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5  Operaties en liquiditeits-
management

Reguleerde de Wisselbank haar metaalvoorraden volgens het geldsubstitutiemodel uit 
hoofdstuk 4? Vertoonde de Amsterdamse markt daardoor minder wisselvalligheden? 
En was de recepis – het centrale element in het model – daarmee de sleutel voor een ge-
slaagde monetaire politiek van de bank? Dat zijn de drie vragen die in dit hoofdstuk 
worden beantwoord. Eerst komen de rekeninghouders van de Wisselbank aan bod en 
worden enkele karakteristieken van die groep onder de loep genomen, zoals aantal-
len, groei en dynamiek, betaalgedrag en de tegoeden bij de bank. Daarna volgen drie 
analyses. De eerste betreft de openmarktoperaties van de bank in de vorm van aan- en 
verkopen van edelmetaal. De tweede analyse heeft betrekking op de geldvraag of de 
omloopsnelheid van de bankgulden. De derde is gericht op de wispelturigheid van het 
Amsterdamse betalingscircuit. 

5.1 Rekeninghouders: karakteristieken, aantallen, groei en dynamiek 

Op 14 oktober 1654 betaalde Eduard de Man 75 gulden en 10 stuivers via zijn Wissel-
bankrekening aan de burgemeesters van Amsterdam. Het was een restbedrag van een 
omvangrijke internationale financieringsoperatie van in totaal 15.000 pond sterling 
die de Staten van Holland hadden overgemaakt naar Willem Boreel, de ambassadeur 
van Amsterdam in Londen. Medio september 1654 had Holland voor deze transactie 
de hulp ingeroepen van de Amsterdamse burgemeesters, die op hun beurt de klus lie-
ten klaren door Eduard de Man, een koopman in Amsterdam die onder meer bewind-
voerder was van de Amsterdamse kamer van de West-Indische Compagnie. De Man 
kocht op de Amsterdamse beurs in totaal 52 wissels op Londen en stuurde deze naar 
zijn zakenrelatie David Otgher in Londen met het verzoek deze aan Boreel uit te beta-
len. In Amsterdam ontvingen de burgemeesters van De Man een keurige specificatie 
van de hele operatie die omgerekend 163.424,10 gulden besloeg. Ter vereffening van 
dit bedrag gaven de burgemeesters aan de commissarissen van de Wisselbank opdracht 
om ‘van stadswegen’ aan De Man in totaal 163.500 gulden te betalen, wat gebeurde in 
etappes van vijf stortingen in contanten. Na afhandeling bleek de transactie door bij-
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komende kosten ‘voor l’agio van bancgelt à 25/8%’ in totaal bijna 168.000 gulden te om-
vatten. De Wisselbank streek de extra kosten 7.665 gulden als omwisselprovisie op en 
Eduard de Man verdiende aan het geheel 112,50 gulden als wisselcourtage.1

Op 15 mei 1671 schreef Rocco Tamagno 45.000 gulden van zijn Wisselbankreke-
ning over naar de rekening die de Staten van Holland kort daarvoor bij de bank had-
den geopend.2 Een deel van dat bedrag – 31.166 gulden – keerden de Staten uit aan 
Amsterdamse koopman Samuel Sautijn. Deze transactie was de afronding van een 
slepende kwestie die tot veel commotie had geleid in de Amsterdamse zakenwereld 
en in diplomatieke kringen. Rocco Tamagno was namelijk geen doorsnee koopman. 
Hij was een koopman uit Venetië die het geld beheerde dat de Republiek Venetië op 
zijn Wisselbankrekening had ondergebracht. Op dat geld had Sautijn op 18 oktober 
1668 beslag laten leggen omdat hij nog vorderingen uit de jaren dertig op de Veneti-
aanse Republiek had uitstaan.3 De actie van Sautijn riep veel weerstand op. Kooplie-
den die op Italië en de Levant handelden, eisten opschorting van het beslag omdat ze 
directe schade leden – lopende betalingen dreigden te worden ontregeld – en erg be-
ducht waren voor reputatieschade van de bank en op termijn represailles van de Ve-
netianen vreesden. Dat laatste was niet ten onrechte zoals uit een brief valt op te ma-
ken die Coenraad van Beuningen vanuit Londen aan de Amsterdamse burgemeesters 
schreef. Van Beuningen, ervaren diplomaat en toekomstig burgemeester van Amster-
dam, vertrouwde het stadsbestuur toe dat de Amsterdamse bezitters van Venetiaanse 
effecten onaangename verrassingen te wachten zouden staan als het beslag op de Ve-
netiaanse rekening niet werd opgeheven. ‘Mij dunkt’, schreef Van Beuningen ,‘dat dit 
laatste in alle manieren dient vermeden’ te worden, daar verscheidene Amsterdamse 
kooplieden ‘liquide pretensien’ van de Franse en de Spaanse kroon onder beheer had-
den. Het onverhulde dreigement maakte kennelijk indruk. De Staten van Holland 
haastten zich om een resolutie uit te vaardigen waarin expliciet de onschendbaar-
heid van Wisselbankdeposito’s werd onderstreept. Vervolgens formuleerden ze een 
schikkingsvoorstel met henzelf als bemiddelaar. De Staten zouden volgens dat voor-
stel eerst geld ontvangen van enkele financiers die Tamagno te hulp zouden schie-
ten. Daarna zouden de Staten dit geld grotendeels aan Sautijn ter beschikking stellen. 
De feitelijke afhandeling verliep volgens dit voorstel en de Wisselbankrekening van 
de Staten werd na de afhandeling opgeheven. Tamagno vertrok in augustus 1671 be-
rooid naar Venetië.

Eén van de stille financiers die Tamagno te hulp schoot was Christoffel van Acker-
laecken, eerste boekhouder van de VOC-kamer Amsterdam en correspondent van de 
VOC-kamer Zeeland.4 Van Ackerlaecken sprong met 16.000 gulden bij, wellicht in op-
dracht van het stadsbestuur dat er alles aan gelegen was om de Sautijn-affaire zo snel 
mogelijk af te ronden. Ook in 1672 bemiddelde Van Ackerlaecken bij een acuut geld-
probleem, deze keer van de kamer Zeeland van de VOC. Van Ackerlaecken haalde daar-
voor in korte tijd grote sommen contanten uit de Amsterdamse Wisselbank, in to-
taal onttrok hij ruim 90.000 gulden, en stuurde deze in kistjes naar Middelburg. Daar 
kwam het geld weliswaar in de plaatselijke Wisselbank terecht, maar bereikte het nooit 
de Compagniekas omdat de Middelburgse bank minder tot betalen in staat was dan 
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132  5 operaties en liquiditeits management

ingewijden uit Zeeland hadden doen voorkomen. De Middelburgse bank moest in 
1672 namelijk haar deuren sluiten omdat ze de stormloop van haar rekeninghouders 
niet wist te doorstaan. Het geld uit Amsterdam verdween naar later bleek, in de zakken 
van de frauderende kassiers en boekhouders van de kamer Zeeland. Op grond van deze 
slechte ervaring besloten de Heren Zeventien van de VOC dat VOC-producten die in 
Middelburg geveild werden contant of via de Amsterdamse Wisselbank betaald moes-
ten worden. Dat was de reden waarom de Zeeuwse kamer in 1673 een rekening bij de 
Amsterdamse bank opende, waar ook alle andere kamers al een of meerdere rekenin-
gen hadden lopen. De kamer Amsterdam had meerdere betaalrekeningen: die op eigen 
firmanaam, VOC-kamer Amsterdam, die van Van Ackerlaecken zelf en een op naam 
Jeronimo Tonneman, de kassier van de Amsterdamse kamer. Van Ackerlaecken verre-
kende via zijn eigen rekening in een jaar tijd – tussen februari 1675 en februari 1676 – 
in totaal voor 2.269.802 bankgulden. Bij het afsluiten van de boeken hield hij een be-
scheiden saldo van 7.615 gulden over.5 

Deze drie rekeninghouders hebben meer met elkaar gemeen dan het in eerste in-
stantie lijkt. Allereerst behoorden ze tot de selecte groep internationale kooplieden, 
bestuurders en vermogenden met een rekening bij de bank. Verder ontplooiden ze 
activiteiten waaruit een centrale rol van de Wisselbank naar voren komt: als conver-
siekantoor (De Man), als clearingkantoor en geldschieter (Tamagno) en als reserve-
fonds (Van Ackerlaecken). Uit de drie voorbeelden spreekt ook een geconsolideerde 
probleemaanpak. Wat op het eerste gezicht kortetermijn opportunisme en ‘hands-off 
management’ lijkt, bleek in werkelijkheid deel uit te maken van een geïntegreerd fi-
nancieel risicobeheer van de Amsterdamse burgemeesters met een cruciale rol voor de 
bank. Het vierde aspect dat uit de drie voorbeelden naar voren komt, is het gevarieerde 
liquiditeits- en cashmanagement van de bank en de veelvormige dienstverlening aan 
de rekeninghouders: omvangrijke girale transacties, kasbetalingen, het openen van 
gelegenheidsrekeningen en de creatie van nieuwe deposito’s. Uit deze dienstverlening 
van de bank sprak een grote mate van liquiditeit, gemak en veiligheid, zij het dat een 
specifiek veiligheidsaspect, de stedelijk garantstelling, in korte tijd twee keer zwaar op 
de proef werd gesteld. 

Hoe de totale maatschappelijke liquiditeit van de bank zich in de loop der tijd ont-
wikkelde en of uit deze ontwikkeling eveneens een centrale rol van de Wisselbank naar 
voren komt blijkt niet uit de drie voorbeelden. Daarvoor is in de volgende paragrafen 
de totale vraag naar en het totale aanbod van bankgeld in beeld gebracht. De vraag naar 
bankgeld werd in eerste instantie uitgeoefend door de rekeninghouders van de bank 
en de bank zelf. Het aanbod op deze markt bestond in oorsprong uit de middelen die 
de rekeninghouders aanboden en die de Wisselbank aantrok in de vorm van deposito’s. 
Wie waren deze rekeninghouders? Hoeveel telde de bank er? Hoeveel tegoeden hielden 
ze aan, welke vraag oefenden ze uit, waren ze de enigen die deze vraag uitoefendenden 
en hoe omvangrijk waren de deposito’s die ze aanboden? Hoe ontwikkelde zich met 
andere woorden de geldhoeveelheid van de bank en wist de bank deze te reguleren? 
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Een appèlrol van Amsterdamse kapitalisten

‘Een appèlrol van Amsterdamse kapitalisten’, zo omschreef Barbour de alfabetische 
lijst met rekeninghouders bij Amsterdamse Wisselbank.6 De namenregisters ogen als 
een eigentijdse presentielijst die met een keur aan binnen- en buitenlandse namen de 
samenstelling van de internationale Amsterdamse zakenwereld weerspiegelt. Omdat 
een presentielijst ook weinig zegt over het feitelijk gebruik van de bankrekeningen en 
daarmee van de bank, zijn voor negen steekproefjaren tussen 1646 en 1726 de girale 
omzetten van alle rekeninghouders gereconstrueerd en voor vijftien tussenliggende 
steekjaren hun onttrekkingen en stortingen in contanten. De steekproef en aanvul-
lend prosopografisch zoek- en spitwerk bracht aan het licht dat de rekeninghouders 
in drie groepen zijn onder te verdelen. 

1. Prominente Amsterdamse kooplieden met hoge omzetten. 
De meeste rekeninghouders in deze groep combineerden een hoog giraal omzetvo-
lume met een relatief grote naamsbekendheid in Amsterdam. In de lijsten met top-
omzetten van de Wisselbank, zoals de top-25 voor 1666, (zie grafiek 5.1),7 treffen we 
de namen aan van koopliedenfirma’s die we in zo’n lijst verwachten en die zonder 
problemen zijn thuis te brengen in de bekende Amsterdamse familienetwerken. Dit 
geldt voor Jan de Neufville, de weduwe Cooijmans, Phillipe de Surmont, Daniel en Jan 
Baptista Hochepied, Daniel de la Bistraet, Jan Deutz, Gabriel Marcelis, Gerard Marten 
Wed. & Zonen en Govert & David Wuijtiers. Ook de gebroeders Parenti, de bankier 
Anthonie Lopes Suasso, de wisselmakelaars Daniël en Mattheus Lestevenon – gewezen 
werkgevers van Johannes Phoonsen –, de reder Ellert van Hoeff, Claude Blott, koop-
man uit Lyon, Joris de Visser en Abraham Poniche.8 Ook de topomzetten van begin 
achttiende eeuw werden gerealiseerd door de grote en internationaal vermaarde fir-
ma’s zoals Andries Pels & Zn, George Clifford & Co.9

2. Onbekende buitenlandse prominenten met lage omzetten. 
De rekeningen die buitenlandse staatshoofden bij onbekende rekeninghouders aan-
hielden, vallen onder de categorie ‘onbekende buitenlandse prominenten’. Voor de 
buitenwacht was veelal onbekend op wiens naam deze rekeningen gesteld waren – ze 
stonden in iedere geval niet op naam van de prominenten zelf – en wie dus als agent 
van deze buitenlandse mogendheden optraden. Barbour onthulde al enkele namen 
van Amsterdamse kooplieden en rekeninghouders die diensten verleenden aan bui-
tenlandse broodheren. De gebroeders Hoeufft zouden volgens haar beiden agenten 
van de Franse kardinaal de Richelieu zijn geweest, Mattheus Hoeufft in Amsterdam en 
zijn broer Jan in Parijs. Jan Deutz ontplooide activiteiten voor de Oostenrijkse keizer. 
En de Deense kroon deed een beroep op de diensten van geldschieters als Joachim Ir-
gens, de gebroeders Marcelis en Samuel Sautijn.10 In Amsterdam zou de Deense kroon 
op naam van de Deense gezant Corfits Ulevelt en rekening bij de Wisselbank aange-
houden hebben. Hij zou in 1651-1652 een Wisselbankrekening hebben gehad, even-
als Jan Francois Cramrich als vertegenwoordiger van de Oostenrijkse keizer. Omdat de 
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134  5 operaties en liquiditeits management

bankregisters voor deze jaren ontbreken, valt niet na te gaan of beiden daadwerkelijk 
over een bankrekening beschikten. Gabriël Milan en François Muller, respectievelijk 
factoor en resident in Amsterdam van de Deense koning, hadden er in 1675 in ieder 
geval beiden wel een, evenals Francisco Mollo, vertegenwoordiger van de koning van 
Polen in Amsterdam. 

