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6 Bedrijfsvoering

De Wisselbank beïnvloedde direct de liquiditeit van haar rekeninghouders en bood 
hen zo bescherming tegen waardeverlies van hun banktegoeden. De bank stabiliseerde 
verder de geldvraag en zette daarmee ook indirect haar stempel op de liquiditeit van de 
lokale Amsterdamse markt. Die marktliquiditeit én de bescherming van banktegoe-
den tegen waardeverlies golden al sinds de oprichting van de bank als primaire pres-
tatiemaatstaven voor de efficiëntie van de bank als hoedster van het algemeen belang. 
Maar de bestuurders van de bank hadden twee petten op. Want behalve hoeders van 
het algemene belang waren ze zelf ook én grootverbruikers van bankdiensten die een 
winstgevende continuïteit van het bedrijf nastreefden, én stadsbestuurders die bank-
winsten aanwendden om hun stadsbegroting sluitend te krijgen.1 

Beide posities brachten met zich mee dat de bank haar zaakjes op orde diende te heb-
ben. Vanuit macro-economisch perspectief moest de bank namelijk op elk moment in 
staat zijn om aan haar onmiddellijk opeisbare verplichtingen te voldoen. Eenmaal per 
jaar, bij het opmaken van de balans, gold daarom het bedrijfseconomische principe 
van winstgevende continuïteit. Dat principe schrijft voor dat de actief- en passiefzijde 
van de bankbalans geen grote onevenwichtigheden laten zien. Vanuit politiek perspec-
tief lonkten echter voortdurend de kasreserves van de bank. Volgens eigentijdse poli-
tieke verwachtingen en gedragsnormen mochten die strategisch aangewend worden.

Een analyse van de bedrijfsvoering van de Wisselbank is dus een analyse van het 
bankbeheer aan de hand van de vraag waaraan het stadsbestuur prioriteit toekende: 
aan de liquiditeit van haar rekeninghouders en de Amsterdamse markt of aan de ren-
tabiliteit van haar bank? Als openbaar nutsbedrijf streefde de bank rentabiliteit en 
winstgevendheid na. Tegelijkertijd stond liquiditeit hoog in haar vaandel; controle 
over de liquiditeit was immers de kern van haar monetaire politiek. In financieel onze-
kere tijden deed de bank dienst als buffer voor de stedelijke schatkist en was ze draai-
schijf voor omvangrijke betalingen. Van de Laar zag de Wisselbank dan ook als een 
curieuze mengeling van particulier winststreven en behartiger van openbaar belang,2 
waarbij de liquiditeit van de markt in Amsterdam bovenal een uitvloeisel was van de 
concurrentiekracht van de Wisselbank, de rentabiliteit van haar betalingsbetalingsver-
keer en de winstgevendheid van haar valutahandel en kredietoperaties. 
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6.1 balansstructuur: activa en passiva  173

Twee vragen over de bedrijfsvoering van de bank zijn nu aan de orde:
–  hoe stemde ze activa en passiva op haar balans af? 
–  hoe winstgevend waren betalingsverkeer, valutahandel en kredietverlening voor de 

bank?

6.1 Balansstructuur: activa en passiva

De activa en passiva op de balans van de Wisselbank bestonden uitsluitend uit geld en 
aanspraken op geld. Die balansstructuur was voor de bestuurders uiteraard van groot 
belang omdat die aangaf hoe omvangrijk de direct opeisbare verplichting waren, welke 
zekerheden daar tegenover stonden en of de bank aan de verplichtingen kon voldoen 
zonder in de problemen te komen. Voor de Wisselbank was het belangrijk dat geld vol-
komen liquide was en dat aanspraken op geld eenvoudig in geld om te zetten waren. 
Die balans (zie figuur 6.1), bood de toezichthouders een goed bedrijfseconomisch in-
zicht in de liquiditeitspositie. De balans stelde hen tevens in staat om toezicht uit te 
oefenen op het bankbedrijf: het levendige betalingsverkeer via de bank, de valutahan-
del en het overige formele en minder formele financiële verkeer. 

Als een bank liquide is, kan ze zonder problemen op verzoek tegoeden van reke-
ninghouders omwisselen in contant geld. De Wisselbank voorzag vanaf haar oprich-
ting in deze conversiefaciliteit en hield voor de zogeheten chartale opvragingen van 
rekeninghouders een speciale kas aan, de speciekamer. In hoofdstuk 2 is de rol van de 
speciekamer in het beheer van de in- en uitstroom van munten en metaal beschreven. 
De kas van de speciekamer vormde de zogeheten liquiditeit van de eerste orde. Formeel 
diende de omvang van die kas volledig overeen te stemmen met de omvang van de te-
goeden van de rekeninghouders. Feitelijk, zo bleek uit de cashratio, waren de tegoeden 
zelden volledig gedekt door de metaalvoorraden in de kluizen van de bank. 

Activa Passiva

Metaal- of kasvoorraad 

Debiteuren:

– kasgeld- en daggeldleningen

– onderhandse leningen

– voorschotten tegen onderpand

– kredieten in rekeningcourant

– kredieten op middellange termijn

– wissels en waardepapieren 

Effecten

Zichtdeposito’s: tegoeden van derden, rekening-

courant saldi

Kapitaal & reserves (eigen vermogen)

Interest 

– debiteuren

– termijndeposito’s

Winst

Figuur 6.1 Structuur van de balans van de Amsterdamse Wisselbank
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174  6 bedrijfsvoering

