vlak bij de Beurs, een ambulante markt voor bankgeld. 
Daar werd de koers van het bankgeld voor die dag bepaald. Deze dagkoers moest vóór 
11 uur ’s ochtends worden vastgesteld omdat afschrijvingen in de Wisselbank voor dat 
tijdstip moesten plaatsvinden en de Beurs op dat tijdstip opende.48 De oudste bank-
geldkoers- of agionotering in Posthumus’ Prijsgeschiedenis dateert van 3 augustus 1648.49 
Wie bankgeld wilde hebben maar niet over een Wisselbankrekening beschikte, hoefde 
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zich dus niet tot de bank te wenden, maar kocht dit met contant geld op de markt, zo-
als Ricard dit in 1700 beschreef in zijn Traité général en in 1723 in diens Négoce d’ Amster-
dam.50 De koper benaderde volgens Ricard daarvoor een kassier, vroeg naar het agio en 
sloot na beider overeenstemming de transactie af door de kassier contant te betalen. 
Daarmee vermeed de koper extra transactiekosten51 en eventuele discussies over munt-
typen die volgens de Wisselbank voor omwisseling vereist waren.

De koper die wél al over een bankrekening beschikte, maar niet over genoeg bank-
geld omdat zijn saldo bijvoorbeeld ontoereikend was, kocht dit eveneens op de markt 
bij een kassier. Die kassier liet daarop het gewenste bedrag bijschrijven op Wisselbank-
rekening van de koper. Deze koper betaalde in contanten. Of, als de koper bij de kassier 
een rekening aanhield en genoeg geld op die rekening had staan, via een assignatie. In 
beide gevallen debiteerde de kassier de rekening van de koper met de tegenwaarde van 
het Wisselbankbedrag.

In figuur 4.2 is deze transactie weergegeven als de transactie van koopman F. De ko-
per – koopman G in het schema – die eveneens een kassiersrekening aanhield, maar 
wiens saldo ontoereikend was, kon krediet krijgen in ruil voor een getekende kassiers-
kwitantie. In beide gevallen was de koper die nog geen wisselbankrekening had en die 
slechts sporadisch betalingen hoefde te verrichten in bankgeld, doorgaans goedkoper 
uit via een kassier dan via de bank. 

Afb. 15 Volksoploop voor de Wisselbank in het oude stadhuis, ca.1640-1642. SAA, Collectie Atlas Drees-

mann, tekening van Willem Schellinks.
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Wie bijvoorbeeld een wissel van 500 pond Vlaams – omgerekend 3.000 gulden bank-
geld – via de Wisselbank wilde betalen bij een natuurlijk bankagio van 4,166 procent en 
daarvoor eerst nog voor 10 gulden een rekening bij de Wisselbank moest openen, dien-
de daarvoor omgerekend 3.172,40 gulden courant in de bank te brengen.52 Dan was een 
transactie via de kassier goedkoper. Bij hem kocht je bankgeld niet tegen de bankprijs, 
maar tegen de marktprijs en die fluctueerde met de hoogte van het effectieve agio. Als 
dat agio 2 procent zou zijn geweest, zou de koopman bij een kassier slechts 3.099,02 
gulden of 2,3 procent minder neer hebben hoeven tellen.53 