Koningin Christina van Zweden en rijkskanselier Axel Oxenstierna werden ver-
tegenwoordigd door Michel le Blon, die in 1632 als ‘politiek vertegenwoordiger en 
nieuwsagent’ in Amsterdam werkzaam was. In het laatste kwart van de zeventiende 
eeuw zou de joodse koopman Miguel Osorio deze post voor de Zweedse vorst heb-
ben bekleed. Henry Bull, consul van de Engelse koning en rekeninghouder bij de Wis-
selbank, kreeg in 1686 uitbetaald vanwege zijn ‘secret services’ voor de Engelse troon. 
Cosimo de Medici had ook zijn zaakgelastigden in Amsterdam. Tussen 1667-1669 was 
dat Francesco Ferroni, de Florentijnse koopman-bankier bij wie De Medici tijdens zijn 
bezoek aan Amsterdam in 1667, 1668 en 1669 logeerde. In de periode 1670-1690 nam 
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Grafiek 5.1 Top-25 rekeningen Amsterdamse Wisselbank, naar giraal transactievolume van de reke-

ninghouders, 1666

Bron: bijlage 3.8 Giraal transactievolumes 25 grootste rekeninghouders Amsterdamse Wisselbank, 1646-1726, naar 
steekproefjaar en maand; ad B (1666), exclusief VOC.
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Giovacchino Guasconi deze rol van zaakgelastigde waar. Adriaen van Aldewerelt en Ed-
mont Chardinel namen in 1670 in Amsterdam de honneurs waar voor hertog August 
van Brunswijk-Lüneburg en Pierre du Pré in 1675 voor de vorst van Osnabrück. Deze 
Du Pré stond nummer 20 in de top-25 omzetten van de Wisselbank in 1675. De acti-
viteiten van de Franse koning bleven lange tijd omgeven door een waas van geheim-
zinnigheid en geruchten. Zo zou eind jaren dertig Hercule Girard, baron de Charna-
cé, vertrouweling van de kardinaal de Richelieu en gezant in Den Haag voor de Franse 
koning, een rekening bij de bank hebben aangehouden. ‘Men zegt’, zo schreef David 
le Leu de Wilhem, op 3 oktober 1637 vanuit Den Haag aan zijn zwager Constantijn 
Huygens, ‘dat deze heer 450.000 franc in de bank van Amsterdam heeft, maar dat zal 
wel grotendeels geld van de koning zijn.’11 Dertig jaar later deed het gerucht de ronde 
dat eene Guillaume Belin, alias de la Garde, als commissaris van de Franse koning ac-
tief was in Amsterdam. Hij zou in 1665 in Amsterdam zijn geweest waar hij een Wis-
selbankrekening voerde als Guileam Belijn. In 1654 stond deze Belijn in de top-25 om-
zetten op een twintigste plaats. Hij verrekende in een half jaar tijd 417.000 gulden. In 
1718 trad de in Amsterdam bankierende Claude Louis de Surmont op als raadgever van 
de Franse koning. 

Johan Francois Massis, Amsterdams koopman en in 1676 houder van een van de 
top-25 rekeningen, voorzag in hetzelfde jaar Christoph van Marenholtz – ‘envoyé extra 
ordinaris’ van de hertog van Brunswijk – van 55.000 gulden.12 Mathias Dögen, of Mat-
thijs Deuge zoals in het Wisselbankregister werd opgetekend, was in september 1652 
raad en agent van de keurvorst van Brandenburg. De 20.000 gulden die hij leende van 
de Amsterdamse koopman Jan Oort ontving hij niet op zijn eigen rekening, maar op 
die van Lodewijk Borremans. Ook de keurvorst van Beieren ontving in 1698 op deze 
manier een lening van 30.000 gulden: Benjamin Poulle leverde deze som in bankgul-
dens aan Pieter Geelhand, die op zijn beurt het geld ontving voor Johan Gerwin de 
 Beijwegh, koopman in Keulen en gemachtigde van de Beierse keurvorst. De gezant van 
de koning van Pruisen in Den Haag, Daniel Meinerzhagen of Meijnertshagen, mach-
tigde in 1727 voor deze zaken Jacob Meinerzhagen of Meijnertshagen, koopman in 
Amsterdam. Jan Anthony de Normandie, thesaurier-generaal van de Zwitserse troepen 
en agent van de koning van Sicilië machtigde in 1716 zijn broer Michiel de Normandie 
met wie hij een gezamelijke rekening voerde in de Wisselbank.13

Ook de Republiek Venetië hield geld aan in de Wisselbank. Aanvankelijk, in het be-
gin van de zeventiende eeuw, schakelde ze Amsterdamse koopliedenfirma’s in zoals die 
van Andries van der Meulen voor het sluiten van geldleningen als voor het doen van 
betalingen, beide voor de werving van legertroepen en de huur van schepen.14 In 1645 
openden de Venetianen zelf een rekening bij de Wisselbank. Die rekening stond op 
naam van een zekere Domenico Condulmar, secretaris van Alvise Contarini, de Vene-
tiaanse gezant in Münster. Deze Condulmar werd herhaaldelijk voor zaken naar Am-
sterdam gestuurd, waar hij in de Wisselbank niet alleen Venetiaanse fondsen beheerde, 
maar ook die van de keurvorst van de Palts.15 Condulmars transacties via de Wisselbank 
waren aanzienlijk. Zo verrekende hij in 1646 van zijn eigen rekening ruim 400.000 gul-
den. In het najaar van 1646 betaalde hij ‘con semplice giro’ het eenmalige bedrag van 

Dehing_HRbinnenwerk DEF compleet.pdf   135 28-08-12   09:48



136  5 operaties en liquiditeits management

150.000 gulden aan een participatievennootschap van vier Amsterdamse bankiers die 
zich voor deze eenmalige handelsoperatie – levering van materieel en troepen – had-
den geassocieerd.16 In de jaren zestig en begin jaren zeventig van de zeventiende eeuw 
beheerde de onfortuinlijke Rocco Tamagno de rekening van de Republiek Venetië. Het 
is niet bekend of de Republiek Venetië na het vertrek van Tamagno nog langer geld 
aanhield in de bank.

Ook de Spaanse kroon zou in 1668 gebruik hebben gemaakt van de Wisselbank, toen 
ze betalingen aan Zweden via de Wisselbank liet verlopen. Het is onbekend welke per-
sonen daarbij betrokken waren.17 Waarschijnlijk was dat Jacques Richard voor de Spaan-
se kant. Richard was de eerste Spaanse consul in Amsterdam na 1648. Hij kweet zich 
vanaf begin 1653 – het jaar waarin de Staten-Generaal instemden met zijn aanstelling – 
met verve van zijn taak. Zo rapporteerde hij de Spaanse ambassadeur in Den Haag in 
1655 over de joodse kooplieden in Amsterdam, hun namen of aliassen waaronder deze 
kooplieden op Spanje handelden plus de namen van hun handelscontacten in Spanje.18 
De namenlijsten die Richard opstuurde, werden in Spanje met instemming ontvangen 
en prompt doorgestuurd naar de raad van de Inquisitie.19 In 1671 was Richard in Am-
sterdam nog altijd actief als consul ‘van sijne catolijcke maijesteijt’20 en in juni 1672, 
toen de Franse legers vanuit het oosten oprukten, was hij een van de velen die bijtijds 
hun geld uit de Wisselbank probeerden te halen.21 Niet veel later moet Richard zijn 
overleden; in 1675 stond de Wisselbankrekening op naam van Jacques Richart Wed. Na 
Richards overlijden waren de tijden voor de Spaanse kroon kennelijk zo veranderd dat 
ze in 1677 de joodse koopman Manuel de Belmonte tot haar agent-generaal in Amster-
dam benoemde.22 Een andere joodse koopman, Jeronimo Nunes da Costa, was al sinds 
1661 agent in de Republiek van de koning van Portugal.23 De rekening van Nunes da 
Costa behoorde al in 1654 tot de top-50 rekeningen van de Amsterdamse Wisselbank.

3. Onbekende rekeninghouders, met hoge bankomzetten
Kenmerkend voor deze groep is hun hoge girale omzetvolume en de naar verhouding 
hoge chartale omzetten in combinatie met een relatieve naamsonbekendheid. Deze 
groep bestaat vooral uit kassiers en gevolmachtigden van VOC, WIC en de Wisselbank 
zelf. Zo genereerde de in de literatuur onbekende kassiersfirma van de weduwe Eras-
mus Forckenbeeck in 1666 op Jan de Neufville na de grootste girale omzet (bijna 3,8 
miljoen gulden) van alle rekeninghouders en een chartaal transactievolume van bijna 
50.000 gulden. Ook andere kassiersfirma’s – van Hendrick Corff, Hendrick de Kem-
penaer en Moses & David Juda Lion24 – wisten zich in 1666 in de top-25 van grootste 
Wisselbankomzetten te scharen. Laatstgenoemde firma, die van Moses & David Juda 
Lion, verloor haar toppositie in de chaotische zomermaanden van 1672 toen beide fir-
manten mét de tegoeden van hun cliënten spoorloos verdwenen en de Amsterdamse 
schout en schepenen een opsporingsbevel naar hen uitvaardigden.25 

Ook de relatief onbekende gevolmachtigden van VOC en WIC treffen we in de 
top-25 van 1666 aan: boekhouder Christoffel van Ackerlaecken, de kassiers Jeronimo 
Tonneman en Jacob Stoffels of Stoffelsen, de advocaat Everhard Schot en de bewind-
voerders Egidius van den Bemden en Thomas Broers.26
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Kassiers in de Wisselbank

Drong in hoofdstuk 2 zich nog de vraag op wat er precies met de kassiers gebeurde als 
hun papier niet verdween en ze kennelijk ook niet overbodig werden, terwijl de domi-
nantie van de Wisselbank zichtbaar groeide en het girosysteem van de bank de rol van 
de kassierbriefjes als circulatiemiddel leek over te nemen, het antwoord op die vraag 
was dus: concentratie onder het publieke gezag van de Wisselbank. Nu constateerde 
Van der Wee in dit verband, overigens zonder concrete aantallen, niveaus of ontwik-
kelstadia te noemen, een relatieve achteruitgang van het kassiersbedrijf ten gunste van 
de publieke Wisselbank in het begin van de zeventiende eeuw en een relatieve groei 
van het aantal kassiers, kassiersdiensten en -omzetten tegen het einde van de zeven-
tiende eeuw ten koste van de Amsterdamse Wisselbank.27 Ook Mees zag in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw een positieverbetering voor de kassiers: ze waren in die 
periode zeer in aanzien geklommen en een aantal formele beperkingen was opgehe-
ven, al had geen van hen een formeel beëdigde status.28 Phoonsen echter probeerde al 
in 1677 verwoed aan te tonen dat kashouders ‘die speelen met het geld van hun mees-
ters’ in Amsterdam overbodig waren.29 Toch schatte hij het aantal wisselaars, kassiers 
en ‘maackelaars als beunhasen’ dat direct last zou ondervinden van de oprichting van 
een courantbank op 20, hooguit 25.30 

Combineren we deze gegevens met de gegevens uit andere bronnen, dan ontstaat 
het beeld van een beroepsgroep die in de eerste helft van de zeventiende eeuw in om-
vang beperkt was, en die nadien, en dan vooral in de tweede helft van de zeventien-
de eeuw, sterke groeide en in de loop van de achttiende eeuw weer kromp naar mid- 
zeventiende-eeuwse aantallen. 

In 1608 zou er sprake zijn geweest van een omvangrijke omloop van kassierspa-
pier – ‘veel hondertduysent florenen tegelijck’ – en, afgaande op de beschrijving van 
de Londense koopman Gerard de Malynes in diens Lex mercatoria,31 zouden in het eerste 
kwart van de zeventiende eeuw in de Hollandse goederenhandel kassierspromessen als 
reguliere betaling van hand tot hand zijn gegaan. De omvang van het kassiersaandeel 
in het betalingsverkeer van de Wisselbank kan bij benadering en indirect worden ge-
reconstrueerd door de transacties bij de Amsterdamse Wisselbank van met name be-
kende kassiers te kwantificeren. Het resultaat van die inventarisatie is in extenso ge-
groepeerd in bijlage 4 en samengevat in tabel 5.2 en grafiek 5.3.32 De cijfers in deze tabel 
bevestigen de stelling van Van der Wee op het punt van de relatieve groei van het aantal 
kassiers, de kassiersdiensten en -omzetten tegen het einde van de zeventiende eeuw. 
De cijfers weerspreken echter diens opvatting over de relatieve achteruitgang van het 
kassiersbedrijf ten koste van dat van de Wisselbank in die periode. Over de situatie in 
het begin van de zeventiende eeuw valt op basis van deze cijfers weinig steekhoudends 
te zeggen. De cijfers uit de tabel wijzen uit dat de kassiers bovengemiddeld actief wa-
ren binnen de Wisselbank. Hun omzetgroei binnen de bank blijkt namelijk aanzien-
lijk groter te zijn dan die van het banktotaal. De kassiers namen daarmee een groeiend 
aandeel van de omzetgroei van de Wisselbank voor hun rekening. Vooral in het laatste 
kwart van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw was dat het geval. Van-
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Tabel 5.2 Omzet kassiers via de Amsterdamse Wisselbank

1646 1654 1666 1676 1686 1695 1707 1716 1726

Aantal actieve kassiers 7 17 24 21 34 42 51 55 55

Wisselbankomzet 

kassiers
(mln gld) 0,5 8,1 13,3 23,2 28,6 42,8 81,8 70,8 61,7

Gemiddelde per 

kassier
(1000 gld) 74,3 476,0 553,8 1105,9 839,9 1018,3 1604,8 1287,7 1122,1

Totale omzet 

Wisselbank 
(mln gld) 162,3 169,5 185,0 203,5 181,0 248,7 271,6 304,5 330,1

Aandeel kassiers (% Wb-

omzet)
0,3 4,8 7,2 11,4 15,8 17,2 30,1 23,3 18,7

Bron: bijlage 4 Bankgeldtransacties van kassiers via de Amsterdamse Wisselbank.
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Grafiek 5.2 Aantal kassiers, wisselaars, handelaars in wissels en wisselmakelaars in Amsterdam 

Bron: SAA, Collectie Hart (883) beroepen ondertrouw; Rechterlijk Archief, Registers goede mannen (5061); Achief bur-
gemeesters (5028/596); V. Dillen, Bronnen Wisselbanken; Mees, Proeve, 250.

Tabel 5.1 De totale beroepsbevolking in Amsterdam en het aantal personen werkzaam in de dienstverle-

ning en het geld- en bankwezen

1578/1600 1601/1625 1626/1650 1651/1675 1676/1700 1701/1715

x 1000

Totale beroepsbevolking 8,90 21,50  35,60  42,30  41,60  24,50

Dienstverlening 2,30 5,70  13,80  17,70  16,80  8,90

Geld- en bankwezen 0,01 0,05  0,20  0,40  0,50  0,20

Bron: SAA, Collectie Hart, beroepen ondertrouw.
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af het eerste decennium van de achttiende eeuw – na 1707 – stabiliseerde deze onstui-
mige groei van het kassiersbedrijf weer enigszins. Dat laatste blijkt ook uit grafiek 5.3, 
waarin de omvang van de geldmarkttransacties van kassiers én ‘banquiers’ via de Am-
sterdamse Wisselbank voor de periode 1646-1726 zijn gegroepeerd.

Grafiek 5.3 maakt in een oogopslag duidelijk in welke mate kassiers gebruik maak-
ten van de Amsterdamse Wisselbank. Het feit dat deze kassiers in de loop der tijd niet 
alleen naast, maar ook binnen het dominante girosysteem van de Wisselbank zijn gaan 
opereren, wijst noch op hun overbodigheid, de stelling van Phoonsen in 1677, noch 
op verdringing door de Wisselbank, het idee van Van der Wee, maar meer op een zeker 
gewicht als marktpartij binnen de bank. Een indicatie van dat gewicht biedt tabel 5.3. 
Daarin zijn de girale en chartale verrekeningen van de top-25 rekeningen afgezet tegen 
de totale omzetten van de Wisselbank.33 De top-25, en onder hen vele kassiers, verre-
kende een nagenoeg constant deel – gemiddeld zo’n kwart – van de totale Wisselbank-
omzet. Diezelfde top-25 bleek vanaf 1716 ook meer chartale of contanttransacties te 
verrekenen. In 1707 was het nog maar een luttele 2,4 procent, in 1716 10,7 procent en 
in 1726 was het aandeel gestegen tot 11,8 procent. 