Maar de Wisselbank had meerdere middelen op haar actiefzijde van de balans staan 
die zonder hoge kosten omgezet konden worden in kasmiddelen. Dit zijn de zoge-
heten liquiditeiten van de tweede en derde orde. Onder deze liquiditeiten valt de 
bonte verzameling kasgeldleningen – kredieten in rekeningcourant aan roodstaan-
de rekeninghouders, onderhandse leningen of kortetermijnkredieten aan steden – 
Alkmaar en Emden –, stedelijke instellingen, zoals de Bank van Lening, de regenten 
van het Oude Mannenhuis, de Admiraliteit en de thesaurie van de stad Amsterdam, 
de VOC-kamers Amsterdam, Enkhuizen en Rotterdam, voorschotten aan de munt-
meesters van Enkhuizen, Harderwijk, Kampen, Medemblik, Zwolle en Utrecht, 
voorschotten tegen onderpand aan buitenlandse mogendheden of particulieren zo-
als de graaf van Oost-Friesland, de Engelse koning en de koning van Denemarken, 
subsidies aan geallieerde mogendheden zoals de keurvorst van Brandenburg in 1672, 
aan de Staten van Holland, de ontvanger van Generaliteit en de kredieten op mid-
dellange termijn aan de WIC. In grafiek 6.1 zijn de omvang van de kas en de liquidi-
teiten van de tweede en derde orde over een langere periode afgezet tegen de reke-
ningcouranttegoeden of deposito’s van de bank. Het blijkt dat de rekeninghouders 
van de Wisselbank geen moment hebben hoeven te vrezen dat hun deposito’s niet 
onmiddellijk opeisbaar zouden zijn geweest. Daarvoor was de actiefzijde van de ba-
lans evenwichtig genoeg opgebouwd, waardoor de bank op de passiefzijde voldoen-
de dekking kon realiseren.

In de beginjaren van de bank had het stadsbestuur slechts een keer per jaar behoefte 
aan verheldering in het bedrijf van de bank. De commissarissen hoefden in die begin-
jaren dan ook alleen maar eind januari voor de nieuwe stedelijke ambtenverkiezing de 
boeken af te sluiten en de balans op te maken. De boekhouders totaliseerden daarvoor 
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Grafiek 6.1 Balansstructuur Amsterdamse Wisselbank, naar liquiditeitspositie

Bron: Balansen en winst- en verliesrekeningen, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 701-807, 808-879.
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6.1 balansstructuur: activa en passiva  175

de saldi van alle rekeninghouders tot één totaal depositotegoed. Verder inventariseer-
den ze de kasvoorraad van de bank en stelden ze de winst- en verliesrekening op. De 
bank was in die periode enkele dagen voor het publiek gesloten. Later, vanaf het laat-
ste kwart van de zeventiende eeuw, toen de behoefte aan toezicht toenam, verruilde de 
bank deze conservatieve risicohouding voor een meer progressieve. Ze verkortte het 
interval waarmee mogelijke risico’s in kaart werden gebracht en verdubbelde daartoe 
haar rapportage tot twee keer per jaar: eind juli stelden commissarissen daarvoor eerst 
een tussentijdse versie op, en later, in januari, verscheen de ultimo balans.3 Door deze 
aanpassing kreeg het stadsbestuur een beter zicht op de actuele stand van het bankbe-
drijf en mogelijke liquiditeitsproblemen. Diezelfde gedachte, zicht op de balans, lag 
ook ten grondslag aan de wijze van afhandeling van fouten of onregelmatigheden in de 
boekhouding. Die werden in de boeken van de bank namelijk eenvormig opgenomen 
als afschrijvingen op het eigen vermogen van de bank.4 

‘Spaarpot der stad’ 

Het balanstotaal was aan de activakant opgebouwd uit de voorraad edelmetaal die de 
bank in kas had, de kredieten die bank had verleend en effecten die de bank in haar 
bezit had. Hoe die activa gefinancierd waren, bleek uit de passivakant van de balans: 
tegoeden of deposito’s van derden, eigen vermogen, interest op kredieten en bedrijfs-
winst. De groei van het balanstotaal (grafiek 6.2) is voornamelijk te verklaren uit de 
groei van de metaalvoorraden en de tegoeden op de rekeningen en niet uit een veran-
derende samenstelling. Zo bleef het relatieve aandeel van de kredietverlening in het 
balanstotaal over een langere periode nagenoeg stabiel. Ook het ‘capitael’ of eigen ver-
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Grafiek 6.2 Balanstotaal, kredieten en winst Amsterdamse Wisselbank

Bron: Balansen en winst- en verliesrekeningen, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 701-807, 808-879, met afwijkende cij-
fers voor de kredietverlening.5
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176  6 bedrijfsvoering

mogen van de bank groeide aanvankelijk gestaag totdat het stadsbestuur in 1685 be-
sloot om dit hele vermogen, dat toen tot een totaal van ruim 2,3 miljoen gulden was 
gegroeid, in één keer in de stadskas te storten. ‘Het gekweekte fonds had meer het ka-
rakter van een spaarpot de stad’, concludeerde Van Dillen.6 In de balans van 1686 ver-
antwoordden de commissarissen de uitkering uit het bankreservefonds.7 Deze actie 
werd in 1690 en 1723 herhaald. Uit de balans van 1723 blijkt dat de thesaurie zo’n 1,6 
miljoen gulden aan bankwinst uit de jaren 1690-1722 opstreek en daarmee haar schul-
den bij de bank liquideerde.8 

Bankwinst 

Al vanaf de beginjaren werd door tijdgenoten aan de bank een hoge winstgevendheid 
toegeschreven. Een van de burgemeesters die daar in 1613 naar werd gevraagd, gaf als 
antwoord dat de exploitatie van de bank zo’n 12.000 gulden per jaar kostte en dat als 
zuivere winst zo’n 6.000 gulden overschoot, ‘dat bij veele andere meer geëxtimeert 
werde’.9 Hoe winstgevend het bankbedrijf feitelijk was, blijkt uit het netto resultaat 
dat de bank haalde. Dat resultaat – ‘suyver geavanceert’ volgens de notitiewijze van de 
bank – bedroeg over de hele zeventiende eeuw gemeten gemiddeld bijna 30.000 gulden 
per jaar. Dit gemiddelde bewoog zich tussen de twee uitersten van bijna 95.000 gulden 
winst in 1638, toen de omvang van de banktegoeden de 5 miljoen gulden overschreed, 
en het verlies van ruim 133.000 gulden in 1653 als direct gevolg van de grote stadhuis-
brand. Het gemiddelde winstniveau in de zeventiende eeuw bleef bescheiden door het 

Afb. 16 Het nieuwe stadhuis van Amsterdam (achterzijde). De Wisselbank hield op straatniveau kantoor 

aan de zuidvleugel, hoek Damzijde. Illustratie in Dapper, Beschrijvinge Amsterdam, 336.
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6.1 balansstructuur: activa en passiva  177

verlies in 1674 (ruim 67.000 gulden) en in 1692 (11.000 gulden), negatieve uitschieters 
die zich tot 1795 niet meer voordeden. 