De kooplieden die slechts in courant geld of buiten de Wisselbank wilden betalen, 
waren aangewezen op de bemiddeling van kassiers. Die kassiers sponnen garen bij het 
veelvuldig in deposito nemen van courant geld en het kopen en verkopen van bank-
geld. Oud-boekhouder van de Wisselbank Johannes Phoonsen, vond dit in 1677 maar 
een omslachtige en belastende bezigheid, waaraan kooplieden hun tijd op de Dam 
of beurs verspilden en die de kassiers alle ruimte bood voor manipulaties.54 Die ma-
nipulaties en niet zozeer vraag en aanbod zorgden volgens Phoonsen voor de schom-
melingen van het agio. Toch kwam ook Phoonsen er niet onderuit om te constateren 
dat de Wisselbank niet langer alle marktactiviteiten voor haar rekening nam: ‘dat het 
gerijf, ‘tgene in de banck behoorde gevonden te werden, niet alleene, en noch maar 
stuckswijs in de banck gevonden werdt – maar oock in de verwisseling ofte omset-
tinge van speciën – daarmede men seer selden meer in de banck gerijft kan werden.’55 
Dat inzicht drong eind 1682 ook tot de vroedschap door toen ze in november van dat 
jaar constateerde dat het betalingsverkeer verstoord dreigde te raken en nadelig voor 
de bank uitpakte. Na lang twijfelen – Phoonsens rapportage dateerde al uit de jaren 
zeventig – pakte de vroedschap daarna in korte tijd door. Begin januari 1683 presen-
teerde ze een pakket maatregelen. Er werd een aparte contra-boekhouding opgetuigd 
voor meer controle en het oude plan voor de belening van geld werd in een nieuw jasje 
gehesen met de introductie van een nieuwe kwitantie of recepis die als ontvangstbe-
wijs van de bank gold bij de verpanding van specifieke munten.56 

Koopman F geld/ debitering Kassier          geld/ creditering

    Assignatie of courant geld          Kassierskwitantie

courant
Agio

bankgeld
geld

Wisselbank

Koopman G

Figuur 4.2 Bankgeldhandel in Amsterdam via kassiers, vóór 1683 (introductie recepis)
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4.4 De recepis, dé innovatie van 1683 

De introductie van de recepis wordt in de literatuur doorgaans gezien als een mijlpaal 
in het bestaan van de Wisselbank en als startschot voor grote marktveranderingen in 
Amsterdam. Het meest stellig hierin zijn Quinn en Roberds – ‘The introduction of the 
‘receipt’ system transformed both Amsterdam financial markets and the Wisselbank 
itself’57 – en Jan de Vries, die in 1976 de recepis niet alleen zag als de ‘most important 
advance’ van de Wisselbank, maar ook de bron van het grote goud- en zilverreservoir 
dat zich bij de bank vormde ‘mediating the irregular flow of gold and silver from the 
New World with the demand for various types of currency from al over Europe.’58 Twee 
decennia later noemde De Vries de komst van de recepis het begin van een nieuw tijd-
vak met nieuw edelmetaalbeleid.59 Het reservoir-idee is terug te voeren op Van Dillen 
en Adam Smith’s passage in de Wealth of nations (1776): ‘The Bank of Amsterdam has for 
these many years past been the great warehouse of Europe for bullion.’60 Het idee van 
een actieve economische politiek van de Wisselbank werd in de moderne literatuur 
voor het eerst in 1978 geformuleerd door Van de Laar en later overgenomen door Gil-
lard (2004) en Quinn en Roberds (2006).61 Van de Laar werkte het vermoeden van W.C. 
Mees62 uit tot een hypothese van de actieve openmarktpolitiek van de Wisselbank. De 
hypothese van Van de Laar komt er kort samengevat op neer dat de Wisselbank gedre-
ven door het winstmotief en varend op de koers van het agio bankgeld kocht of ver-
kocht, waardoor de bankgeldmarkt door de mutaties weer naar een evenwichtssituatie 
terugkeerde en de fluctuaties van het agio binnen een bepaalde bandbreedte beperkt 
bleven.63 De bank zou dus niet afgewacht hebben tot kassiers of wie dan ook een nieuw 
evenwicht tot stand brachten. Omdat ze op winst belust was kocht en verkocht ze zelf, 
uiteraad op momenten die het meeste profijt opleverden.64 De bank trok daarbij onge-
munt of vermunt edelmetaal aan en veranderde dit in bankgeld, of omgekeerd, zette 
bankgeld om in metaal, in gemunt of vermunt geld.65 Deze substitutie is de crux van 
Van de Laars hypothese. Voordat de werking van deze substitutie uit de doeken wordt 
gedaan en de hypothese met feitenmateriaal wordt getoetst, is het van belang om eerst 
kort de werking van het recepissensysteem uit te leggen.66 