Wat voor de verdeling in 1666 werd vastgesteld, gold ook voor de latere steekproef-
jaren, al nestelden zich toen naast de bekende bankiers ook steeds meer relatief onbe-
kende kassiers met een omvangrijk transactievolume in de top 25.34 In 1716 bereikte 
ook de gevolmachtigde essayeur van de Wisselbank – Anthony Grill – een hoge note-
ring. Zijn zoon, Johannes Grill, eindigde in 1726 nog hoger met een bankomzet van 
afgerond 6,3 miljoen gulden, waarvan overigens veruit het grootste deel, 70,2 procent, 
een chartaal karakter had. Johannes Grill was in 1721 zijn vader Anthony Grill opge-
volgd als essayeur van de bank. In die hoedanigheid kocht en verkocht hij in opdracht 
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Grafiek 5.3 Omzetten kassiers en ‘banquiers’ via de Amsterdamse Wisselbank

Bron: bijlage 4 Bankgeldtransacties van kassiers via de Amsterdamse Wisselbank, 1646-1726.
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van de Wisselbank goud en zilver en bankgeld in de vorm van recepissen van gouden 
en zilveren munten. In 1726 kocht Grill voor 2,7 miljoen gulden en verkocht hij voor 
zo’n 1,7 miljoen gulden, een totale chartale omzet van 4,4 miljoen gulden.35 De aan- en 
verkoopactiviteiten van kassiers, bankessayeur en al die vele andere rekeninghouders 
die contant geld uit de bank onttrokken of juist als tegoed inbrachten, beïnvloedden 
de liquiditeit van de Wisselbank en het aanbod op de markt voor bankgeld. Het totale 
aanbod bestond uit de middelen die de Wisselbank aantrok in de vorm van deposito’s 
of tegoeden van alle rekeninghouders.

Aantallen, dynamiek en banksaldi

In het jaar waarin de bank haar deuren opende, noteerden de boekhouders van de 
bank bijna 700 nieuwe deposito’s of rekeningen. Dit aantal steeg daarna snel: in 1641 
was het verdubbeld en in 1661 verdrievoudigd tot ruim 2.100. Daarna stagneerde de 
groei. Het aantal viel begin jaren tachtig zelfs licht terug. Vanaf 1686 trok het aantal 
rekeninghouders weer aan, een stijging die bijna onafgebroken aanhield tot 1707. Na 
1707 volgden weer enkele jaren van enige terugval die rond 1716 omsloeg in een forse 
stijging die in 1721 uitmondde in 2.918 rekeninghouders, het hoogste aantal in twee 
eeuwen bankhistorie. Na 1721 sloeg de trendmatige stijging om in een daling die tot 
het eind van de achttiende eeuw aanhield, al liet het aantal in 1766 nog een sterke 
maar korte opleving zien. De cijfers doen geen recht aan de heftige schommelingen 
die erachter schuil gingen. Van Dillen, aan wie de cijfers zijn ontleend, onderschatte 

Bron: SAA, Archief  Wisselbank (5077), steekproef rekeningcourantboeken.

Tabel 5.3 Verrekeningen via de Amsterdamse Wisselbank, totaal en 25 grootste 

rekeninghouders, giraal en chartaal, naar steekproefjaar

Totale omzet

 w.v. 25 grootste rekeninghouders

Giraal Chartaal

mln gld % v.h. totaal %

1646 162,3 36,5 22,5 98,7 1,3

1654 169,5 16,9 10,0 91,2 8,8

1666 185,0 46,4 25,1 99,5 0,5

1676 203,5 50,4 24,7 98,4 1,6

1686 181,0 38,5 21,3 93,1 6,9

1695 248,7 57,2 23,0 98,9 1,1

1707 271,6 78,9 29,0 97,6 2,4

1716 304,5 79,8 26,2 89,3 10,7

1726 330,1 89,5 27,1 88,2 11,8

Gem. 228,5 54,9 23,2 95,0 5,0
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de mutaties van het aantal rekeninghouders omdat hij alleen de jaar-op-jaar-muta-
tie van de totale aantallen rekeninghouders uit de namenregisters van de bank regis-
treerde (zie tabel 5.4)36 en geen rekening hield met de vervuiling in dit register. De 
aantallen in deze registers correspondeerden namelijk niet volledig met het feitelijke 
aantal rekeningen in de boeken. Zo stonden in het namenregister ook rekeningen ge-
noteerd van rekeninghouders zonder saldo, van wie de rekening dus was opgeheven 
en die daardoor ook geen ‘crediteur van balance’ konden zijn. Uit tabel 5.4 blijkt dat 
het aantal rekeninghouders van jaar tot jaar sterk kon wisselen in de eerste twee de-
cennia van het bestaan van de bank. De mutaties uit deze vroegste periode zijn alle-
maal per-saldo-tellingen omdat niet bekend is hoeveel rekeningen tussentijds wer-
den opgeheven. Groei en dynamiek zijn voor deze jaren dus niet meer te achterhalen. 
Dat kan wel vanaf het eerste steekproefjaar 1646. In 1646 blijkt de groei nagenoeg te 
zijn weggevallen. Het aantal nieuwkomers (100) steeg nog wel, maar kwam amper uit 
boven het aantal opzeggers (87). Het aantal opzeggers bleef tot 1686 nagenoeg gelijk, 
uitgezonderd 1666 toen dit aantal uitsteeg boven het aantal nieuwkomers. In 1654 
gebeurde het tegenovergestelde: anderhalf keer zoveel nieuwkomers als in 1646 bij 
een gelijkblijvend aantal opzeggers en dus een sterke groei (+8,2 procent). Vanaf 1686 
werd deze lijn doorgezet, waren het wederom de nieuwkomers die de boventoon 
voerden en groeide het totale aantal rekeninghouders fors. In de jaren daarna viel de 
groei sterk terug. 

Overigens bracht de kritische blik op de aantallen rekeninghouders van de bank 
ook een omvangrijke roodstand aan het licht. In 1654 had ruim één op de tien reke-
ninghouders een negatief saldo dat de bank kennelijk, tegen de regels, toestond. Pas in 
de jaren tachtig veranderde dit. In 1686 was het verschijnsel duidelijk op zijn retour en 
bijna tien jaar later in 1695 was het zo goed als verdwenen. De relatief grote roodstand 
in 1654 ging overigens gepaard met een naar verhouding grote groei en dynamiek van 
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Grafiek 5.4 Aantal rekeninghouders bij de Amsterdamse Wisselbank

Bron: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 985 en bijlage 3.
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142  5 operaties en liquiditeits management

het aantal rekeninghouders. De cijfers in tabel 5.4 van groei en dynamiek van het aan-
tal rekeninghouders zijn in grafiek 5.5 samengevat. 

Groei is daarbij gelijkgesteld aan de som van het percentage nieuwe en opgeheven 
rekeningen. Als maatstaf voor dynamiek geldt het totale mutatiepercentage: het per-
centage nieuwe plus het percentage opgeheven rekeningen. Het cluster 1646, 1654 en 
1666 laat de grootste dynamiek zien, met 1654 als uitschieter. Dynamiek én groei zijn 
in dat jaar duidelijk het grootst van de onderzochte jaren. Daarna zwakt de dynamiek 
af en zet de groei door: 1676 en 1686 zijn duidelijk overgangsjaren naar het cluster van 
1695, 1707, 1716 en 1726, de jaren met een relatief lagere dynamiek en groei. 

Tegenover deze afzwakkende groei en dynamiek van het aantal rekeninghouders 
staat een versnelde groei van de saldo-omvang per rekeninghouder (zie grafiek 5.6).

De rekeninghouders van de bank hielden in de zeventiende eeuw nog saldi aan van 
gemiddeld 2.500 gulden – in de eerste helft – tot zo’n 4.000 gulden – in de tweede helft 
van de eeuw. In het begin van de achttiende eeuw was de gemiddelde omvang verdub-

Tabel 5.4 Aantal depositohouders en mutaties bij de Wisselbank

Bron: SAA, Archief Wisselbank (5077), Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 985; kolom 6 = (2+5); 7 = (2/1 x 100); 8 = (6/1 x 
100); 5 = zonder saldo: opgeheven rekeningen.

Totaal waarvan Mutatie Van Dillen

Nieuw

Saldo

T
ot

aa
l

G
ro

ei

D
yn

am
ie

k 

T
ot

aa
l 

N
ie

u
w

M
u

ta
ti

e

 + -

zo
n

d
er

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

abs % abs %

1609 688 731

1610 670 181 181 27,0 708

1615 850 190 190 22,4

1620 1188 1202 494 69,8

1625 1297 141 141 10,9

1627 1285 45 45 3,5 1312 110 9,2

1631 1329 39 39 2,9 1348 36 2,7

1646 1690 100 1489 114 87 187 0,8 11,1 1579 71 4,7

1654 2007 250 1710 212 85 335 8,2 16,7 1921 46 2,5

1666 2099 136 1833 125 141 277 -0,2 13,2 2034 -68 -3,2

1676 2074 139 1811 178 85 224 2,6 10,8 2041 20 1,0

1686 2172 196 2084 38 50 246 6,7 11,3 2122 176 9,0

1695 2472 154 2408 3 61 215 3,7 8,7 2440 -70 -2,8

1707 2842 123 2793 5 44 167 2,8 5,9 2755 57 2,1

1716 2714 135 2660 5 49 184 3,2 6,8 2656 181 7,3

1726 2695 152 2613 0 82 234 2,6 8,7 2620 -298 -10,2
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beld tot zo’n 5.000 tot 8.000 gulden en later, tegen het einde van de achttiende eeuw, 
bereikte de gemiddelde omvang zelfs de 10.000 gulden. Dat laatste was overigens ook 
al in 1721 het geval toen een grote groep nieuwkomers niet alleen het aantal rekening-
houders naar recordhoogte stuwde, maar ook grote sommen geld in de bank brachten. 
Het totale depositotegoed bereikte daardoor een recordomvang en het gemiddelde per 
rekeninghouder schoot omhoog.37

Nadere beschouwing van deze saldocijfers (zie tabel 5.5) leert twee zaken: 1. dat de 
groei van het gemiddelde vooral toe te schrijven is aan een versnelde groei van de ho-
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Grafiek 5.5 Groei en dynamiek van het aantal rekeninghouders bij de Amsterdamse Wisselbank

Bron: tabel 5.4, kolom 7 en 8.
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Bron: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 962-967 en 985.
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gere saldi van 10.000 gulden of meer na 1729, en 2. dat de grootste groep, de rekening-
houders met een relatief laag saldo – tot 1.000 gulden – in omvang gedurende de ze-
ventiende en begin achttiende eeuw gelijk bleef. Had in 1707 nog maar ongeveer 8 
procent van de rekeninghouders een saldo van 10.000 gulden of hoger, in 1716 was dat 
bijna 15 procent en in 1729 al 24 procent, het aandeel dat deze groep ook in 1779 nog 
had. Min of meer hetzelfde beeld geldt voor de allerhoogste saldi, 50.000 en meer. Tot 
en met 1707 schommelde het aandeel van deze groep rond de 1,2 procent. Maar vanaf 
1716 nam het toe, eerst geleidelijk, tot 2,5 procent in 1716 en 1726, en daarna sterker tot 
6 en 8 procent in 1729 en 1779. Het merendeel van de rekeninghouders had een relatief 
laag saldo van minder dan 1.000 gulden. Tussen 1646 en 1779 schommelde het aandeel 
van deze groep tussen de 43,6 procent in 1646 en 66,5 procent in 1707. Bijna een kwart 
van alle rekeninghouders had in 1646 een saldo onder de 100 gulden. In 1707 was dat 
zelfs bijna de helft.39 Een laag saldo zegt overigens weinig over het feitelijke gebruik 
van de bankrekening. Bovendien zorgden de rekeninghouders met een laag saldo niet 
voor de grote mutaties in de tegoedenomvang van de Wisselbank. Daar waren de grote 
groepen nieuwkomers voor verantwoordelijk die, zoals in 1721, grote sommen geld in 
de bank brachten en daarmee hun stempel drukten op het totale geldaanbod van de 
Wisselbank. 

Tabel 5.5 Frequentieverdeling van betaalrekeningen met een positief saldo bij de Amsterdamse Wissel-

bank, naar steekproefjaar en grootteklasse saldo in bankguldens

1 tot 

1.000

1.000 tot 

10.000

10.000 tot 

50.000

50.000 tot 

100.000

100.000 

en meer
Totaal

%

1646 43,6 44,1 10,6 1,3 0,5 100

1649 51,0 40,0 8,0 1,0 0,0 100

1654 49,3 39,0 10,3 1,0 0,4 100

1666 57,0 32,2 9,3 1,1 0,4 100

1669 49,0 34,0 16,0 1,0 0,0 100

1676 63,5 28,5 7,2 0,6 0,1 100

1686 54,3 32,7 11,5 1,1 0,4 100

1695 57,6 31,4 9,7 1,0 0,3 100

1707 66,5 25,2 7,2 0,7 0,3 100

1716 59,4 25,9 12,1 1,8 0,8 100

1726 53,2 31,6 12,7 1,9 0,7 100

1729 47,0 29,0 18,0 4,0 2,0 100

1779 48,0 28,0 16,0 5,0 3,0 100

Gem. 53,8 32,4 11,4 1,7 0,7 100

Bron: bijlage 3.5C en Willemsen,‘Bedrijf Amsterdamse Wisselbank’, 85.38
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5.2 Geldaanbod: Wisselbankdeposito’s, metaalvoorraden en cashratio

Hoeveel goud en zilver er feitelijk in de kelders van de bank lag, was een goedbewaard 
geheim en gedurende twee eeuwen een bron van veel speculaties. De schier onuitput-
telijk geachte voorraden inspireerden Joost van den Vondel en Jan Vos rond het mid-
den van de zeventiende eeuw tot de Peruaanse zilvermijnbeeldspraak in beider Inwy-
dinge van ’t Stadthuis.40 Ook Sir William Temple, van 1668-1670 Engels ambassadeur in 
Den Haag, refereerde in 1668 aan een bijna onmetelijke metaalvoorraad van de bank 
én de daarop gestoelde onderhandse kredietverlening: ‘it is impossible to know, or 
even guess with any exactness, the proportion there is between the real and imagi-
nary treasure of it; as it does not solely consist in the effective gold and silver, but also 
in the credit of the city, and of the state’.41 Hoe het ook zij, het mag zo wezen, schrijft 
Temple met zoveel woorden, maar het publiek gelooft het en de gemeente staat borg 
voor alles wat de bank schuldig is, en dat is genoeg. In 1686 citeerde Pieter Cardon in 
zijn Den oorspronck van de ruïne en armoede der Spaensche Nederlanden een welingelichte bron 
die de waarde van de hoeveelheid Zuid-Nederlandse munten in de Wisselbank op 
zo’n 7 miljoen gulden schatte: ‘weynighe Weken geleden, [heeft] seker geloofveer-
digh Persoon bevestight, dat hy over korten tyt, wesende in den Banck tot Amster-
dam hem aldaer zijn ghetoont gheworden differente partijen van onze Nederlandt-
sche Ducatons en Pattacons, in Brabant en Vlaanderen gheslaghen wesende, dewelcke 
al ‘tsaemen waeren bedraeghende seven Millioenen, dat is ‘tseventig Tonne Goudts, 
of t’seventighmael hondert duysent Guldens’.42 Cardons cijfer is aan de royale kant 
voor zo ver het uitsluitend de Zuid-Nederlandse munten zou betreffen, maar bijzon-
der precies in zijn omrekening van de totale metaalvoorraad in bankguldens, want die 
bedroeg in 1686 7,5 miljoen gulden. In 1699 waagde voormalig Frans gezant  François 
d’Usson Bonrepas zich in een rapport niet aan een schatting van de metaalvoorraad 
van de bank omdat daaraan volgens hem geen enkele waarde kon worden toegekend 
zolang de betrokken bankfunctionarissen zich aan hun zwijgplicht hielden en zij 
geen verdere mededelingen deden. Wel wist deze Bonrepas te melden dat de Wissel-
bank de krachtigste magneet was die de wereldhandel naar Amsterdam trok en dat 
commissaris Adriaen van Loon bij zijn aantreden als commissaris geen genoegen had 
genomen met de overdrachtsdocumenten van zijn voorgangers. Van Loon vond het 
in 1686 nodig om eigenhandig de metaalvoorraden te controleren, wat hem in totaal 
zes weken kostte.43 