In de achttiende eeuw lag de gemiddelde winst ruim drie keer zo hoog als in de ze-
ventiende eeuw en fluctueerde het niveau ook tussen grotere uitersten: van 273.000 
gulden in 1744, de hoogste winst uit de bankgeschiedenis, en 155.000 gulden verlies 
in 1785, het op één na grootste verlies van de bank ooit.11 Toch lag de wispelturigheid 
van de bankwinst in het eerste driekwart van de achttiende eeuw lager dan in de zeven-
tiende eeuw.12 Als we de winst van de bank afzetten tegen het balanstotaal dan blijkt 
uit die ratio dat de bank het meest lucratief opereerde in de eerste drie decennia van 
de zeventiende eeuw en in de jaren veertig van de achttiende eeuw. Betrekken we de 
twee belangrijkste posten – de metaalvoorraad en de kredieten – van de balans in de 
vergelijking en zetten we die af tegen de winst van de bank (zie grafiek 6.3), dan blijkt 
dat het verloop van de winst in de zeventiende eeuw nog sterk gerelateerd was aan de 
omvang van de metaalvoorraad én de kredietverlening, maar dat die samenhang in de 
achttiende eeuw aanzienlijk losser werd.

Deze winstontwikkeling roept de vraag op waarmee de bank deze winst realiseerde. 
Was dat het betalingsverkeer, de kernactiviteit waarmee de bank zich als grootste en 
machtigste partij onderscheidde op de markt voor betaaldiensten? Of kwam de winst 
grotendeels voort uit de aan- en verkopen van edelmetaal – met de daaraan gelieerde 
valutahandel – en de kredietverlening.13 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

1610 1630 1650 1670 1690 1710 1730 1750 1770 1790

Winst/balanstotaal Winst/metaalvoorraad Winst/kredieten

promille 

Grafiek 6.3 Winstratio’s Amsterdamse Wisselbank10

Bron: Balansen en winst- en verliesrekeningen, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 701-807, 808-879.
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178  6 bedrijfsvoering

6.2 Kosten en baten betalingsverkeer

De kosten en de opbrengsten van het betalingsverkeer van de bank hebben noch in de 
oude, noch in de meer moderne literatuur veel aandacht gekregen. Uiteraard vermeld-
den Smith, Mees en Van Dillen specifieke betalingsvoorwaarden voor rekeninghou-
ders of inkomsten voor de bank.

Bij Mees was dat niet meer dan ‘bijzonderheden omtrent het gebruik des bank-
gelds’, en bij Van Dillen niet meer dan een opsomming van relevante cijfers.14 Een ana-
lyse van de beschikbare gegevens laat echter zien welke kosten de bank maakte, waar-
mee ze deze dekte, waar ze haar winsten uit haalde en wat het effect was van specifieke 
maatregelen die de rentabiliteit van het betalingsverkeer moesten verbeteren.

De kosten van de bank laten op lange termijn weinig ontwikkeling zien. In 1620 
boekte de bank op haar winst- en verliesrekening voor bijna 13.000 gulden aan salaris-
sen, uitgaven aan papier, inkt, boekbinders en balans- en slotenmakers. In 1656 waren 
deze ‘oncosten van tractemente als andre oncoste’ weliswaar met bijna een kwart geste-
gen tot ruim 16.000 gulden, maar deze toename staat in geen verhouding tot de groei 
van het betalingsverkeer dat in dezelfde periode bijna verdubbelde.15 In 1712 over-
schreden de kosten de 20.000 guldengrens. Dat was ruim een kwart meer dan in 1656, 
terwijl het betalingsverkeer vanaf 1656 zo’n 44 procent in omvang was toegenomen. 
Ook in de jaren daarna bleef de kostenstijging beperkt; het gemiddelde over de gehele 
achttiende eeuw bleef steken op ongeveer 27.000 gulden. 

Afb. 17 Beeldhouwwerk van Ar-

tus Quellinus voorstellend Mer-

curius, de Romeinse god van de 

handel. Het beeld stond naast 

de toegang tot de Wisselbank in 

het nieuwe stadhuis. SAA, Col-

lectie dr. J. Wester.
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6.3 directe inkomsten uit betalingsverkeer  179

De getemperde kostenstijging kan niet los worden gezien van de besparingen die het 
stadsbestuur de bank oplegde om de toestand van de stedelijke schatkist te verlichten. 
Zo was bijvoorbeeld in 1678 de metaalvoorraad van de bank met meer dan een kwart ge-
daald en viel ook de winst van de bank tegen. Tegelijkertijd toonden de stadsfinanciën al 
twee jaren achtereen een nijpend tekort. Dat was een na-ijleffect van de oorlog uit 1672 
die buitengewoon hoge lasten en sterk verminderde stadsaccijnsen, huren en pachten 
met zich mee had gebracht. Burgemeesters zochten daarom naarstig naar een oplossing. 
Leidraad daarbij was het rapport dat Johannes Hudde in 1679 als thesaurier had opge-
steld, kort voordat hij voor de vierde keer burgemeester werd.16 Hudde’s rapport opper-
de een drieledige oplossing: schuldconversie, kostenbesparingen en een verhoging van 
de inkomsten. De vroedschap nam deze aanbevelingen in oktober 1679 over en draaide 
daarmee een aantal stedelijke diensten instellingen op financieel gebied flink de duim-
schroeven aan. De raad bepaalde daarna nog wel dat er besparingen gehaald moesten 
worden uit natuurlijk verloop in het onderwijs en de bij de bank (‘door afsterving van 
afgedankte schoolmeesters, bedienaars van den godsdienst, uit te sterven professoren en 
uit te sterven kassiers van de Wisselbank’), maar de grootste aanpassingen zouden vooral 
aan de inkomstenkant plaatsvinden.17 De bank beschikte over drie inkomstenbronnen: 
1. directe inkomsten uit het betalingsverkeer,
2. indirecte opbrengsten uit provisies en speculatiewinst: op de omwisseling van con-
tanten – het zogeheten ‘opgelt’- en op het in- en verkopen van specifieke munten en 
baar goud en zilver, de ‘toebaete’,
3. rente op verstrekte kredieten.