De recepis van 1683: hoe het systeem werkte

Een koopman die in 1683 met een zak van 1.000 zilveren dukatons naar de Wisselbank 
kwam, ontving daarvoor voor een banktegoed van 3.000 gulden banco omdat de bank 
deze munt voor 60 stuivers per stuk in haar boeken waardeerde. Buiten de bank waren 
dezelfde 1.000 dukatons 3.150 gulden waard. De courantprijs was officieel namelijk 63 
stuivers of 3,15 gulden. Het verschil tussen de bank- en courantprijs van de dukaton 
was dus 150 gulden of 5 procent, zijnde het zogeheten natuurlijke agio (zie figuur 4.3). 
Nadat deze koopman voor 3.000 gulden in de bankboeken was gecrediteerd verzegelde 
de bankkassier de zak met dukatons en liet hij deze naar de kelders van de bank bren-
gen. Tegelijkertijd schreef hij voor de koopman een gespecificeerd ontvangstbewijs 
uit, een dukatonrecepis (zie afbeelding 11).
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Op vertoon van dit ontvangstbewijs kon de koopman zijn banktegoed binnen een 
half jaar weer terugwisselen in klinkende dukatons. De bank ontving bij omwisse-
ling de kwitantie weer retour, rekende vervolgens 1/8 procent of 3,75 gulden omwis-
selprovisie en schreef het tegoed uit de boeken van de koopman.67 Voor een bedrag van 
3.003,75 gulden bankgeld kon de koopman dan weer over zijn munten beschikken. Als 
zijn saldo ontoereikend was, omdat hij bijvoorbeeld tussentijds girale betalingen via 
zijn bankrekening had verricht, moest hij bankgeld buiten de bank kopen. Dat bank-
geld was, zoals hiervoor al bleek, buiten de bank tegen een wisselend effectief agio te 
koop bij kassiers. Als het agio op 2 procent stond, was de 3.003,75 gulden bankgeld uit 
het voorbeeld bij kassiers verkrijgbaar voor 3.063,83 gulden (3003,75 x 1,02 = 3063,83). 
Dat bedrag vertegenwoordigde het onttrekkingsbedrag in bankgeld van de 1.000 du-
katons. Met andere woorden: de koopman die met zijn recepis de 1.000 dukatons uit de 
bank wilde halen, moest daarvoor bij een dagkoers van 2 procent effectief agio 3.063,83 
gulden banco neertellen. In het verkeer buiten de bank waren 1.000 dukatons 3.150 
gulden waard. Een aanvullende rekensom leert dat daarmee de onttrekkingswaarde 
van de dukatonrecepis uit dit voorbeeld 3.150-3.063,83 = 86,17 gulden bedroeg.68 Dit 
bedrag was dus omgerekend niet alleen het maximale voordeel dat de koopman uit de 

Figuur 4.3 Prijs/winst (bankgulden) van een recepis van 1.000 dukatons, bij 2 procent agio
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Marktprijs

2% effectief agio 3150
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marktprijs recepis

Figuur 4.4 Prijs/winst (bankgulden) van een recepis van 1.000 dukatons, bij 4 procent agio
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onttrekkingstransactie kon incasseren, het vertegenwoordigde ook de marktprijs van 
de dukatonrecepis. 

De prijs van het recepis fluctueerde mee met de schommelingen van het marktagio. 
Dus wat kon onze koopman, de bezitter van het 1.000 dukaton recepis, nou het bes-
te doen als de marktprijs van het bankgeld was gestegen naar bijvoorbeeld 4 procent? 
Zijn recepis verkopen? Zijn dukatons uit de bank halen? De recepis prolongeren, dus 
het contract verlengen? Of helemaal niets doen en zijn recepis laten verlopen en daar-
mee zijn onttrekkingsrecht laten vervallen? 