Latere schattingen van de omvang van de metaalvoorraden varieerden van 33 tot 400 
miljoen gulden.44 Adam Smith kwam in 1776 via een eenvoudige rekensom op een to-
taal banktegoed van 33 miljoen gulden: ‘What may be the amount of the treasure in the 
bank is a question which has long employed speculations of the curious. Nothing but 
conjecture can be offered concerning it. It is generally reckoned that there are about 
two thousand people who keep accounts with the bank, and allowing them to have, 
one with another, the value of fifteen hundred pounds sterling lying upon their res-
pective accounts (a very large allowance), the whole quantity of bank money, and con-
sequently of treasure in the bank, will amount to about three millions sterling, or, at 
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eleven guilders the pound sterling, thirty-three millions of guilders- a great sum, and 
sufficient to carry on a very extensive circulation, but vastly below the extravagant ideas 
which some people have formed of this treasure.’45 Smith was weliswaar goed geïnfor-
meerd over het aantal rekeninghouders bij de bank, maar hij schatte de gemiddelde 
saldo-omvang per rekeninghouder te hoog in waardoor ook de totale omvang van de 
banktegoeden te hoog uitkwam. Het totaal was in 1775 niet 33 miljoen gulden maar 
21,7 miljoen gulden.

Over het geldaanbod van de bank deden dus vele misvattingen de ronde, omdat de 
bank daarover zelf niet communiceerde. Feitelijk steeg de totale omvang van de de-
positotegoeden bij de bank, eenvoudigweg de optelsom van alle tegoeden van derden 
met het aantal rekeninghouders. Daarna zwakte de stijging duidelijk af omdat het 
aantal rekeninghouders na een piek in 1721 weer geleidelijk terugliep naar aantallen 
die ook in de zeventiende eeuw gangbaar waren. Een terugval in de totale omvang van 
de depositotegoeden bleef echter uit omdat de gemiddelde omvang van de saldi bleef 
doorstijgen. De totale omvang van de depositotegoeden kon daardoor doorstijgen tot 
om en nabij het midden van de achttiende eeuw, waarna een daling inzette (zie gra-
fiek 5.7). Ondanks deze twee trends in de ontwikkeling van de banksaldi laat het ver-
loop van de totale omvang van de bankdeposito’s zes steeds kortere maar ook meer hef-
tige golfbewegingen zien van groei en krimp over een periode van twee eeuwen.46 Vier 
van die golven vallen binnen het bereik van het onderzoek. 

a 1609-1638 (groei) en 1639-1680 (krimp) 

Aanvankelijk groeiden de tegoeden in deze eerste en tevens langste fase van 71 jaar 
slechts mondjesmaat. Begin jaren twintig schoot de groei korte tijd omhoog, wat te-
rug te voeren is op de opheffing van het kassiersverbod en de hervatting van de oorlog 
tegen de Spanjaarden, beide in 1621. Pas in 1637 overschreed de omvang van de tegoe-
den de grens van 5 miljoen gulden, onder meer omdat Rotterdamse kooplieden hun 
tegoeden vanuit Rotterdam naar Amsterdam overhevelden.47 Het niveau van 5 miljoen 
gulden werd tot begin jaren veertig vastgehouden. In de jaren veertig bleken de tegoe-
den echter gevoelig voor de chaotische politieke besluitvorming,48 zoals het besluit in 
1645 om patagons in de bank te mogen brengen én te onttrekken tegen de koers van 
de rijksdaalders, waardoor de tegoeden in de bank in één jaar tijd met ruim 3,9 miljoen 
gulden of 54 procent toenamen tot bijna 11,3 miljoen gulden. 

Een decennium later voltrok zich een vergelijkbaar scenario, maar met een tegen-
overgesteld effect. De bank trok toen namelijk conform de nieuwe muntordonnantie 
de omrekenkoers voor patagons op naar 49 stuivers, terwijl de munt buiten de bank 
voor 50 stuivers circuleerde. Het directe waardeverlies voor de banktegoeden vertaalde 
zich in massale onttrekkingen uit de bank die twee jaar aanhielden totdat de vroed-
schap in oktober 1656 de oude koers weer herstelde. Daarna volgde niet bepaald een 
periode van stilstand.49 Integendeel, nadat het stadsbestuur van Amsterdam had ge-
dreigd om het verbod op de uitvoer van muntmateriaal te negeren – in 1659 uitgevaar-
digd door de Staten-Generaal – bond de Generaliteit in maart 1660 in en stond ze toe 
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dat tweederde van het ingevoerde zilver weer mocht worden doorgevoerd naar het bui-
tenland.50 Dat had direct effect op de bankdeposito’s die in 1662 in een jaar tijd met een 
derde waren gestegen tot een totale waarde van 9 miljoen gulden. 

Tegelijkertijd waren de zilverprijzen gaan stijgen, een ontwikkeling die zich in 
de loop van de jaren zestig krachtig doorzette als gevolg van de Tweede Engelse Oor-
log (1665-1667) en die de deposito-omvang deed slinken. De deposito-omvang van de 
bank daalde met een kwart in 1668 en de munthuizen kregen productieproblemen 
door de krappe markt die was ontstaan door de herroeping van het uitvoerverbod op 
zilver én door de krachtige marktpositie van de Wisselbank op die markt. De Wissel-
bank die ‘door al te grooten authoriteyt met de voorsz. materialen quamen haer profijt 
te doen’, wist haar concurrenten – de muntmeesters en hun vertegenwoordigers – op 
de prijs af te troeven, al hadden die laatsten ‘te loff ende bott’ zilver proberen te kopen.51 
Voordat de Generaalmeesters van de Munt hun ideeën over de oplossing van het pro-
bleem van de hoge zilverprijzen konden uitvoeren, barstte in 1672 na vier vredesjaren 
de oorlog met Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen los. Door die oorlog haalden re-
keninghouders massaal hun tegoeden op bij de wisselbanken. De Amsterdamse bank 
kon in tegenstelling tot de banken van Rotterdam en Middelburg haar rekeninghou-
ders blijven uitbetalen. Dat de Amsterdamse bank een afdoende reserve had, was mede 
te danken aan de buitengewoon hoge toestroom in het jaar voor de stormloop, toen de 
deposito-omvang in een jaar tijd met maar liefst 74 procent steeg tot afgerond 9,4 mil-
joen euro. In 1672 was daar nog 7,2 miljoen van over en in 1673 4,9 miljoen. In de jaren 
daarna bleef het een beetje kwakkelen tot begin jaren tachtig, al verdween in 1678, het 
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jaar van de vrede (van Nijmegen) met Frankrijk, bijna voor 700.000 gulden aan tegoe-
den (-12 procent) uit de bank. 

b 1681-1699 (groei) en 1700-1709 (krimp)52 

Een deel van de tegoeden die in 1678 werden onttrokken, verdwenen uit de bank om-
dat Zeeland na het vertrek van de Franse legers in 1673 de koers van de zilveren dukaat 
verhoogde van 50 tot 51 stuivers. Deze muntvoetverlaging verantwoordden de Zeeu-
wen als een beheersmaatregel om de uitvoer van zilver tegen te gaan. In feite was het 
een moedwillige poging om binnenlands zilver aan te trekken en de verwachte zilver-
toestroom vanuit Spanje bijtijds af te tappen voordat die Amsterdam zou bereiken.53 
De Amsterdammers hadden echter hun eigen manieren bedacht om het zilver naar de 
stad te trekken. Ze boden consequent een hogere prijs dan hun concurrenten en ook de 
introductie in 1683 van de bankrecepis moet in dat licht gezien worden. De bankrece-
pis bood de bank de mogelijkheden van een nieuw concurrentiemiddel in de interna-
tionale strijd om edelmetaalaanvoeren. Het gebruik van recepissen had namelijk direct 
een effect op de omvang van de totale banktegoeden: deze stegen met ruim een kwart 
naar 8,3 miljoen gulden. Ook in 1686, het jaar na de herroeping van het Edict van Nan-
tes door Lodewijk XIV en de vlucht van zo’n 12.000 Hugenoten naar Amsterdam, was 
er sprake van een forse stijging (+41 procent) tot 9,8 miljoen gulden. De militaire acties 
en oorlogen in de jaren daarna – de oversteek van stadhouder Willem III naar Engeland 
en het begin van de Negenjarige Oorlog met Frankrijk in 1688 – hebben geen zicht-
bare sporen nagelaten in de omvang van de depositotegoeden, al is er mogelijk door de 
onzekerheden van de crisis van 1688 in Engeland een onbekende hoeveelheid kapitaal 
vanuit Engeland naar de Amsterdamse Wisselbank is overgeheveld.54 

De tegoeden van de bank groeiden door tot begin jaren negentig. Daarna volgde 
een tijdelijke lichte terugval en groeispurt in 1698 (+48 procent) tot 15,2 miljoen en 
een piek in 1699 met 16,8 miljoen gulden. Die groei was het gevolg van de grootscha-
lige zilverexport vanuit Engeland naar de Republiek. De zilverexport was op gang ge-
komen door de ongunstige goud-zilverratio, het zwakke pond sterling en de lage wis-
selkoersen op Amsterdam in Londen.55 Maar ook in Denemarken lonkte in deze jaren 
‘the attractive power’ – het zijn Barbours woorden – van de Wisselbank: ‘Here [in Dene-
marken P.D.] the Courtier buys no Land, but remits his Money to the Bank of Amster-
dam, or of Hamburg … Moreover the Cash of the Nation runs yearly out, by what the 
Officers of the Army, who are Forreigners, can clear; for all that they transport to other 
Countries; likewise by what divers of the Ministers of State can scrape together; since it 
is observed, that few or none of them purchase any Lands, but place their Money in the 
Banks of Amsterdam and Hamburg.’56 

In Amsterdam bleven de zilverprijzen aan de hoge kant, reden waarom de Staten-
Generaal in november 1701 een verbod uitvaardigden op de uitvoer van negotiepennin-
gen, de oude rijksdaalders, leeuwendaalders en dukaten. Dat verbod werd afgezwakt 
in 1702, het jaar waarin de Republiek in oorlog raakte met Frankrijk. Als kooplieden 
de noodzaak konden aantonen, mochten ze wél handelsmunten exporteren, maar 
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nog altijd geen goud- of zilvergeld en zilveren baren. Het verbod was ingegeven door 
de vrees voor het wegsijpelen van het goud en zilver naar de vijand en het vermoeden 
‘dat door de koopluyden deser landen aen de vijanden geldt soude werden verstreckt 
tot betalinge van hare troupes, dat veel goudt uyt het landt soude werden uytgevoerdt 
ende andere schadelijcken handel met de vijanden gedreven’.57 Die vrees bleek terecht. 

In februari 1704 ontving de Generaalmeester van de Munt een anoniem schrijven 
uit Amsterdam waarin uit de doeken werd gedaan hoe de Engelse East India Company 
ondanks het exportverbod in de Republiek toch zilver bemachtigde en dit naar Enge-
land wist te transporteren. Volgens de informant hadden de Engelsen in alle openheid 
een zekere Lopez Diaz in Amsterdam een koopopdracht gegeven voor alle beschikbare 
dukaton-recepissen en deze na aankoop te verzilveren en het zilver daarna naar Rot-
terdam te verzenden waar de hertog van Marlborough het Engelse koninklijke jacht in 
gereedheid had gebracht voor het transport naar Engeland.58

Ook in 1707, bij de tussentijdse liberalisering van het exportverbod, bleek dat koop-
lieden zich weinig aantrokken van de expliciete beperkingen die hen werden opge-
legd. De aanpassing van het verbod werd gemotiveerd met: ‘Alzoo wij in de ervaarin-
ge zijn gekomen, dat, tot nadeel van den Staat en tot versterkinge van den vijanden, 
de gereede peningen en speciën uyt dese lande werden uytgevoert ende oock wel tot 
betaalinge en subsistentie van de vijandtlijcke legers versonden’.59 Een intendant in 
Frans-Vlaanderen schatte in 1707 de afvloeiing vanuit de Republiek via de Zuidelijke 
Nederlanden naar Frankrijk op meer dan een miljoen livres per maand, zo’n 475.000 
gulden. 

Het feit dat zulke bedragen via een markt met veel barrières en formele belemme-
ringen kon worden verkregen, is tevens een indicatie van de stabiliteit van die markt 
en van de machtspositie van de aanbieders. De zogeheten Hollandse zilvercrisis uit 
de jaren 1691-1707 kan daarom zoals Sperling het formuleerde beter als een Europese 
goud- én zilvercrisis beschouwd worden met Amsterdam en Londen als stabiele toe-
vluchtsoorden: ‘In a world of turmoil, the Amsterdam-London financial axis, with its 
strength and stability, must have been the haven for much of the flight capital of Wes-
teren Europe.’60 Ondanks het exportverbod slonken de tegoeden van de Amsterdamse 
Wisselbank overigens in de periode 1701-1709 rap van 14,8 miljoen naar 8,2 miljoen 
gulden.61 De bank was daarmee méér dan een stabiel toevluchtsoord. 

c 1710-1721 (groei) en 1722-1727 (krimp)

In deze fase van ‘comprehensive multilateralism’ en ‘multilateral settlement’ – de ter-
minologie is van Sperling – groeide Amsterdam uit tot hét vereffeningskantoor voor 
internationale betalingen in het Europese handelsverkeer. In die betalingen zou edel-
metaal slechts een bescheiden rol hebben gespeeld en verliep het overgrote deel van de 
betalingen via wissels.62 Desondanks liet de omvang van de banktegoeden omstreeks 
1710 een grote groei zien. 

Aanvankelijk was dat door het verloop van de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) 
nog niet het geval. De tegoedenomvang stabiliseerde toen korte tijd vanwege het uit-

Dehing_HRbinnenwerk DEF compleet.pdf   149 28-08-12   09:48



150  5 operaties en liquiditeits management

blijven van de zilvervloten. Na de vrede van Utrecht (1713) kwam de aanvoer weer 
goed op gang. De omvang van de Wisselbanktegoeden lieten vanaf 1710, na negen ja-
ren van bijna onafgebroken daling, een omslag zien. De tegoeden groeiden in dat jaar 
met maar liefst 39 procent tot 11,4 miljoen gulden, een groei die in de jaren daarna bij-
na sprongsgewijs doorzette totdat in 1721 het op één na hoogste niveau uit de bank-
geschiedenis werd gehaald met een totaal van 28,9 miljoen gulden aan tegoeden. De 
groei in deze periode is zeker toe te schrijven aan het feit dat Amsterdam als stabiel 
toevluchtsoord werd gezien. Dat begon al in de jaren van kortstondige financiële on-
rust in Engeland in 1715, toen naar aanleiding van de opstand in Schotland velen in 
Londen hun geld van de bank haalden, en in 1718 toen er oorlog met Spanje dreigde 
en prompt hetzelfde gebeurde. De grote klap kwam echter in de woelige periode van 
de eerste echte internationale speculatiecrisis die zich in 1720 vooral in Engeland en 
Frankrijk voltrok. 