6.3 Directe inkomsten uit betalingsverkeer

De directe inkomsten uit het betalingsverkeer waren vanaf het begin bescheiden. Bin-
nen drie weken na de opening van de bank in 1609 schortte de vroedschap deze moge-
lijke inkomstenbron al op nadat ‘eenige van de principaelste coopluyden alhier swae-
richheyt’ hadden gemaakt tegen het in rekening brengen van een volumetarief van  
pro mille, een halve stuiver voor elke uitbetaalde of ontvangen 100 gulden.18 Door het 
terugdraaien van deze bepaling heeft de bank tot 1683 haar diensten zo goed als gra-
tis verricht. Dat valt af te leiden uit de winst- en verliesrekening. Tot 1683 ontbraken 
daarop namelijk andere aan het betalingsverkeer gerelateerde inkomsten. Noch de 
inkomsten uit de in de oprichtingskeur bepaalde strafkorting van 3 procent op rood-
staan, noch opbrengsten van de boete op het ontduiken van het voorschrift om alle in 
Amsterdam betaalbaar gestelde wissels via de bank te verrekenen, noch inkomsten die 
het openen van een nieuwe rekening opleverde, waren als inkomsten hoog genoeg om 
ze apart te verantwoorden. Ook de maatregelen die de bank in 1679 trof en die gericht 
waren op een verhoging van de inkomsten uit het betalingsverkeer zetten weinig zo-
den aan de dijk.19 Dat gold feitelijk ook voor de invoering in 1683 van een transactieta-
rief per afschrijving, het zogeheten partij- of stuivergeld.20 Ook die inkomsten dekten 
de kosten van het betalingsverkeer niet structureel. 
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180  6 bedrijfsvoering

De ontwikkeling van de kosten en opbrengsten van het betalingsverkeer is in grafiek 
6.4 voor enkele jaren in beeld gebracht.21 Het staafdiagram maakt een aantal dingen 
duidelijk: 
–  het betalingsverkeer was in 1620 en 1656 net kostendekkend en de kosten werden 

gedekt door indirecte opbrengsten: provisie-inkomsten uit het wisselen van geld en 
valutahandel;

–  in 1712, 1742 en 1780 was de rentabiliteit van het betalingsverkeer sterk toegeno-
men omdat onder gelijkblijvende kosten vooral de indirecte opbrengsten sterk wa-
ren gestegen;

–  de transactieheffingsinkomsten uit het partij- of stuivergeld maakten slechts een 
gering deel uit van de totale aan het betalingsverkeer toegerekende opbrengsten; 

–  het verschil tussen kosten en directe opbrengsten uit de stuiverheffing was struc-
tureel negatief, ook na 1715 toen de bank de inkomsten uit het betalingsverkeer 
trachtte te vergroten door een verdubbeling van de transactieheffing en andere 
maatregelen.22

De conclusie is dat de kostendekking van het betalingsverkeer van de bank al sinds de 
oprichting sterk afhankelijk was van inkomsten die geen verband hielden met de om-
vang van datzelfde betalingsverkeer. De bevestiging van deze kruissubsidiëring geeft 
grafiek 6.5. Daarin is de netto winst van de bank afgezet tegen de directe opbrengsten 
uit het betalingsverkeer, de indirecte opbrengsten en de rente-inkomsten uit de kre-
dietverlening van de bank. De grafiek laat zien dat de winstontwikkeling van de bank 
grotendeels afhankelijk was van provisie- en rente-inkomsten. Beide waren aan sterke 
fluctuaties onderhevig en bij tijd en wijle onderling ook sterk inwisselbaar. De bank 
komt uit de twee grafieken naar voren als een succesvolle gelegenheidsjager op provi-
sies, die geen winst maakte met het bankbedrijf.
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Grafiek 6.4 Ontwikkeling van kosten en opbrengsten betalingsverkeer Wisselbank

Bron: winst- en verliesrekening Wisselbank en inventarissen speciekamer, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 701-923.
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6.4 indirecte opbrengsten uit provisies en speculatiewinst  181

6.4 Indirecte opbrengsten uit provisies en speculatiewinst

De bank genereerde vanaf het eerste jaar van haar bestaan inkomsten uit de in- en ver-
koop van veelgevraagde munttypen. Officiële leidraad daarvoor was de instructie voor 
de Wisselbanken van de Generaalmeesters van de Munt. Die instructie schreef voor 
dat de Wisselbanken veelgevraagde munttypen tegen een provisie van 2,5 procent voor 
gouden munten en 2 procent voor zilveren munten mochten kopen en verkopen, een 
marge die de burgemeesters bij een ontoereikend aanbod nog eens met respectievelijk 
11/4 en 1 procent konden oprekken.23 In de winst- en verliesrekeningen van de bank 
van 1610 en 1611 is nog slechts sprake van ‘opgelt ende toebate in ’t vercoopen van ver-
scheyden speciën’. Een jaar later was dit opgerekt in ‘’t verhandelen van verscheyden 
speciën’. De bank had haar activiteiten uitgebreid en was kennelijk ook overgegaan op 
het inkopen van munten. In feite kwam dit in- en verkopen van munten neer op han-
del in goud en zilver. Die handel was volgens de letter van de wet verboden. De munt-
plakkaten schreven voor dat de export van goud en zilver alleen toegestaan was in de 
vorm van handelsmunten uit de Republiek. De export van ongemunt goud en zilver en 
van buitenlandse handelsmunten was verboden. Geïmporteerd goud en zilver diende 
direct óf aan de munthuizen óf aan de wisselbanken geleverd te worden tegen vastge-
stelde prijzen. De wisselbanken op hun beurt dienden dit metaal volgens voorschrift 
niet aan derden door te verkopen maar dit direct naar de munthuizen door te sturen. 