Bij een dagkoers van 4 procent agio (zie figuur 4.4), moest de bezitter 3.123,90 
gulden neertellen om zijn 1.000 dukatons uit de bank te onttrekken. Dat was 
3.123,90 - 3.063,83 = 60,07 gulden meer dan bij een agio van 2 procent. In het verkeer 
buiten de bank bleven de 1.000 dukatons onveranderd 3.150 gulden waard. Door de toe-
name van de onttrekkingswaarde van het bankgeld, zakte de prijs van de recepis naar 
3.150 - 3.123,90 = 26,10 gulden, zo’n 60 gulden lager dan de 86,17 bij 2 procent. Op de ver-
valdag van de recepis zou het bij deze dagkoers van het agio en tegen deze lagere markt-
prijs van de recepis nog altijd voordelig zijn om de dukatons uit de bank te halen. Bij een 
koers boven de 5 procent zou onttrekken niet lonend zijn. De recepis op de beurs verko-
pen leverde ook winst op, weliswaar minder dan bij een lager agio, maar er was toch een 
voordeel. Helemaal niets doen en de recepis laten verlopen was op voorhand de meest 
nadelige optie en daarom ook de minst waarschijnlijke. Kiezen voor prolongatie lag het 
meest voor de hand. Want dát was wat de recepis bijzonder maakte: de beleningsperio-
de kon tegen geringe kosten met zes maanden worden verlengd waardoor de bezitter 
de marktbewegingen kon afwachten en het meest voordelige tijdstip van handelen 
uit kon kiezen. Recepissen waren dus goedkoop bij een hoog agio en duur bij een laag 
agio (zie grafiek 4.4). Het feit dat de prijs van de recepis meebewoog met de schomme-
lingen van het marktagio maakte het speculeren met recepissen erg aantrekkelijk.70
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Grafiek 4.4 Relatie tussen de prijs van een dukatonrecepis (1.000 dukaton) onder wisselende agiokoersen69

Bron: bijlage 4 Kerncijfers Amsterdamse Wisselbank.
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4.5 Geldsubstitutiehypothese: openmarktoperaties en fluctuaties 

metaalvoorraad

De recepis was op de keper beschouwd een optie om op elk gewenst moment metaal 
of munten uit de Wisselbank te halen. Mees vatte deze marktwerking samen als een 
negatieve correlatie tussen de recepisprijs en de onttrekkings- of marktwaarde van het 
bankgeld: ‘De prijs dus der recepissen steeg en daalde in eene omgekeerde reden van 
den prijs des bankgelds, en hieruit ontstond een voortdurende strijd tusschen de ei-
genaars van bankgeld, wier belang het natuurlijk was het bankgeld te doen stijgen, en 
de houders van de recepissen, die eene daling van hetzelve trachtten te bevorderen.’71 
Ook de werking van dit prijs- en substitutiemechanisme had Adam Smith in 1776 in 
zijn Wealth of Nations beschreven. Eigenaren van recepissen hadden er volgens hem be-
lang bij om het agio te drukken: ‘in order either to buy bank money (and consequently 
the bullion, which their receipts would then enable them to take out of the bank) so 
much cheaper, or to sell their receipts to those who have bank money, and who want 
to take out bullion, so much dearer.’ Eigenaren van bankgeld hadden echter een ander 
belang. Voor hen was een stijging van het agio gunstig: ‘It is in the interest of the ow-
ners of bank money, on the contrary, to raise the agio, in order either to sell their bank 
money so much dearer, or to buy a receipt so much cheaper.’72 

Daarmee zijn we terug bij de hypothese van Van de Laar over de geldsubstitutie door 
de Wisselbank en de vraag hoe en waarom die zich voltrok. Volgens Van de Laar joeg de 
Wisselbank winst na. Met dat doel voor ogen kocht en verkocht de bank zélf actief en 
dus op eigen initiatief bankgeld.73 Als de bank bankgeld verkocht, ontving ze daarvoor 
contant geld. Dat werd in de bankboeken gecrediteerd waardoor de bankguldenom-
loop toenam en de circulatie van contant (metaal)geld afnam. Van de Laar veronderstelt 
dat er door de introductie van de recepis een aantoonbare samenhang bestond tussen de 
omvang van de metaalvoorraad van de bank en de agiokoersen van het bankgeld. Verder 
veronderstelt hij dat het inititief voor verruimen of verkrappen van de bankgeldhoeveel-
heid bij de bank lag. Voor Van de Laar was de Wisselbank kampioen openmarktpolitiek. 