In die landen had het leeglopen van de luchtbel van het ‘windhandel-enthousias-
me’63 een grote kapitaalstroom tussen Parijs, Londen en Amsterdam op gang gebracht. 
Toen de luchtbel in 1720 echt uiteenspatte zocht al dit vluchtkapitaal een veilige haven 
in de Amsterdamse bank, sterker nog: ‘the bank became a financial heaven for people 
who distrusted paper money, for those shrewd or lucky enough to realise their profit 
at the top of the market (…). Clearly, the A.W.B [Amsterdamse Wisselbank P.D.] served 
as a major depository for short-term funds, hot money not considered save elsewhere’, 
schreef Hyse in zijn essay over de econoom Richard Cantillon (1680-1734).64 Zo verzil-
verde ook de kassier van de Banque d’ État in Parijs zijn papiergeld voor een bedrag van 
20 miljoen francs en zond hij het goud dat deze omwisseling opbracht naar Amster-
dam.65 In de periode 1715-1725 profiteerde de Amsterdamse bank van de monetaire po-
litiek van John Law in Frankrijk. Die politiek leidde tot een levendige handel in goud 
en zilver en een omvangrijke goudexport die veelal in de Wisselbank belandde.66 In die 
jaren werden overigens niet alleen grote hoeveelheden Frans geld in de Wisselbank in 
belening gebracht, maar kocht en verkocht de bank zelf ook en met winst voor bijna 7 
miljoen gulden Frans goudgeld.67 

d 1728-1735 (groei) en 1736-1749 (krimp)

De groei van de tegoedenomvang hield aan tot het midden jaren dertig. Begin jaren 
veertig kalfde de deposito-omvang duidelijk af. In die jaren stokte ook de aanvoer van 
zilver. Het was de tijd van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), waarin de Re-
publiek door bondgenootschappen in oorlog raakte met Frankrijk en indirect met 
Spanje waardoor de vaart van de zilvervloot bemoeilijkt zou zijn.68 Het was ook de tijd 
waarin de omvang van de tegoeden daalde en grote kredieten aan de VOC werden ver-
strekt. Door die kredietverlening daalde de metaalvoorraad van de bank en waren de 
tegoeden nog maar voor 59,5 procent gedekt door de metaalvoorraad van de bank. De-
zelfde situatie zou zich in de jaren tachtig herhalen. Ook toen krompen de metaalvoor-
raden omdat ze werden omgezet in kredieten aan de VOC, zij het dat de cashratio in 
1788 met 20,8 procent een historisch dieptepunt bereikte. 
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Cashratio Wisselbank

De cashratio van de bank geeft aan in welke mate de tegoeden van de rekeninghouders 
daadwerkelijk gedekt waren door de metaalvoorraden in de bankkluizen. Grafiek 5.8 
toont aan dat die ratio geregeld vrij scherp daalde, maar na zo’n vrije val ook weer snel 
herstelde. Dat liquiditeitsrisico hoorde laag te zijn en het was laag als de ratio tegen de 
voorgeschreven 100 procent lag. Doorgaans lag de cashratio onder dat niveau. Volgens 
het reglement van de bank dienden tegoeden van rekeninghouders volledig gedekt 
te zijn door een corresponderende hoeveelheid edelmetaal in de kluizen van de bank. 
Grafiek 5.8 laat zien dat dit al vrij spoedig na de oprichting van de bank niet meer het 
geval was. Want ook toen al verstrekte de bank kortetermijnvoorschotten. Niet alleen 
aan de VOC, maar ook aan muntmeesters, steden als Alkmaar en Emden, de provincie 
Holland en de stedelijke thesaurie. In het laatste geval werd de constructie bedacht dat 
uit de winsten van de bank een reservefonds werd gevormd waarmee de schulden van 
de thesaurie met enige regelmaat werden verrekend. 

In de jaren twintig van de zeventiende eeuw dook het dekkingspercentage tot twee 
keer toe onder de 50 procent en van 1641 tot en met 1649 lag het boven de 100 procent. 
In de zeventiende eeuw hield de bank zich met een gemiddelde dekkingsgraad van 88 
procent beter aan het dekkingsvoorschrift dan in de achttiende eeuw (80 procent).69 
Vooral rond 1743 en eind jaren vijftig verslechterde het dekkingspercentage. In 1776 
wist Adam Smith nog te melden dat er in Amsterdam ‘no point of faith is better esta-
blished than that for every guilder, circulated as bank money, there is a correspondent 
guilder in gold or silver to be found in the treasure of the bank.’70 Smith verwoordde 
toen hij dit schreef meer dan het sentiment of het geloof in de bank. De feiten wijzen 
namelijk uit dat de cashratio in deze periode tegen de 100 procent liep.71 Na 1779 hol-
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Grafiek 5.8 Cashratio Wisselbank

Bron: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 701-807.72
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de het dekkingspercentage snel achteruit en kwam de bank in acute liquiditeitspro-
blemen. 

Uit grafiek 5.8 blijkt ook dat uitschieters naar boven en beneden tussen 1650/59 en 
1730/39 uitbleven.73 Dat blijkt ook uit de bescheiden wispelturigheid van de cashratio 
in deze tijdspanne.74 Een naar verhouding stabiele cashratio lijkt bijzonder in een fase 
waarin de bank getroffen werd door sterke vertrouwensschokken. Toch spoort deze 
relatieve rust met wat op grond van de werking van het geldsubstitutiemodel is veron-
dersteld. In dit model is een actieve rol weggelegd voor de bank bij de omzetting van 
bankgeld in gemunt of vermunt edelmetaal. De relatieve rust lijkt ook in overeenstem-
ming met de conclusies van Quinn en Roberds.75 Volgens hen zou de Wisselbank zich 
namelijk van een toevluchtsoord tegen onstabiele prijzen en binnenlandse inflatie 
hebben ontpopt tot een leidend vereffeningskantoor in het internationale betalings-
verkeer. Daardoor zou ook de vraag naar munten zijn teruggevallen en het girale be-
talingsverkeer zijn gegroeid, een groei die de bank wist te realiseren door de omloop-
snelheid van de bankgulden te verhogen. 

Toevluchtsoord tegen onstabiele prijzen?

De Wisselbank was inderdaad het toevluchtsoord waar Quinn en Roberds haar voor 
hielden. Een vergelijking van de ontwikkeling van het prijsniveau in Amsterdam met 
de ontwikkeling van de metaalvoorraad van de bank (zie grafiek 5.9), toont dat aan. Uit 
de grafiek waarin deze twee reeksen en een derde reeks met het prijsniveau in de Repu-
bliek tegen elkaar zijn afgezet, komt naar voren dat het verloop van de metaalvoorraad 
van de bank vanaf het midden van de zeventiende eeuw tot het begin van de achttien-
de eeuw losstond van de ontwikkeling van de inflatie in Amsterdam en de Republiek. 
Zoals begin jaren veertig van de zeventiende eeuw toen de bank door een aanpassing 
van de ordonnantieprijzen en de daaruit voortvloeiende onderwaardering van de rijks-
daalder in korte tijd bijna een derde van haar metaalvoorraad – ruim 2,8 miljoen gul-
den in 1642 – zag verdwijnen. Vooral de voorraden rijksdaalders slonken zo snel dat de 
bank tegen een acuut liquiditeitsprobleem dreigde aan te lopen. Door ingrijpen van 
het stadsbestuur werd dit probleem echter voorkomen. Met het ingrijpen, het stadsbe-
stuur koos ervoor om patagons in plaats van rijksdaalders uit te geven, verdween wel-
iswaar de aanleiding voor de vele onttrekkingen, maar verlaagde het stadsbestuur, zij 
het tijdelijk, de waarde van de rekenstuiver uitgedrukt in zilver. Met deze feitelijke de-
valuatie van de bankgulden tastte de bank voor korte tijd – tot 1645 – de stabiliteit van 
het bankgeld aan en daarmee ook de bescherming van de rekeninghouders van de Wis-
selbank. In 1645 werd de oude situatie weer hersteld door een nieuwe muntordonnan-
tie die aan de Wisselbank de oude muntkoersen van 1622 voorschreef en patagons de 
status van bankgeld ontnam. Vervolgens steeg de metaalvoorraad van de bank in 1645 
al weer tot 11,8 miljoen gulden maar bleef de inflatie vlak, wat niet alleen op een her-
steld vertrouwen duidt, maar ook op een strategische en profijtelijke interactie tussen 
de omvang van de metaalvoorraad van de bank, de stabiliteit van de bankgulden en een 
alerte markt die direct reageerde op aanpassingen van de stabiliteitsdoelstelling van de 
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bank. Over die doelstelling – de waardehandhaving van de bankdeposito’s – probeer-
de de bank dan ook een optimale transparantie te betrachtten. Dat stond in grote te-
genstelling tot haar communicatie over het geldaanbod en haar bedrijfsmatige streef-
cijfers. Begin jaren zeventig onderstreepte William Temple in zijn Observations upon the 
United Provinces of the Netherlands de reputatie van de bank als veilige vluchthaven voor 
buitenlands geld.76 Ook in de tijd dat Temple over de bank schreef, hadden de ontwik-
keling van het prijsniveau en de metaalvoorraad hun eigen verloop. Na de overgang 
van de zeventiende naar de achttiende eeuw schoot de omvang van de metaalvoorraad 
omhoog door de massale toestroom uit het buitenland waarmee deze voorraden zich 
helemaal los zongen van de inflatie die zo goed als stabiel bleef. Vanaf het begin van de 
achttiende eeuw deinde het niveau van de metaalvoorraden vooral mee op de mone-
taire golven uit het buitenland en was de bank, zoals uit de schets van de ontwikkeling 
van de omvang van de banktegoeden na 1710 bleek, bovenal een bastion tegen geld-
ontwaarding in het buitenland, vooral Frankrijk en Engeland. 

Een cijfermatige bevestiging voor dat laatste kan alleen voor Engeland worden ge-
geven door de ontwikkeling van de metaalvoorraad van de Wisselbank af te zetten te-
gen de koersontwikkeling van het pond sterling in Amsterdam, een ontwikkeling die 
de monetaire gebeurtenissen in Engeland weerspiegelde.77 In grafiek 5.10 is dat ge-
beurd. Deze grafiek toont de procentuele verandering van de wisselkoers van het pond 
sterling in combinatie met de omvang van de metaalvoorraad van de bank. Het idee 
hierachter is dat sterke wisselkoersfluctuaties hun weerslag hadden op de metaalvoor-
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Grafiek 5.9 Metaalvoorraad Wisselbank, inflatie Republiek en prijsindex Amsterdam

Bron: Metaalvoorraad: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken; inflatie Republiek: Van Zanden, databestand ‘The prices 1450-
1800’; prijsindex Amsterdam: Nusteling, Welvaart, bijlage 5.1, 260-261.
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raden in Amsterdam omdat kooplieden bij verliesgevende koersen geen wissels meer 
gebruikten maar op arbitrage overgingen. Een lage wisselkoers in Londen zou op die 
manier tot een zilverexport naar Amsterdam hebben geleid; een hoge koers zorgde 
voor het tegenovergestelde. Uit de grafiek komt de turbulentie in de jaren veertig en 
vijftig van de zeventiende eeuw naar voren en de sterke koersontwikkeling van de En-
gelse munt vanaf de jaren negentig van de zeventiende eeuw en de invloed daarvan op 
de omvang van de metaalvoorraad.78 Eenzelfde analyse voor Venetië leverde een ver-
gelijkbaar maar minder sterk effect op, dit in tegenstelling Hamburg: de wisselkoers 
op die plaats liet geen zichtbare sporen na in de metaalvoorraden van de Wisselbank.79 
Temple’s hiervoor geciteerde observatie ging dus deels wel en deels niet op, althans wat 
het verloop van de wisselkoers in relatie tot de omvang van de metaalvoorraden van de 
bank betreft. In hoofdstuk 8 worden deze monetaire buitenlandeffecten verder uitge-
diept en geanalyseerd. In paragraaf 5.5 zal blijken hoe het bij de Wisselbank geparkeer-
de geld deel uit maakte van het betalingsverkeer van de bank.

5.3 Openmarktoperaties: aan- en verkopen door de bank

Hoe actief was de bank in de omzetting van bankgeld in gemunt of vermunt edelme-
taal en vice versa? Reguleerde ze de hoeveelheid bankgeld? Deed ze dat door open-
marktinterventies en waren die interventies daadwerkelijk gericht op het afvlakken 
van fluctuaties van de metaalvoorraad van de bank? Waaruit blijkt dat de bank een ac-
tieve openmarktpolitiek voerde en vanaf wanneer was dat het geval? In 1668 immers 
zagen commissarissen van de bank daar de dwingende noodzaak nog niet van in.80 
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Grafiek 5.10 Metaalvoorraad Wisselbank en wisselkoers op Londen

Bron: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II en bijlage 5.
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Voor de beantwoording van deze vragen zijn de transacties geanalyseerd die de me-
taalvoorraad van de bank deden toe- en afnemen. De metaalvoorraad nam in essentie 
door twee acties toe: als rekeninghouders officiële munten inbrachten en als de bank 
edelmetaal aankocht in welke vorm dan ook: munten, vermunt en onvermunt metaal 
in velerlei vormen, als ‘massen, grenaillen en bilioenen’.81 De metaalvoorraad slonk als 
rekeninghouders munten uit de bank onttrokken of de bank edelmetaal verkocht.

De Wisselbank gebruikte voor deze transacties in essentie twee kanalen: 
1. via de ontvangers van de bank verliep de instroom van officieel gewaardeerde mun-
ten en 2. via de kas of speciekamer had de bank de aan- en verkoop van edelmetaal en 
de uitstroom van munten georganiseerd. Omdat beide in de rekeningcourantboeken 
werden verantwoord via de rekening van de speciekamer geeft de reconstructie van 
deze rekening inzicht in de totale in- en uitstroom via de bank en de krachten achter 
de veranderingen van de metaalvoorraad.

Daarbij deed zich het probleem voor dat een edelmetaalaankoop door de bank op 
het eerste gezicht niet te onderscheiden is van munten die in deposito werden ge-
bracht door een rekeninghouder. Bij de verantwoording van beide transacties werd de 
ingebrachte munt- of metaalsoort niet vermeld. Een debetpost op de rekening van de 
speciekamer kan daarom beide betekenen. De oplossing voor dit probleem bood het 
zogeheten Furfine-algoritme, een rekenmodel dat, toegepast op de Wisselbankdata, 
transacties in grote, even bedragen als muntonttrekkingen definieert en transacties in 
willekeurige, oneven bedragen als edelmetaalverkopen.82 

Eenmaal gerangschikt volgens dit model blijkt het verloop van de in- en uitstroom 
van munten en metaal in de bank.83 Dat blijkt vooral uit grafiek 5.11. Daarin zijn over de 
periode waarvoor een langere reeks beschikbaar is de in- en uitstroom en de metaalaan-
kopen geïntegreerd tot gecumuleerde netto muntinbreng en netto edelmetaalaanko-
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Bron: bijlage 8, kolom G en H.