Al in 1612 klaagden de Zeeuwse afgevaardigden in de vergadering van de Staten-Ge-
neraal over het feit dat de Amsterdamse Wisselbank zich niet altijd aan de letter van de 
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Grafiek 6.5 Totale netto winst, opbrengsten uit betalingsverkeer, omwisselprovisie, verdiensten uit 

goud- en zilverhandel en rente-inkomsten van de Wisselbank

Bron: winst- en verliesrekening Wisselbank en inventarissen speciekamer, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 701-923.
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wet hield. De bank zou volgens de Zeeuwen voor ingevoerd ongemunt goud een veel 
hogere prijs betalen dan welke provinciale muntmeester zich ook maar zou kunnen 
veroorloven en dus, zo stelden de Zeeuwse Gecommitteerde Raden, moest de bank wel 
meer inkomsten hebben dan haar instructie toeliet.24 Toch floten de Staten-Generaal 
de bank niet terug zoals de Zeeuwen wilden. Sterker, de Zeeuwen werd voorgehouden 
of ze toch vooral niet wilden overwegen ‘dat door de Amsterdamse Wisselbank de koers 
van het geld in goede orde gehouden is, wat gedurende de oorlog nooit is gelukt. Het 
is duidelijk dat al de bezwaren tegen de bank maar ‘contreminen’ zijn van de munt-
meesters en andere personen, die voordeel hebben van het verlopen van de munt.’25 
Een jaar later, in 1613, bleek dat de Zeeuwen voet bij stuk hielden. Deze keer klaagden 
ze over het feit dat goud en zilver het land uitgezogen werd. Het verschijnsel schreven 
ze voor een deel weliswaar toe aan buitenlandse oorzaken, maar deels toch ook weer 
aan de aankooppraktijken van de Amsterdamse bank. Deze zou volgens de Zeeuwen 
ook al het zilver wegkopen tegen een betere prijs dan de muntmeesters gaven. Dat zil-
ver liet de bank vervolgens tot rijksdaalders slaan om daarmee de kooplieden te gerie-
ven die deze munten in Amsterdam uit de bank konden halen voor hun handel op het 
buitenland. Goud betrokken de Amsterdammer ook nog altijd op een verboden ma-
nier: ‘superintendanten’ van de bank zouden ruw goud ‘op de toets’ kopen en niet ‘op 
essay’ zoals de muntmeesters gehouden waren te doen.26 

Het goud dat ze op deze manier vergaarden, zetten ze eveneens naar believen om in 
andere muntsoorten. Hierdoor zou volgens de Zeeuwen de handel zich gaan verplaat-
sen, reden waarom ze wederom voor maatregelen pleitten. Het advies dat ze van de Ge-
neraalmeesters gekregen hadden – de oprichting van een eigen wisselbank – vonden ze 
op dat moment niet bruikbaar. Een jaar later was de reactie van de Generaalmeesters 
echter minder stellig. Enerzijds geloofden ze toen niet dat de stijging in 1608 van de 
rijksdaalder met één stuiver geldschaarste in 1613 had veroorzaakt. Anderzijds schre-
ven ze de uitvoer van goud- en zilvergeld toe aan de slapte van ambtenaren en het feit 
dat de regelgeving niet effectief kon worden toegepast omdat aangehouden overtre-
ders meestal machtige beschermers wisten te vinden.27 

De Amsterdamse burgemeesters speelden in dit geheel de vermoorde onschuld. Te-
genover muntmeester-generaal Jacob van Nispen, die in Amsterdam om tekst en uit-
leg was komen vragen, verklaarden de Amsterdamse magistraten in november 1612 dat 
er eerder reden zou zijn om te klagen dat Wisselbank niet te veel, maar juist te weinig 
voor goud zou geven. Klagers over de bank waren ‘degeene, die niet anders dan con-
fusie en soecken ende daerinne door de Bancke aldermeest worden verhindert.’28 Bo-
vendien, zo benadrukten ze in 1613, handelde de bank rechtmatig. Ze was volgens de 
instructie voor de Wisselbanken van de Staten-Generaal uit 1610 bevoegd om meteen 
zekere marge boven de in de plakkaten vastgestelde prijs te mogen inkopen.29 Over de 
omvang van deze operaties en de interventieprijs die ze daarbij hanteerden, betracht-
ten de Amsterdammers echter volledige geheimhouding om ‘opsteygeringe te verhoe-
den’ en ‘divertye te mijden’. 

Anderhalf decennium later, in januari 1628, maakte muntmeester-generaal Jacob 
van Nispen wederom zijn misnoegen kenbaar over de schending van de monetaire 
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voorschriften door de Wisselbank. De bank zou volgens hem namelijk goud van de 
WIC hebben gekocht en dit daarna direct en onvermunt en met winst aan de VOC heb-
ben doorverkocht.30 Van Nispens klachten waren echter aan dovemansoren gericht. 
Dat bleek in december van 1628 toen hij na aankomst van Piet Heins zilvervloot via 
een aanschrijven van de Staten-Generaal zowel de WIC als de wisselbanken wederom 
aan de voorschriften herinnerde.31 De bank, zo bleek uit Van Nispens schrijven, stoor-
de zich steeds minder aan de voorgeschreven en daarmee vastgestelde inkoopprijs van 
muntmateriaal en het voorschrift dat al het aangekochte goud en zilver direct aan de 
munthuizen moest worden afgeleverd. In feite bestond er toen al een grote mate van 
exportvrijheid.