W.C. Mees zou zich slechts ten dele hebben kunnen vinden in deze hypothese van 
Van de Laar. Volgens Mees kocht en verkocht de bank wel degelijk bankgeld met be-

Resultaat
Doel Indicator Actie Instrument Intermediair/ Wisselbank Markt

middel

Uitstroom munten – Muntcirculatie +
Recepis Deposito's/ Deposito-omvang – Recepisprijs – 

Agio: Verkopen: hoeveelheid Hoeveelheid Agio +
         dalend/laag Edelmetaal bankgeld –

Marktliquiditeit

Recepissen Deposito's/ Instroom munten + Muntcirculatie –
Agio: Kopen: hoeveelheid Deposito-omvang + Recepisprijs +

         stijgend/hoog Edelmetaal Hoeveelheid Agio –
bankgeld +

bankgeld

bankgeld

Figuur 4.5 Geldsubstitutie Wisselbank: openmarktoperaties door fluctuaties metaalvoorraad 
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hulp van de recepissen, maar deed ze dit niet alleen uit winstoogmerk. Zo schetst hij 
de situatie in 1763 waarin de koers van het bankgeld erg laag stond en de Wisselbank, 
indien ze dit gewild had, zeer eenvoudig en goedkoop bankgeld had in kunnen ko-
pen.74 Toch deed de bank dit niet. De reden lag volgens Mees in het feit dat de bank-
geldschaarste in verband stond met een nadelige wissel waardoor veel munten en edel-
metaal naar het buitenland verdwenen. Omdat het bankbestuur dit als hoogst nadelig 
beschouwde, wilde men deze ontwikkeling afremmen en vooral niet stimuleren, wat 
zou gebeuren als men bankgeld inkocht en contant geld betaalde. En verkoos men er-
voor om het agio van het bankgeld liever nog te laten dalen dan om edelmetaal in de 
markt te brengen dat de gevreesde edelmetaaluitvoer zou hebben aangemoedigd. Be-
vestiging voor zijn stelling zocht Mees in de instructie voor de commissarissen van de 
bank van 26 april 1782. Die schreef voor dat de essayeur van de bank bij een dalend agio 
bankgeld moest inkopen ‘Dog wanneer commissarissen van gedagten waaren, de om-
standigheden van tijden daartoe niet gunstig te zijn’,75 moest dezelfde essayeur onder-
zoeken of de oorzaak van de kasgeldschaarste wellicht gelegen was in ‘door het verzen-
den van den standpenningen buitenslands’.76 Voor de Wisselbank gold volgens Mees 
dus ook een algemeen publiek belang: het temperen van de goud- en zilverexport en 
het garanderen van een ononderbroken extern aanbod van zilver.

In het verlengde hiervan opperden Quinn en Roberds een gezamenlijk-belang-hy-
pothese van de Wisselbank. Die komt erop neer dat de bank sinds het midden van de 
zeventiende eeuw het vertrouwen genoot van de kooplieden omdat de bank zich niet 
primair door haar particuliere belang liet leiden, maar door een gezamenlijk belang. 
Want volgens hen droeg de bank ook sterk bij aan de soliditeit van het financiële sys-
teem, omdat ze uiteindelijk het geld in haar kluizen effectief wist te beschermen te-
gen waardeverlies. Aanvankelijk – vóór 1659 – zou de bank daarvoor de tarifering van 
munten hebben gehanteerd. Nadien, en dan vooral na 1683, kweet de bank zich van 
die taak door de hoeveelheid bankgeld te reguleren via openmarktinterventies. Die in-
terventies waren gericht op het afvlakken van fluctuaties van de metaalvoorraad.77 Or-
dentelijke marktverhoudingen vereisten immers regulering van geldvraag en -aanbod, 
of meer formeel, een elastische liquiditeitsvoorziening in een omgeving waarin han-
delsmunten en dus ook bankgeld als koopwaar werden beschouwd waarvan de prijs 
mocht variëren. 