Dehing_HRbinnenwerk DEF compleet.pdf   155 28-08-12   09:48



156  5 operaties en liquiditeits management

pen.84 Het blijkt dat de metaalvoorraad van de bank toenam door zowel de reguliere in-
stroom als door aankopen. Vóór 1672 en na 1682 was muntinbreng de drijvende kracht 
achter de toename van de metaalvoorraad, tussentijds waren dat de metaalaankopen 
door de bank. Uit de grafiek blijkt verder hoe de metaalaankopen tussen 1672 en 1683 de 
netto muntuitstroom compenseerden. De aankopen hadden in die periode voorname-
lijk een defensief karakter. De metaalvoorraad van de bank werd uitgebreid door grote 
aankopen op gunstige tijdstippen of door het aftroeven van de concurrentie met hogere 
prijzen. De hoeveelheid aangekocht metaal bleef doorgaans op peil, uitgezonderd in de 
periode 1680-1683, toen bijna zo goed als geen munten in de bank gedeponeerd werden. 
Na 1683 bereikten de deposito’s door een grote toestroom weer hogere niveaus en ver-
toonden de aan- en verkoopstromen als voordien infrequente pieken. Deze pieken wer-
den gevolgd door langere perioden waarin de bank de facto edelmetaal verkocht en in-
teerde op haar aangekochte voorraden.85 Nu was de Wisselbank wat de in- en uitstroom 
van munten betreft gebonden aan ordonnantieprijzen en daarmee verplicht om mun-
ten tegen officiële prijzen te accepteren of ter beschikking te stellen. En dat de bank 
meer vrijheid genoot en nam bij de aan- en verkoop van edelmetaal bleek al hiervoor. 

Het beeld dat naar voren komt is dat de Wisselbank naast een passief muntbeheer 
ook actief edelmetaal kocht en verkocht en zo de hoeveelheid bankgeld reguleerde.86 

Jaar
0 tot 

500

500 tot 

1.000

1.000 tot 

5.000

5.000 tot 

10.000

10.000 tot 

50.000

50.000 

en meer
Totaal

%

1646 21,8 32,6 40,6 3,8 1,1 0,1 100

1654 13,1 26,0 46,7 7,7 5,4 1,1 100

1666 15,2 13,5 41,6 9,6 15,2 5,1 100

1672 20,2 27,9 36,8 7,4 5,8 1,9 100

1676 21,2 24,2 30,3 6,1 1,5 16,7 100

1680 6,4 13,5 43,3 16,4 18,7 1,8 100

1686 13,1 22,4 50,1 9,7 3,7 1,0 100

1690 6,6 19,8 49,1 14,2 8,6 1,8 100

1695 7,1 25,6 51,6 8,3 3,7 3,7 100

1699 5,6 26,8 55,8 7,9 2,6 1,1 100

1707 6,8 25,8 59,2 5,1 2,3 0,8 100

1711 5,9 19,5 54,0 7,8 10,0 2,8 100

1716 12,2 11,7 41,9 18,3 14,6 1,2 100

1719 16,7 12,2 39,7 13,1 15,3 3,0 100

1726 12,7 13,4 40,8 11,8 16,2 5,1 100

Gem. 11,9 22,0 45,5 9,3 8,4 2,9 100

Tabel 5.6 Frequentieverdeling van instroom van edelmetaal in de Amsterdamse Wisselbank, naar steek-

proefjaar en grootteklasse van de ingebrachte waarde in bankguldens

Bron: bijlage 8, basisgegevens.
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De bank voegde, met andere woorden, fondsen aan de markt toe als bankgeld onver-
wacht schaars werd en trok deze weer terug als er bankgeld in overvloed was. Schaar-
ste en overvloed vielen af te lezen aan voorraden in de kelders van de bank en aan het 
niveau van het agio.87 De voorraden werden slechts periodiek geteld, de agiokoers was 
op dagbasis zichtbaar. Bankgeld verkopen bij een hoog agio betekende edelmetaal ko-
pen. Vanaf 1683 kon de bank dat eenvoudig door recepissen te kopen die bij een hoog 
agio relatief goedkoop waren. Als het agio vervolgens weer daalde, werd het aantrek-
kelijk deze goedkoop aangekochte recepissen weer met winst te verkopen. Bij een laag 
agio waren deze recepissen namelijk weer in prijs gestegen. Als de bank deze recepis-
sen met winst verkocht, verkocht ze feitelijk edelmetaal en kocht ze bankgeld. De bank 
verkrapte daarmee automatisch de hoeveelheid bankgeld en liet zo het agio ook weer 
stijgen. 

In de stromen munten die de bank inkwamen en weer verlieten is dan ook dui-
delijk de herinrichting van de bank in 1683 en de introductie van de recepis terug te 
zien. Beide stelden rekeninghouders én bank in staat om eenvoudig geld te onttrek-
ken en weer te deponeren. Twee frequentieverdelingen (zie tabel 5.6 en 5.7) wijzen in 
de richting van een verhoogde activiteit. Uit de eerste instroomtabel komt vooral de 
daling na 1711 naar voren van het percentage transacties tussen de 1.000 en 5.000 gul-

Bron: bijlage 8, basisgegevens. 

Tabel 5.7 Frequentieverdeling van onttrekking van edelmetaal uit de Amsterdamse Wisselbank, naar 

steekproefjaar en grootteklasse van de onttrokken waarde in bankguldens

Jaar
0 tot 

500

500 tot 

1.000

1.000 tot 

5.000

5.000 tot 

10.000

10.000 tot 

50.000

50.000 

en meer
Totaal

%

1646 12,6 16,7 58,0 6,7 4,5 1,5 100

1654 6,3 6,3 58,7 12,7 10,1 5,8 100

1666 2,3 46,2 35,5 6,6 6,0 3,3 100

1672 4,2 15,3 55,6 13,2 11,3 0,5 100

1676 1,2 29,6 47,4 8,9 8,5 4,5 100

1680 0,0 62,5 15,0 0,0 7,5 15,0 100

1686 1,9 58,5 21,8 7,4 8,2 2,1 100

1690 0,3 83,1 12,7 1,8 1,7 0,4 100

1695 0,4 78,6 12,9 1,3 5,3 1,6 100

1699 0,4 49,0 28,1 9,7 11,9 1,0 100

1707 12,7 13,4 40,8 11,8 16,2 5,1 100

1711 5,0 29,0 39,2 6,8 13,6 6,3 100

1716 23,5 15,0 31,8 6,3 16,4 7,1 100

1719 26,4 7,2 27,6 12,5 20,4 5,9 100

1726 37,9 10,9 31,2 4,3 10,5 5,2 100

Gem. 9,2 33,9 36,0 7,3 9,8 3,9 100
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den en de groei van het aandeel ingebrachte bedragen tussen 5.000 en 10.000 gulden 
en de naar verhouding kleinste bedragen (onder de 500 gulden). Van de onttrekkingen 
uit de bank – tabel 5.7 – springt vooral in het oog dat na 1711 naar verhouding steeds 
meer kleine bedragen, onder de 500 gulden, werden gebruikt: van 5,0 procent in 1711 
naar 37,9 procent in 1726. In 1726 vond bijna de helft van alle onttrekkingen plaats in 
bedragen onder de 1.000 gulden en ruim een derde zelfs onder de 500 gulden. De hoge 
inbreng- en onttrekkingsbedragen én het grotere aandeel van naar verhouding kleine-
re bedragen wijzen in de richting van ‘dealers in bullion’ die volgens Adam Smith aan-
houdend geld inbrachten en weer onttrokken: ‘The Bank of Amsterdam has for these 
many years past been the great warehouse of Europe for bullion, for which the receipts 
are very seldom allowed to expire, or, as they express it, to fall to the bank. Far greater 
part of the bank money, or of the credits upon the books of the bank, is supposed to 
have been created, for these many years past, by such deposits which the are continu-
ally both making and withdrawing.’88 De ‘dealers in bullion’ waar Smith op duidt, zijn 
naar alle waarschijnlijkheid kassiers die dankzij de aan de recepissen verbonden arbi-
tragehandel een bankgeldhandel initieerden die een grote vlucht nam. Toch waren 
kassiers niet de enige grote klanten van de bank.

5.4 Agenten, ontvangers en kassiers van de VOC

Een andere grote marktpartij die met regelmaat gebruik maakte van de diensten van 
de bank, het bleek uit het top-25 overzicht, was de VOC. De VOC verdient hier aparte 
vermelding. De VOC concentreerde een groot deel van haar geldstromen in de bank, 
liet veel vaste betalingen van haar clientèle via haar Wisselbankrekening verlopen – bij 
de productveilingen gold betalen via de Wisselbank als standdaardvoorwaarde – en 
onderwierp zich daarmee aan het risicobeheer van de Wisselbank. De VOC-rekening 
op firmanaam is buiten de analyses van grote rekeninghouders gehouden. Ook de da-
tabase voor de analyse van de openmarktpolitiek van de Wisselbank is opgeschoond 
voor de VOC-transacties. De omvangrijke debettransacties op de rekening van de spe-
ciekamer waren doorgaans namelijk tijdelijke leningen of voorschotten in grote ron-
de bedragen aan de VOC en de belangrijkste rentebetalingen of aflossingen werden 
geboekt als credittransacties, allemaal op naam van de VOC. Maar de VOC beschikte in 
de Wisselbank niet alleen over deposito’s op firmanaam en aparte rekeningen van de 
VOC-kamers Amsterdam, Delft, Enkhuizen, Zeeland, Hoorn en Rotterdam. Ze hield 
ook meerdere en nagenoeg direct opeisbare tegoeden aan op naam van boekhouders 
en kassiers van deze kamers. De verhouding tussen de rekening op firmanaam en re-
keningen op naam van VOC-functionarissen is niet helemaal duidelijk geworden. 

De rekeningen van deze VOC-functionarissen lieten naar verhouding omvangrijke 
chartale transacties zien en een bij tijd en wijle sterk schommelend aandeel in de tota-
le onttrekkingen van de VOC uit de Wisselbank (zie tabel 5.8).89 De totale hoeveelheid 
edelmetaal die de VOC uit de bank onttrok werd ingegeven door de vraag in haar Azia-
tische werkgebied. Goud- en zilvergeld en vermunt goud en zilver dat de VOC naar 
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Azië verzond, maakte deel uit van de zogeheten Eis van Indië. Dat was een lijst met 
handelsgoederen en artikelen die de gouverneur-generaal en het College van Raden 
van Indië, de leiding van de Aziatische tak van het VOC-bedrijf, opstelde en waarvan 
men vond dat deze goederen twee jaar later nodig zouden zijn voor de bedrijfsvoering 
en de uitvoering van de opdrachten van de Heren Zeventien. 

Eén van de gewenste goederen was contant geld, geldsoorten in gemunte en onge-
munte vorm: gouden en zilveren munten, baren goud en zilver en koperen duiten. 
Deze contanten waren bedoeld voor de inkoop van de gewenste Aziatische retourgoe-
deren. De Heren Zeventien besloten in hoeverre ze aan de vraag uit Azië tegemoet kon-
den komen en verdeelden vervolgens de last evenredig – naar omvang van de zes VOC-
kamers – en stelden de bestemming vast waar de contanten in Azië naartoe moesten 
worden gestuurd. 

De VOC-kamer Amsterdam was weliswaar vrij in de uitvoering van het besluit van 
de Heren Zeventien, maar het blijkt dat ze toch de helft van de vraag naar contanten 
voor Indië moest zien op te brengen. In Amsterdam werd die taak toevertrouwd aan de 
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1646 46,0 46,0 1067,2 4,3

1654 2,0 1624,4 85,0 1711,5 1976,6 86,6

1666 0,0 430,5 430,5 1392,1 30,9

1672 293,6 90,5 384,1 592,3 64,9

1676 422,6 232,1 654,8 2377,6 27,5

1680 213,0 213,0 1146,5 18,6

1686 611,8 160,0 771,8 2847,8 27,1

1690 613,7 613,7 1431,2 42,9

1695 27,5 27,5 2045,7 1,3

1699 266,6 266,6 1801,5 14,8

1707 406,8 406,8 1856,9 21,9

1711 830,1 830,1 4085,7 20,3

1716 37,8 37,8 2297,2 1,6

1719 692,4 126,8 819,2 3762,6 21,8

1726 582,4 586,8 1169,2 5743,6 20,4

Gem. 335,3 1624,4 637,4 174,0 586,8 82,3 558,8 2295,0 27,0

Tabel 5.8 Edelmetaalonttrekking door VOC-functionarissen uit de Wisselbank

Bron: SAA, Archief Wisselbank (5077), rekening Speciekamer, rekeningcourantboeken, zie nummers bijlage 3B. Agen-
ten: ontvangers, kassiers en boekhouders.
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afdeling Rekenkamer en Ontvang. Die afdeling was belast met dagelijkse geldzaken. 
Daaronder vielen de afhandeling van binnengekomen nota’s, het beheer van bankre-
keningen, het toezicht op de boekhouders en kassiers én het vergaren van de export-
gelden plus alle voorbereidingen daarvoor zoals de inkoop van vermunt edelmetaal, 
het laten vervaardigen van munten en baren, de verpakking van het geld, de overhan-
diging aan de schippers en de verantwoording van de zending in de boeken.90 De Am-
sterdamse Wisselbank bleek één van de belangrijkste bronnen te zijn voor de beno-
digde contanten in Azië. 

De VOC-kamers kochten vooral specifieke munten – realen van achten – van de Wis-
selbank. Baar zilver kocht de VOC eind zeventiende eeuw eveneens direct bij de Wissel-
bank. In de achttiende eeuw echter betrok de VOC het benodigde goud en zilver niet 
langer direct van de Wisselbank, maar kreeg ze het via de bemiddeling van particuliere 
essayeurs en muntmeesters.91 De VOC had een grote behoefte aan edelmetaal omdat ze 
zich door de grote onevenwichtigheid in haar handel met Azië – feitelijk importeerde 
de VOC alleen maar Aziatische goederen – voor een voortdurend saldotekort zag ge-
plaatst, een tekort dat aanhield en aanleiding gaf voor een voortdurende afvloeiing van 
hoofdzakelijk zilver en in mindere mate goud. De reden waarom de VOC vooral zil-
ver vanuit de Republiek naar Azië verscheepte is een uitvloeisel van verschuivingen in 
de waardeverhoudingen tussen goud en zilver in de omringende landen en in het ver-
der weggelegen Azië. Goud vloeide daarbij dan af naar gebieden met een relatief hoge 

Totaal Wisselbank VOC VOC-aandeel

mln gld %

1646 2,170 1,067 49,2

1654 3,557 1,977 55,6

1666 2,065 1,392 67,4

1672 3,819 0,592 15,5

1676 2,963 2,378 80,3

1680 1,208 1,146 94,9

1686 4,584 2,848 62,1

1690 2,791 1,431 51,3

1695 4,057 2,046 50,4

1699 5,216 1,802 34,5

1707 4,285 1,857 43,3

1711 7,089 4,086 57,6

1716 8,252 2,297 27,8

1719 15,177 3,763 24,8

1726 12,987 5,744 44,2

Tabel 5.9 Edelmetaalonttrekking uit Amsterdamse 

Wisselbank en VOC-aandeel daarin

Bron: SAA, Archief Wisselbank (5077), rekening courant-
boeken, rekening Speciekamer, zie nummers bijlage 3B.
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goudprijs en zilver naar gebieden met een relatief lage goudprijs en een hoge zilver-
prijs. Tot het begin van de achttiende eeuw steeg de goud-zilverratio in Europa van 
10,75 naar 15,21. Deze ratio was in de achttiende eeuw meer dan 40 procent hoger dan 
in Oost-Indië. In 1766 zou in China goud slechts tien keer zo veel waard zijn als zilver, 
terwijl de verhouding in Japan 8 op 1 bedroeg.92 Binnen Europa lag de ratio eind zeven-
tiende en begin achttiende eeuw in Engeland relatief hoog ten opzichte van de Repu-
bliek. Logischerwijs betekende dit een goudstroom naar Engeland en een zilverstroom 
naar de Republiek, waar zilver relatief voordelig kon worden ingekocht voor transport 
naar Azië. In Azië deed het zilver een hogere prijs en dus vertegenwoordigde het daar 
meer koopkracht dan in de Republiek. De relatieve zilverschaarste in Engeland en de 
zilverovervloed in de Republiek verklaren ook waarom de Engelse East India Company 
voor haar zilverbehoefte toevlucht zocht tot de Amsterdamse markt. 