Pas in 1638 kwam er wat meer openheid bij de bank. De Amsterdamse vroedschap 
bepaalde dat niemand bankgeld – de volwaardige zware Generaliteitsmunten die ge-
schikt waren voor de export – voor meer dan 1/2 procent mocht in- of verkopen. Het 
stedelijk bestuur stelde daarmee paal en perk aan ongewenste prijsopdrijvingen.32 De 
vroedschap zette met deze maatregel ook een voorbereidende stap voor de latere waar-
dekoppeling van contant geld aan de bankgulden en de invoering van het belenings-
systeem.33 In 1645 ging de vroedschap nog een stap verder toen ze de bank toestond 
om evenals particuliere wisselaars provisie te vragen voor het omwisselen van courant 
in bankgeld.34 Daar kwam in 1647 nog bij dat de exportvrijheid van edelmetaal nog 
eens werd verruimd: geïmporteerd zilver mocht voor twee derde deel weer uitgevoerd 
worden.35 

Hoe winstgevend de zilverexport voor de bank was toont een zilverlevering aan En-
geland in 1655 aan. De bank liet in opdracht van de burgemeesters 4.401 kg fijn zilver 
en 100.000 rijksdaalders met een totale waarde van ruim 700.000 gulden verschepen en 
maakte daarop ruim 25.000 gulden provisiewinst.36 De bank wist deze marges te reali-
seren omdat ze als grootste marktpartij de zilverprijs opdreef. Ze troefde daarmee de 
muntmeesters af en profiteerde zelf van deze handel het meest.

Welbegrepen eigenbelang was voor het stadsbestuur van Amsterdam echter niet de 
enige reden om zeer gekant te zijn tegen beperkingen die aan de goud- en zilverhan-
del werden opgelegd. Een maximumprijs voor beide metalen in een periode waarin de 
zilverprijzen stegen, of een uitvoerverbod zoals de Staten-Generaal dat in 1659 hadden 
uitgevaardigd, waren volgens de Amsterdammers verkeerde maatregelen waardoor de 
handel zich naar het buitenland zou verplaatsen.37 Het stadsbestuur wilde dat laatste 
voorkomen en dreigde het uitvoerverbod te negeren. De Generaliteit bond daarop in 
en stond in maart 1660 een verruimde doorvoer toe van ingevoerd zilver, wat in feite 
neerkwam op een volledige exportvrijheid van zilver. De maatregel had direct effect op 
de omvang van de bankdeposito’s. In 1662 waren ze in een jaar tijd een derde in waar-
de gestegen. Op de wat langere termijn werkte de maatregel door in de omvang van de 
klachten over de dominante rol van de bank. Daarbij stond de monetaire autoriteit van 
de bank buiten kijf.38 De wrijving concentreerde zich op de markmacht van de bank en 
het effect van haar acties.39 

Dat was de werkelijkheid die Willem Boreel in 1679 en 1680 als toenmalig Generaal-
meester van de Munt aan de Staten-Generaal schetste en zich beklaagde over het feit 
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dat de bank door de werking van het agio altijd in het voordeel was ten opzichte van 
de muntmeesters.40 Voor individuele kooplieden, grote bedrijven zoals WIC, VOC en 
hun buitenlandse tegenhangers, was het profijtelijk om met de bank zaken te doen.41 
De Amsterdamse bank kocht dus zo bijna al het ingevoerde muntmateriaal op42 en ver-
kocht dat deels door aan de VOC en kooplieden die daarmee hun negatief handelssaldo 
– ze importeerden voor een groter bedrag aan goederen dan ze exporteerden – compen-
seerden. De Amsterdammers van hun kant zagen wel brood in een concentratie van 
de goud- en zilverhandel in de Wisselbank en de vroedschap nam daartoe in 1684 een 
keur aan. Die keur repte echter niet over de praktijk die de Wisselbank toepaste, maar 
richtte alle aandacht op particuliere handelaars.43

In 1692 ontrafelde Boreel het beleid van de Wisselbank verder door erop te wijzen 
dat de bank door nieuwe praktijken scherp wist te concurreren. Om te beginnen ma-
nipuleerde de bank volgens Boreel de fluctuaties van het bankgeld. Daardoor kon ze 
consequent een hogere inkoopprijs dan de concurrentie bieden. Kooplieden die zilver 
aan de bank verkochten kregen korting op het bankgeld. Hen werd niet de gangbare 
53/4 agio procent in rekening gebracht maar slechts 4 procent. Dat was voor de verko-
pers om twee reden voordelig: de bank betaalde in tegenstelling tot haar concurren-
ten onmiddellijk en ze stelde de verkopers in staat om hun bankgeld weer met winst 
te verkopen. 

Dat was de tweede nieuwe praktijk waar Boreel op doelde: de termijntransacties via 
de bank die, afhankelijk van de agiokoers van het bankgeld en de marktprijs voor spe-
cifieke munten, omrekenwinsten opleverden. Want iedereen die een partij muntgeld 
of baren goud of zilver bij de bank inbracht en daarvoor in ruil een naar de metaalin-
houd berekende som bankgeld plus ontvangstbewijs of recepis kreeg, stonden vier op-
ties open:
–  binnen zes maanden de op de recepis gespecificeerde munten weer uit de bank ha-

len. Daarvoor diende de recepis te worden ingeleverd, moest er een geringe rente 
worden betaald en werd de tegenwaarde in bankguldens van de bankrekening af-
geschreven;44 

–  de munten in de bank laten en na betaling van de vereiste rente de looptijd van de 
recepis – van zes maanden – verlengen of prolongeren;

–  de recepis opsplitsen in meerdere kleine delen en daarmee óf een gedeelte van de 
munten uit de bank halen, óf het geheel later in parten verkopen;

–  de recepis aan de beurs verkopen, hetzij als één geheel, hetzij als opgesplitst deel.