Door de introductie van de recepis bestond er een aantoonbare samenhang tussen 
de omvang van de metaalvoorraad van de bank en de wisselkoersen in Amsterdam. De 
Wisselbank wist zo een adequate verdedigingslinie op te werpen tegen het interne en 
externe waardeverlies van de bankgulden, de Wisselbank dus als kampioen waarde-
vastheid. De onmiddellijke vervolgvragen hierop zijn: hoe deed de bank dat dan pre-
cies en is de veronderstelde samenhang aantoonbaar? 

Dat brengt me bij mijn recepis-verandert-markt-hypothese die antwoord geeft op 
de vraag hoe de bank haar metaalvoorraad reguleerde. De essentie van mijn veronder-
stelling is dat de openmarktoperaties van de Wisselbank en het verscherpte toezicht 
op de markt mogelijk werden gemaakt door geldsubstitutie van de bank. Het instru-
ment van de recepis was daarbij cruciaal. Geldsubstitutie verliep volgens het model in 
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figuur 4.5. Dat model was de basis voor de openmarktoperaties van de bank. Het geeft 
aan op welke indicator de bank stuurde, welke actie met welk instrument werd onder-
nomen, waarop de acties gericht waren en wat het doel en de resultaten van die acties 
waren.

Volgens het model78 was er een eenvoudige switch mogelijk tussen bankgeld, char-
taal geld en edelmetaal. Rekeninghouders brachten naar believen geld in de bank of 
onttrokken het daar uit; de hoeveelheid bankgeld fluctueerde al naar gelang. Substan-
tiële veranderingen in de hoeveelheid bankgeld werden zichtbaar door veranderingen 
van het agio van de bankgulden. 

Bij een dalend agio steeg de prijs van de recepis. Dat maakte het voor particuliere re-
cepishouders en Wisselbank aanlokkelijk om recepissen te verkopen die ze tegen een 
lage prijs hadden gekocht. Bij de Wisselbank ontstond druk om bankgeld te kopen 
want een dalend of laag agio was immers een indicatie voor een ruime markt met een 
overschot of een geringe behoefte aan bankgeld. Bankgeld kon de bank op twee manie-
ren kopen: door de verkoop van vermunt of ongemunt goud en zilver in welke vorm 
dan ook – ‘bullion’ in het Engels – of het verkopen van gemunt geld, wat vanaf 1683 
mogelijk was door de verkoop van recepissen. Bij de verkoop van recepissen stroomde 
muntgeld de bank uit en stond de bank dus zilver of goud af ten behoeve van de cou-
rantguldencirculatie. De metaalvoorraad van de bank daalde daardoor, evenals de hoe-
veelheid bankguldens, wat in concreto neerkwam op een dalend bedrag aan deposito’s 
in de bank. 

Een stijgend agio echter duidde op een krappe markt en een tekort aan bankgeld. 
Het betekende ook een lage recepisprijs die het voor particulieren aantrekkelijk maak-
te om deze te kopen. Voor de Wisselbank was een stijgend agio het signaal om bank-
geld te verkopen. Bankgeld verkopen betekende ongemunt of vermunt goud en zilver 
in bulk kopen of ook recepissen kopen. Beide manieren resulteerden in een stijgend 
aanbod van goud, zilver en bankgeld. De Wisselbank kon aldus de bankguldencircu-
latie uitbreiden. De test van deze hypothese vindt in het volgende hoofdstuk plaats.
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