Tabel 5.10 Edelmetaalonttrekking uit Amsterdamse Wisselbank, naar VOC-kamer en totale edelmetaal-

export VOC 

Netto
Uitstroom als 

% VOC-export
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netto
8/9 x100

bruto
6/9 x100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

x 1000 gld %

1646 967,4 0,0 2,0 97,9 0,0 1067,2 109,4 957,8 800,0 119,7 133,4

1654 1975,5 0,0 0,0 1,1 0,0 1976,6 328,2 1648,4 900,0 183,2 219,6

1666 1392,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1392,1 506,8 885,3 1800,0 49,2 77,3

1672 585,1 0,0 7,1 0,0 0,0 592,3 100,0 492,3 690,0 71,3 85,8

1675 2326,1 0,0 51,5 0,0 0,0 2377,6 1458,0 919,6 1100,0 83,6 216,1

1680 1146,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1146,5 0,0 1146,5 2000,0 57,3 57,3

1685 2716,1 131,7 0,0 0,0 0,0 2847,8 2119,9 727,9 1950,0 37,3 146,0

1690 1431,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1431,2 821,8 609,3 1800,0 33,9 79,5

1695 1821,1 224,6 0,0 0,0 0,0 2045,7 1326,9 718,8 3000,0 24,0 68,2

1699 1801,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1801,5 1418,6 382,9 3667,5 10,4 49,1

1707 1712,2 0,0 144,7 0,0 0,0 1856,9 1104,6 752,3 3850,0 19,5 48,2

1711 3377,6 612,1 95,9 0,0 0,0 4085,7 3633,5 452,1 3513,5 12,9 116,3

1716 1203,6 753,0 302,8 0,0 37,8 2297,2 1348,1 949,1 4212,5 21,6 53,6

1719 3204,4 394,8 36,6 0,0 126,8 3762,6 2328,2 1434,4 4562,5 13,5 64,5

1726 5156,7 586,8 0,0 0,0 0,0 5743,6 4041,6 1701,9 7546,8 7,1 60,6

Gem. 2054,5 180,2 42,7 6,6 11,0 2295,0 1376,4 918,6 2759,5 49,6 98,4

Bron: SAA, Archief Wisselbank (5077) rekeningcourantboeken, rekening Speciekamer;94 VOC-export totaal: Bruijn, 
Gaastra en Schöffer, Dutch-Asiatic shipping I RGP 165, Appendix IV.
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De uitvoer van de talrijke zilveren negotiepenningen uit de Republiek naar Oost-
Azië kwam al vroeg in de zeventiende eeuw en met toestemming van de bevoegde 
overheden op gang.93 Uit de tabellen 5.8, 5.9 en 5.10 blijkt dat de VOC kind aan huis 
was bij de Amsterdamse Wisselbank. In 1646, 1654, 1672, 1686 en 1711 onttrok de 
VOC meer uit de bank dan ze in datzelfde jaar exporteerde. In de overige jaren kwam 
de waarde van de totale VOC-edelmetaalexport uit de Republiek – kolom 9 in tabel 
5.10 – nagenoeg overeen met de waarde van de onttrekkingen uit de Wisselbank (ko-
lom 6). In de periode 1646-1680 kwam gemiddeld ruim 60 procent van de totale uit-
stroom van edelmetaal uit de Wisselbank voor rekening van de VOC (tabel 5.9). Reke-
nen we het bijzondere jaar 1672 niet mee dan ligt dit percentage zelfs op 69,5. In de 
periode 1685-1726 daalde dit percentage naar 44 procent. Vooral na 1685 daalde het 
aandeel fors. 

5.5 De vraag naar bankgeld of de omloopsnelheid van de bankgulden

Ondanks het VOC-aandeel bleef de totale waarde van het chartale bankverkeer relatief 
gering.95 In het steekproefjaar 1716 werd er via de bank voor 17,8 miljoen gulden aan 
chartale betalingen verrekend (zie tabel 5.11). Dat komt overeen met 5,8 procent van 
het totaal, het hoogst waargenomen percentage. Het overgrote deel van het geld dat in 
omloop was bestond uit giraal geld. De samenstelling van de totale liquiditeitenmassa 
van de bank – de chartale en girale geldhoeveelheid tezamen – veranderde niet wezen-
lijk tussen 1646 en 1726 of het moet het licht gestegen chartale aandeel zijn.

Tegenover die lichte groei staat de groei van de omvang van het totale girale beta-
lingsverkeer van de Wisselbank, dat tussen 1646 en 1726 verdubbelde van ruim 158 
miljoen naar 313 miljoen gulden. De girale betaalvorm speelde daarmee zowel naar be-
drag als naar aantal transacties een steeds belangrijker rol, al groeide het aantal trans-
acties minder snel dan het totale girale volume.

De toename van het girale betalingsverkeer kan voor een niet te becijferen deel wor-
den toegeschreven aan het gebruiksgemak dat de bank haar rekeninghouders bood. 
Dat gemak komt de lezer heden ten dage wellicht als een vanzelfsprekendheid voor, 
in de zeventiende eeuw werd de voorziening met nadruk en tot ‘groot contentement’96 
genoemd en als een uitzonderlijk verschijnsel omschreven, zoals door de auteur van de 
Mémoire touchant le négoce et la navigation des Hollandois die in 1697 zijn verwondering over de 
het fictieve Amsterdamse bankgeld niet kon onderdrukken. Geld dat veilig in de kel-
ders van de bank lag en bleef liggen en waarmee tegelijkertijd ook nog meerdere ke-
ren binnen heel Europa betaald kon worden.97 Ook John Law, Schots econoom, ‘eerlij-
ke avonturier’, oprichter van de particuliere Franse Banque Générale in (1716) en ware 
propagandist van het papiergeld was enthousiast over het gebruiksgemak van de Wis-
selbank. Het girale betalingsverkeer van de Amsterdamse bank was volgens hem ver-
fijnder dan het Engelse bankbiljettensysteem.98 Law sprak uit ervaring. In de tijd dat 
hij in de Republiek woonde – dat was met onderbrekingen in Den Haag van 1702 tot 
circa 1713 – had hij zelf een rekening aangehouden bij de Wisselbank en had hij on-
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dervonden dat de omloopsnelheid van Wisselbankgeld aanzienlijk hoger lag dan van 
bankbiljetten en vermunt geld.99 

Gemakkelijk en goedkoop in het gebruik, eenvoudig over te beschikken, weinig ri-
sico op verlies of diefstal en beveiligd tegen waardevermindering. Zo zou men de door-
slaggevende factoren voor de keuze van het girale betaalmiddel bij de oprichting van 
de bank kunnen samenvatten. Die keuze bestond er niet voor individuele kooplieden. 
Zij waren onderworpen aan de verplichte wisselcontrole van de bank ‘op dat alle Pen-
ningen, op wissel getrocken, te beter, ende zekerder betaelt mogen worden’100 en waar-
door dus de tijdspanne tussen levering van goederen en betaling beperkt bleef en het 
risico van niet betalen verminderde. 

Kenmerkend voor het girale betalingsverkeer in mijn steekproefjaren was dat het 
merendeel van de betalingen in hoge bedragen van 10.000 gulden en meer geschiedde 
en dat vooral de hoogste bedragen een vrij stabiel deel van het totaal uitmaakten. Dit 
valt op te maken uit een frequentieverdeling van de overschrijvingsbedragen in tabel 
5.12. Uit deze tabel blijkt verder dat in de genoemde jaren tussen 1646 en 1726 op een 
groeiend aandeel van de rekeningen rekeninghouders helemaal géén overschrijvingen 
verrichtten en dus om andere redenen dan overschrijvingsgemak een rekening aange-
hielden. Rijke Amsterdammers en buitenlanders hielden op deze manier omvangrijke 
tegoeden aan bij de bank. Dat gold vooral in 1707 en in ietwat mindere mate in 1716, 
toen niet minder dan respectievelijk 37,9 en 35,3 procent van de bankrekeningen geen 
enkele activiteit vertoonde. Nadien, in 1726, bleek dit percentage al weer sterk te zijn 
gedaald tot 22,1. Toch steeg parallel aan deze twee ontwikkelingen van enerzijds een 
stabiel aandeel betalingen in hoge bedragen en anderzijds steeds meer inactieve reke-
ningen, niet alleen de gemiddelde omvang van de girale verrekeningen, maar ook wel 
degelijk het aantal transacties. 

Dat blijkt uit grafiek 5.12 waarin na 1686 een duidelijke toename te zien is van zo-
wel het aantal transacties als van de gemiddelde transactieomvang. Het eerste halfjaar 

Tabel 5.11 Giraal en chartaal transactievolume Amsterdamse Wisselbank

Giraal Chartaal Totaal Transacties Gem. Chartaal

mln gld  N mln gld  % v.h.  totaal

1646 158,6 3,6 162,3 81.623 1.944 2,2

1654 165,4 4,1 169,5 79.180 2.089 2,4

1666 182,4 2,6 185,0 82.093 2.222 1,4

1676 202,2 1,3 203,5 95.374 2.120 0,7

1686 173,2 7,8 181,0 93.198 1.858 4,3

1695 245,7 2,9 248,7 153.194 1.604 1,2

1707 266,7 4,9 271,6 112.235 2.377 1,8

1716 286,7 17,8 304,5 109.301 2.623 5,8

1726 313,7 16,4 330,1 130.976 2.395 5,0

Bron: SAA, Archief  Wisselbank (5077), steekproef rekeningcourantboeken.
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Tabel 5.12 Frequentieverdeling van het giraal transactievolume van de Amsterdamse Wisselbank, naar 

steekproefjaar en grootteklasse omzet, in bankguldens

0
1 tot 

1.000

1.000 tot 

10.000

10.000 tot 

50.000

50.000 tot 

100.000

100.000 

en meer
Totaal

%

1646 9,4 2,4 26,3 37,3 13,3 11,3 100

1654 19,5 3,2 23,2 33,6 10,4 10,1 100

1666 20,7 5,4 26,0 28,6 9,1 10,1 100

1676 26,9 4,6 22,0 26,5 8,7 11,4 100

1686 22,5 6,2 24,0 28,8 8,5 10,1 100

1695 22,3 7,9 25,8 25,1 8,6 10,4 100

1707 37,9 5,8 20,1 20,5 6,2 9,4 100

1716 35,3 5,3 19,7 21,4 6,6 11,7 100

1726 22,1 6,7 26,1 25,6 8,1 11,4 100

Gem. 24,1 5,3 23,7 27,5 8,8 10,7 100

Bron: bijlage 3.5A.
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Grafiek 5.12 Gemiddelde omvang girale verrekeningen versus aantal transacties Amsterdamse Wissel-

bank

Bron: steekproef rekeningcourantboeken Wisselbank; halfjaarperioden: a = februari-juli; b = augustus-januari.
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van 1695 vormt de uitzondering op deze regel. De aanpassingen van 1683 bij de Wis-
selbank hadden dus geen negatief effect op de omvang van het betalingsverkeer. Het 
tegendeel is het geval. Eerder constateerde ik al dat de kassiers bovengemiddeld actief 
waren binnen de bank (zie tabel 5.2) en dat ze een gewichte marktpartij waren gere-
kend naar hun aandeel in de totale Wisselbankomzet.101 Frequentieverdeling, gemid-
delde transactieomvang en aantallen transacties bevestigen het beeld van Amsterdam 
als stabiel toevluchtsoord in tijden van financiële turbulentie. Want het geparkeerde 
geld, zo mogen we het aandeel passieve rekeningen wel interpreteren, drukte welis-
waar de omloopsnelheid van het bankgeld, de groei van het aantal transacties en de 
gemiddelde transactieomvang echter vertoonden na 1686 bepaald geen tekenen van 
ingetogenheid. De omloopsnelheid wordt berekend als de ratio van de girale verreke-
ningen en het saldo per rekeninghouder. Een gering giraal volume in combinatie met 
relatief hoge saldi levert een lage omloopsnelheid op. Een omvangrijk giraal verkeer 
met lage saldi duidt echter, op een hoge omloopsnelheid. Bij meer dan de helft van de 
Wisselbankrekeningen (zie tabel 5.13), lag de omloopsnelheid onder de 10. Driekwart 
kwam niet boven de 100 uit.

Het geld op de rekening van Eduard de Man in 1654 haalde een omloopsnelheid 
van 31,9. Dat was bijna twee keer zo hoog als het gemiddelde van 16 voor de saldi in de 
grootteklasse 1.000 tot 10.000 gulden (zie tabel 5.14). Tegenover de 168.000 gulden aan 
girale transacties stond namelijk een saldo van 5.271 gulden. Het bankgeld van Chris-
toffel van Ackerlaecken haalde met 298,1 echter een bijna 13 keer hogere omloopsnel-
heid dan het gemiddelde van 23 in de klasse 1.000 tot 10.000 in 1676. Achter het saldo 
van Van Ackerlaecken (7.615 gulden in januari 1676) ging een omzet van bijna 2,3 mil-
joen gulden schuil. 

Tabel 5.13 Omloopsnelheid van geld op de Amsterdamse Wisselbankrekeningen

0 tot 

1

1 tot 

5

5 tot 

10

10 tot 

25

25 tot 

100

100 tot 

500

500 tot 

2500

2500 en 

hoger
Totaal

%, cumulatief N

1646 15,8 30,6 40,4 57,3 74,4 87,9 95,8 100 3176

1654 26,0 39,2 47,5 62,0 76,5 89,8 96,8 100 1922

1666 27,1 39,7 46,8 59,0 73,4 86,9 96,0 100 3972

1676 32,6 41,9 47,4 58,5 73,1 86,1 95,4 100 3945

1686 30,4 44,3 52,1 65,1 79,4 90,7 97,5 100 4230

1695 31,1 44,1 51,5 64,0 78,9 90,4 97,5 100 4830

1707 44,1 53,2 58,7 68,7 82,1 91,8 97,7 100 5568

1716 42,4 53,6 59,5 70,5 82,5 92,0 97,9 100 5324

1726 31,0 44,7 51,3 64,2 78,9 91,0 97,6 100 5228

Gem. 31,2 43,5 50,6 63,3 77,7 89,6 96,9 100

Bron: SAA, Archief  Wisselbank (5077), steekproef rekeningcourantboeken; omloopsnelheid = (omzet/ deposito); 
N = 38.195.
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De gemiddelde omloopsnelheid van het bankgeld vertoonde in de periode 1646- 
1726 een afzwakkende golfbeweging met twee pieken – in 1646 (517) en 1676 (493) – en 
twee keer een laagste niveau, in 1707 (139) en 1716 (201). Een kleine groep rekeninghou-
ders – met een saldo onder de 25 gulden, gemiddeld een vijfde van het totaal aantal re-
keninghouders – was vooral debet aan de relatief hoge omloopsnelheid.102

Uit deze cijfers blijkt overigens niet, zoals Quinn en Roberds veronderstelden, dat 
de Wisselbank de groei van het girale betalingsverkeer wist te realiseren door de om-
loopsnelheid van het bankgeld en daarmee de geldvraag stelselmatig te verhogen. Het 

Tabel 5.14 Gemiddelde omloopsnelheid van het geld in de Amsterdamse Wisselbank, naar saldo

0 tot 

25

25 tot 

1.000

1.000 tot 

10.000

10.000 tot 

50.000

50.000 tot 

100.000

100.000 

en meer
Gem.