Een dergelijke verkoop was sinds de invoering van de recepis in 1683 dus een min of 
meer risicoloze termijnoperatie geworden waarbij de verkoper zijn negatieve valuta-
positie altijd wist in te dekken. De gedeponeerde munten hielden namelijk ook bij 
een eventuele waardedaling altijd hun waarde in bankguldens en bij een waardestij-
ging leverden ze bij verkoop winst op. De nieuwe praktijken waar Boreel in 1692 op 
doelde, gaven de belening van munten door particulieren bij de bank een enorme im-
puls omdat ze in feite van een hedgingsconstructie gebruik konden maken waarbij ze 
tegen geringe kosten de beleningsperiode van een half jaar van hun munten of metaal 
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konden verlengen zonder dat ze deze uit de bank hoefden te halen. De prolongatiemo-
gelijkheid zorgde er juist voor dat zowel particuliere recepisbezitters als de bank zelf 
optimaal gebruik konden maken van de arbitragemogelijkheden die het papier bood. 
Dit geheel verschafte de bank een welhaast onaantastbare concurrentiepositie en bood 
haar bestuurders de mogelijkheid van een actief valutabeheer. 

De bronnen maken duidelijk dat de commissarissen van de bank een goed overzicht 
hadden van de netto-valutapositie van de bank. Zo waren balansboeken van de spe-
ciekamer uitgesplitst naar de drie corresponderende bewaarplaatsen of kassen waar 
de munten lagen opgeslagen: het ‘klein secreet’, het ‘groot secreet’ en, vanaf 1712, 
’t vertreck’.45 Van het groot secreet verantwoordde de bank grofweg het aantal zakken 
met muntstukken en de bijbehorende waarde. Deze voorraad werd aangevuld vanuit 
het klein secreet, de meer actieve kas, waarvan meer verfijnd de storting per rekening-
houder werden bijgehouden en van waaruit na afloop van de looptijd van de recepis-
sen de zakken met muntstukken werden overgebracht naar het groot secreet om daar 
weer te worden verantwoord. Op eenzelfde manier verantwoordde de bank ook elke 
recepisprolongatie, waardoor de commissarissen niet alleen een uitgesplitst overzicht 
hadden op de eigen voorraden naar muntsoort, maar ook op de uitstaande recepissen 
per munttype en een prognose van de inkomsten.46 Zo gaf Mees in zijn Proeve een voor-
beeld van de rente-inkomsten die de bank alleen al in 1714 en 1715 zou hebben gehaald 
op de belening van ruim een miljoen Franse gouden munten. De bank waardeerde die 
munten op 10,70 gulden (10 gulden, 14 stuiver) tegen een 1/2 procent per zes maan-
den. Daardoor vertegenwoordigden de munten een kapitaal van 10,7 miljoen gulden 
en zouden ze in een half jaar tijd 53.000 gulden aan rente-inkomsten op kunnen leve-
ren. In werkelijkheid werden niet alle munten voor de maximale termijn beleend en 
bracht de totale muntbelening in 1714 en 1715 respectievelijk 17.592 en 28.211 gulden 
op waarbij in 1715 ruim de helft van de inkomsten voortkwamen uit de valutapositie 
in de Franse gouden pistolen.47 

Dus al lag de drempel voor valutaspeculatie relatief laag – Mees berekende dat voor 
speculatie op de 10,7 miljoen gulden bij een gemiddelde recepisprijs van 10 stuivers 
niet meer dan 535.000 gulden nodig was –,48 het valt niet meer exact te achterhalen of 
de bank zelf daadwerkelijk geen gelegenheid verzuimde om tot eigen voordeel te spe-
culeren.49 

Er zijn echter wel aanwijzingen dat de bank speculeerde. Dat de bank actief bank-
geld in- en verkocht bleek al in het vorige hoofdstuk. Rond 1722 bleek de bank al 
sinds enkele jaren geen vreemde muntmaterialen van particulieren meer te hebben 
ingekocht of verkocht, maar had ze wel ‘een positie ingenomen in recepissen, tot de 
commercie dienende’.50 Die positiebepaling was voorbehouden aan de essayeur die op 
aangeven van de commissarissen en ‘ten meesten profijte’ de bank kas- of bankgeld 
bezorgde en ‘in cas dat zich eenige reële of op goede gronden gefondeerde specula-
tie tot in- of verkoop van goude of zilvere speciën, of andere muntmateriaalen mogte 
opdoen’, ook hiervan de commissarissen in kennis stelde, waarbij de essayeur bij het 
slagen van de speculatie een winstprovisie van 5 procent (in 1712) in het vooruitzicht 
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werd gesteld, een percentage dat in 1734 werd opgetrokken tot 10.51 Vanaf 1713 maakte 
de bank in een verzamelpost op de winst- en verliesrekening melding van de winsten 
die door essayeur Anthony Grill volgens zijn instructie waren behaald. Maar pas vanaf 
1717 verscheen de winstuitkering aan de essayeur als een aparte post,52 een gewoonte 
die tot 1726 duurde. Voor de tussenliggende jaren is het mogelijk de valutakoers- of 
speculatiewinst die de essayeur haalde te relateren aan de nettowinst van de bank (zie 
tabel 6.1). Ook uit deze cijfers blijkt dat de essayeurs de ware goudhaantjes van de bank 
waren. Tot 1725 was gemiddeld bijna de helft van de bankwinst toe te schrijven aan 
hun activiteiten. Toch waren de essayeurs slechts de uitvoerders van een sterk gecen-
traliseerd valutabeheer. Dat beheer stoelde op een actief  ‘treasury-management’ van 
de commissarissen van de bank. De commissarissen hadden het overzicht van de boek-
houdkundige nettovalutapositie van de bank. Zij evalueerden op basis van de rappor-
tages van de essayeurs, zij schatten de te verwachten contantkoers bij verkoop in van 
valuta die ze kochten en zij besloten welke valutaposities ingedekt moesten worden 
zodat het omwisselrisico binnen de perken bleef. Zij reguleerden ook het agioniveau 
van het bankgeld door aan- en verkoopoperaties die de waarde van het bankgeld op 
peil moesten houden, waarbij ze de speciekamer als interventiekas gebruikten.53 Deze 
operaties waren in het ene jaar verliesgevend en in andere jaren leverden ze weer veel 
winst op. Zo verkocht de bank in 1782 voor ruim 3 miljoen gulden bankgeld tegen 4 7/8 
procent agio (zie tabel 6.2). Dat was 1/8 procent minder dan de 5 procent waartegen was 
ingekocht.