1646 2837 235 16 6 3 2 517

1654 1657 163 16 7 4 4 308

1666 1791 192 16 8 3 3 336

1676 2718 200 23 10 5 4 493

1686 1512 131 16 6 5 2 279

1695 1046 187 17 9 6 4 212

1707 649 138 20 11 10 6 139

1716 1030 143 16 8 7 4 201

1726 1207 167 19 7 7 6 235

Gem. 1451 165 18 8 6 4 275

Bron: bijlage 3.6.A; omloopsnelheid = (omzet/deposito); N = 38.195.
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Grafiek 5.13 Gemiddelde omloopsnelheid van het geld in de Amsterdamse Wisselbank, naar saldo

Bron: bijlage 3.6.A; omloopsnelheid = (omzet/deposito); N = 37.902.
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tegendeel was het geval. De cijfers in grafiek 5.13 laten een licht dalende trend van de 
omloopsnelheid zien in de tweede helft van de zeventiende eeuw, gevolgd door een 
stabilisatie in de eerste decennia van de achttiende eeuw. 

Dit gegeven werpt de vraag op of de bank met het oog op ordentelijke marktver-
houdingen de omloopsnelheid van het bankgeld doelbewust temperde in een periode 
waarin de hoeveelheid bankgeld sterk toenam. Temperen van de omloopsnelheid be-
tekende doelbewust reguleren van de geldvraag, een aanpak die spoort met de elasti-
sche liquiditeitsvoorziening die de bank volgens het substitutiemodel nastreefde. In 
geval van doelbewust handelen van de bank zou de vertraging van de omloopsnelheid 
van het bankgeld niet het resultaat zijn geweest van externe factoren, zoals teruglopen-
de bestedingen of een gebrekkige geldcirculatie. 

Nu trof de overgang van een sterk dynamische economie naar een economie in ‘sta-
tionaire toestand’103 specifieke sectoren sterk, vooral de scheepsbouw en bouw, en re-
sulteerde dit in economische krimp en binnenlandse vraaguitval. Daar stond echter 
een expansie van de internationale handel tegenover en een marktaandeelwinst in de 
internationale financiële dienstverlening door de snelle opkomst van een zogeheten 
nieuw financieel-fiscaal complex in Amsterdam. De geldcirculatie zal daardoor niet 
zijn ontregeld, hooguit vertraagd. Velen hielden immers omvangrijke tegoeden aan in 
de Wisselbank. Dat drukte slechts de omloopsnelheid van het bankgeld. De vertraging 
van de omloopsnelheid moet worden toegeschreven aan de Wisselbank zelf. 

5.6 Liquiditeitscontrole en ‘correct-policy’-respons

De omloopsnelheid temperde bovenal door toedoen van de bank zelf omdat ze de li-
quiditeit van haar rekeninghouders beïnvloedde en daarmee ook de liquiditeit van de 
bank en de markt in haar geheel. Dit laatste kan afgeleid worden uit de samenhang in 
wispelturigheid van enkele bankvariabelen en variabelen van het Amsterdamse beta-
lingscircuit. Tabel 5.15 laat die samenhang zien. 

Voor elke gepresenteerde variabele geldt de onderlinge afwijking van zijn gemid-
delde. Een wispelturigheid van de deposito-omvang in de Wisselbank van 34,2 pro-
cent zoals in 1610/19 bijvoorbeeld, betekende in feite dat de variatie in het geldaan-
bod, want zo is de deposito-omvang gedefinieerd, 34,2 procent van zijn gemiddelde 
bedroeg in deze specifieke periode.104 Een geringe afwijking, een geringe wispelturig-
heid, weerspiegelde een natuurlijk verloop van aanpassing. Een grote afwijking ech-
ter duidde óf op markteffect als gevolg van overreacties, dan wel speculatie, óf op een 
doelbewuste interventie van een krachtige speler zoals de Wisselbank. Er is sprake van 
een adequate reactie van de Wisselbank, van een zogeheten ‘correct-policy-respons’, 
als het relatief hoge wispelturigheidsniveau stabiliseert. Dat wijst er namelijk op dat 
de interventie effect had en de Wisselbank het liquiditeitsbeheer onder controle had.

Uit tabel 5.15 rijst een overduidelijk beeld. Eén groep variabelen, tevens de groot-
ste groep, laat over de hele periode een relatief lage gemiddelde wispelturigheid zien. 
Dit geldt voor het agio, de deposito-omvang, de metaalvoorraad, de cashratio, de kre-
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168  5 operaties en liquiditeits management

dietverlening en de girale omzetten. De percentages binnen deze groep wijken op de 
langere termijn onderling ook niet noemenswaardig af. En voorzover ze afwijken, zijn 
die afwijkingen eenvoudig te verklaren. De relatief hoge wispelturigheid van het agio 
in 1640/49 en 1670/79 bijvoorbeeld is terug te voeren op externe oorzaken die in de vo-
rige paragraaf al aan de orde zijn geweest. Geldkoersen, geldaanbod, metaalvoorraad, 
cashratio, kredietverlening en giraal transactievolume waren naar verhouding dus het 
meest stabiel.

Bij een tweede groep variabelen ligt de wispelturigheid een stuk hoger. Dat geldt 
om te beginnen voor de in- en uitstroom van edelmetaal. Het hoge langetermijnge-
middelde van deze variabele is toe te schrijven aan de hoge gemiddelden in de twee de-
cennia tussen 1670 en 1689, waarbij het opvalt dat de uitstroom niet alleen een grilli-
ger beeld laat zien dan de instroom, maar ook duidelijk op een hoger niveau ligt. Dat 
laatste is vooral in 1670/79 goed te zien. Ook hier laat de al eerder genoemde situatie 
uit 1672 – de bankrun in de vroege zomer van dat jaar – zijn sporen na. Hetzelfde geldt 
voor de introductie van de recepis in 1683. Het is opmerkelijk dat niet zozeer de wispel-
turigheid van de uitstroom op termijn op een lager niveau stabiliseert – het gangbare 

Agio Depo -

sito 

Metaal-

voorraad

Cash-

ratio

Omloop-

snelheid

Edelmetaal 

in- uitstroom

Omzet Krediet-

verlening

%

1600/09 62,4 69,8

1610/19 34,2 36,0 7,9 59,4 103,4 30,3

1620/29 21,3 28,9 21,0 52,1

1630/39 18,2 23,5 7,0 41,9

1640/49 79,9 18,9 21,0 10,0 175,8 59,2 57,1 14,1 4,2

1650/59 21,4 15,5 18,5 2,9 200,3 72,1 54,1 15,3 7,1

1660/69 13,4 13,4 17,2 6,5 235,2 110,2 93,3 15,0 14,0

1670/79 43,9 20,5 28,9 11,8 233,7 128,6 183,3 12,4 28,5

1680/89 13,9 20,4 23,7 7,1 239,3 124,2 164,5 16,0 22,4

1690/99 13,2 15,2 14,0 5,2 236,2 70,8 93,8 16,4 5,4

1700/09 26,8 20,7 17,7 4,3 296,6 47,8 110,6 12,1 3,1

1710/19 11,1 25,1 34,3 11,1 428,7 44,9 84,6 18,2 12,2

1720/29 5,1 22,6 28,6 8,1 250,2 55,8 73,8 21,8 6,6

1730/39 9,6 7,1 13,2 8,6 8,8

1740/49 7,3 14,3 13,8 10,1 10,2

1750/59 19,1 11,1 22,4 13,0 13,5

1760/69 25,6 26,2 31,3 6,7 7,2

Gem. 22,3 19,0 23,3 8,8 255,1 75,9 98,9 15,7 16,7

Tabel 5.15 Relatieve wispelturigheid van geldkoers, geldaanbod en -vraag, metaalvoorraad, cashratio, 

in- en uitstroom, girale omzetten en kredietverlening bij de Amsterdamse Wisselbank105

Bron: bijlage 3.
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beeld in de historische literatuur – maar dat vooral de instroom minder grillig wordt. 
Ook dit laatste gegeven strookt niet met het beeld uit de literatuur, van een toestroom 
die met horten en stoten gepaard ging, zoals de Franse en Engelse kapitaalvlucht naar 
de bank in 1720. Alleen in de aaneengesloten periode van 1640/49-1660/69 lag de in-
stroomwispelturigheid relatief hoog.106 De stabiliteit van de instroom strookt wel met 
de dempende werking die voor de invoering van de recepis is vastgesteld. 

De hoogste wispelturigheid van alle geldhoeveelheidsvariabelen laat de geldvraag 
naar bankgeld zien. De geldvraag is gelijk aan de omloopsnelheid van de bankgul-
den.107 Zoals uit grafiek 5.14 blijkt, werkte de versnelling van omloopsnelheid in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw niet door in de wispelturigheid. Integendeel, de 
wispelturigheid laat in dezelfde periode een opmerkelijke stabiliteit zien. De vertra-
ging van de omloopsnelheid in het eerste kwart van de achttiende eeuw had ook zijn 
gelijke niet in het verloop van de wispelturigheid, omdat die vanaf het laatste kwart 
van de zeventiende eeuw enigszins aantrok. Daarbij moet wel aangetekend worden dat 
de stijgende trend mede bepaald werd door de ‘uitbijter’ in de eerste helft van 1716. 
Deze cijfers over omloopsnelheid en wispelturigheid duiden op een controle van de 
geldhoeveelheid door de Wisselbank. Volgens de monetaristische theorie, die uitgaat 
van een stabiele omloopsnelheid, zou dit het bewijs zijn van een geslaagde overheids-
politiek en een ‘correct antwoord’ van de Wisselbank op monetaire onrust. Het idee 
hierachter is dat de bank direct en via bestaande instrumenten de liquiditeit van haar 
rekeninghouders kon beïnvloeden en daarmee ook de liquiditeit van de markt als ge-
heel. Alleen de greep op de groep kleine rekeninghouders – de groep met de hoogste 
omloopsnelheid – was daarbij niet volledig. 
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Grafiek 5.14 Gemiddelde omloopsnelheid en wispelturigheid van het geld in de Amsterdamse Wisselbank

Bron: bijlage 3.6A en 3.6B.
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Aanvullende wispelturigheidcijfers van het Amsterdamse betalingscircuit lijken in 
grote lijnen te bevestigen dat de stabiliteit van de geldvraag bij de bank een verdienste 
van de Wisselbank zelf was en niet zijn oorzaak vond buiten de bank in bijvoorbeeld 
sterk wisselende renteniveaus en een daarbij behorende speculatieve geldvraag. De 
wispelturigheidscijfers van rente, prijzen en wisselkoersen laten een geringe onder-
linge afwijking zien. Dat blijkt uit de gemiddelde wispelturigheid van prijzen, rente 
én geldaanbod die respectievelijk 12,1, 15,7 en 18,6 procent bedroeg over een periode 
van anderhalve eeuw.108 

Vooralsnog kan de conclusie geen andere zijn dan dat de Wisselbank voor een aan-
zienlijk deel direct de liquiditeit van haar rekeninghouders wist te beïnvloeden door 
internationale betalingen in de Wisselbank te concentreren en te centraliseren en 
vervolgens de geldvraag in de bank te stabiliseren. Dit was dan ook een directe ver-
dienste van de bank zelf. Indirect was het een uitvloeisel van een geslaagde monetai-
re politiek van het stadsbestuur. Dat die politiek geslaagd was bleek uit het feit dat 
de bank een verdedigingslinie voor haar rekeninghouders wist op te werpen tegen 
waardeverlies en dat de bank met haar openmarktoperaties al te grote marktfluctua-
ties wist te dempen. Door te sturen op het agio – de ‘indicator’ in het model – kon de 
Wisselbank de geldstroom en geldhoeveelheid van de bank reguleren. Sinds de intro-
ductie van de recepis was dit een nagenoeg risicoloze politiek omdat de bank recepis-
sen kocht als deze laag geprijsd waren – bij een relatief hoog agio – en verkocht als de 
recepissen een hoge prijs deden (bij een relatief laag agio). Het monetaire effect van 
deze negatieve correlatie tussen recepisprijs en agioniveau resulteerde in periodieke 
schommelingen van zowel het agio als de omvang van het aantal bankdeposito’s en 
de metaalvoorraad in de bank. Daarmee was de recepis wat tegenwoordig een finan-
cieel derivaat zou heten: een contract of waardepapier dat zijn waarde ontleent aan 
de prijs van andere, onderliggende activa, zoals grondstoffen, landbouwproducten, 
aandelen, obligaties, hypotheken of valuta. De recepis was een valuta-optie die recht 
gaf tot het onttrekken van munten uit de bank tegen een vastgestelde prijs op een 
vastgesteld tijdstip in de toekomst. Omdat de recepis een aanspraak was op de toe-
komstige onttrekking of uitbetaling van een muntdeposito in de Wisselbank was de 
recepis in feite een abstractie van een abstractie met een ‘imaginair’ karakter. Kenne-
lijk trok het stadsbestuur de conclusie dat dit instrument een economisch noodzake-
lijk contract was en dus geen speculatie of windhandel zoals de opties op aandelen in 
de jaren dertig van de zeventiende eeuw tijdens de hoogtijdagen van de tulpomanie 
werden gekwalificeerd. De recepis als derivaat werd gerechtvaardigd en verdedigd als 
middel dat een reële oplossing bood om de bankdeposito’s te beschermen tegen de 
risico’s van de markt. De recepis stelde rekeninghouders in staat om zich, meer dan 
vóór 1683, systematisch in te dekken tegen de wisselvalligheid van de markt. Het in-
strument stelde de Wisselbank in staat een dempende werking uit te oefenen op de 
fluctuaties in de markt. 

Voor de Wisselbank echter, en via de Wisselbank het stadsbestuur, was de recepis 
een economisch noodzakelijk instrument in het financiële spel, met de bank in een 
monopoliepositie die gelegenheid gaf te speculeren op onverwachte ontwikkelingen 
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of zonodig ongewenste ontwikkelingen kon pareren met aan- of verkopen zonder al te 
veel risico. Stads- en bankbestuurders schiepen in feite een nieuwe gereguleerde markt 
die bescherming bood tegen marktwisselvalligheden. Die markt maakte van Amster-
dam een minder risicovolle plaats. Ze bood bovendien ook nog de gelegenheid om aan 
de uitvoering van stedelijke monetaire politiek te verdienen. Dat laatste wordt duide-
lijk in het volgende hoofdstuk.
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