De transactie leverde daardoor 3.867 gulden verlies op. Op een andere transactie in 
hetzelfde jaar haalde de bank 2.080 gulden winst omdat ze 104.000 bankgulden tegen 

Tabel 6.1 Speculatiewinst op in- en verkoop door de essayeur van de Wisselbank

Bron: Winst- en verliesrekening Wisselbank, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 831- 840; 1 = 5% essayeursprovisie; 
2 = 100% speculatiewinst door essayeurs; 4 = (2/3 x 100).

Winstprovisie

essayeur

Totale 

speculatiewinst 

essayeur

Netto winst

Wisselbank

Aandeel

essayeursspeculatie 

in bankwinst

1 2 3 4

gld %

1717 1831 36620 38335 95,5

1718 1642 32840 69665 47,1

1719 1028 20560 56010 36,7

1720 1762 35240 80509 43,8

1721 2103 42060 75652 55,6

1722 3300 66000 163686 40,3

1723 2916 58320 129958 44,9

1724 1637 32740 120000 27,3

1725 552 11040 149700 7,4
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5 procent en daarmee met een winstmarge van 2 procent wist te verkopen. Het netto-
resultaat van beide transacties die een totaal interventie- of speculatietiekapitaal van 
bijna 3,2 miljoen gulden vergden, was 1.702 gulden banco of 0,06 procent verlies.54 In 
1783 echter maakte de bank op dezelfde manier met 3,6 miljoen gulden ruim 67.000 
gulden winst, een marge van 1,96 procent. 

De commissarissen mochten dan weliswaar het bijzondere toezicht hebben op het 
afleveren en verlengen van recepissen, het ontvangen en uitleveren van gemunt geld, 
de in- en verkoop van het bankgeld, de valutaspeculatie en het doen munten van veel 
gevraagde munten, ze waren toch bovenal bankbeambten met geheimhoudingsplicht 
die gezworen hadden de instructies van de burgemeesters op te zullen volgen. Dat 
maakte hen werktuigen van de burgemeesters die in samenspel met het stadsbestuur 
geheel vrij over de bank beschikten.55 Het samenspel tussen burgemeesters en stadsbe-
stuur kwam vooral naar voren in het derde aspect van het financieel risicobeheer van 
de bank: de kredietverlening. 

6.5 Kredietverlening en rente-inkomsten

Formeel had het stedelijk bestuur zeggenschap over alle drie de inkomstenbronnen 
van de bank (betalingsverkeer, provisie en kredietrente). Het bestuur bepaalde name-
lijk wie wat voor welke dienstverlening van de bank moest betalen, hoe het ‘treasury-
management’ van de commissarissen er op hoofdlijnen uitzag en welke tegendruk 
van rekeninghouders en andere belanghebbenden getemperd moest worden. Feitelijk 
echter beschikte niet het stadbestuur maar de burgemeesters over de volledige exploi-
tatie van het bankbedrijf. Dat bleek uit het met regelmaat welbewust oprekken van de 
randvoorwaarden voor de valutahandel. De burgemeesters drongen ‘haare Commissa-
rissen tot meenige daadzaak, welke Dezen, aan zich zelven overgelaten, waarschijnlijk 

Bron: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 872, noot 2 (1782) en 3 (1783).

Tabel 6.2 Speculatiekapitaal Wisselbank en valutawinst, A. 1782 en B. 1783

Bedrag  Inkoop Verkoop Marge
Verlies/

Winst
Banco

A. 1782 gld % gld

3.094.000 5,0  4 7/8 -1/8 -3.867 -3.683

104.000 3,0 5,0 2,0  2.080 1.981

Saldo -1.787 -1.702

B. 1783 3.535.757 2,0 70.715 67.356

70.000 -1/8  -88 -84

Saldo 70.627 67.272
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nimmer zouden verricht hebben’56 en plaatsten de commissarissen van de bank daar-
mee voor voldongen feiten. De burgemeesters handelden met volmacht achteraf van 
de vroedschap.

Dat de commissarissen een gewillig werktuig in ’s burgemeesters handen waren, 
blijkt het duidelijkst uit de onderhandse kredietverlening waarmee de bank al vrij snel 
na de oprichting in 1609 een begin maakte. Sterker, de burgemeesters verleenden zeker 
in de eerste helft van de zeventiende eeuw met regelmaat en zonder enig vroedschaps-
mandaat kredieten aan personen of instellingen vanuit een weloverwogen strategische 
benadering én een sterke risicobewustheid.57 

Alleen organisaties waarvan of personen van wie de burgemeesters enig voordeel 
verwachtten of instellingen die volgens hen ondersteund dienden te worden kregen 
krediet, waarbij de wisselbankreserves als geheime kas werden aangewend.58 

Uit de balans van de bank valt te reconstrueren dat de ‘nadelige toegevendheid’ van 
de commissarissen de bank vanaf 1614 rente-inkomsten opleverde uit onderhandse 
steunoperaties die de burgemeesters via de bank lieten verlopen. In zowel de eerste als 
de tweede helft van de zeventiende eeuw nam de omvang van de kredietverlening ge-
middeld ongeveer een kwart van het balanstotaal aan. Tussen 1625 en 1635 en in 1678 
en 1679 bereikte dat gemiddelde zelfs bijna de helft van het totaal. In 1625 en 1629 
piekte de kredietverlening met bijna twee derde van het balanstotaal, een aandeel dat 
ook in de (crisis)jaren tachtig van de achttiende eeuw werd gehaald. De kredietverle-
ning liet in de achttiende eeuw een meer wispelturig beeld zien dan in de zeventiende 
eeuw. Zo kwam het aandeel in het balanstotaal in de eerste helft van de eeuw uit op 20 
procent, tussen 1750 en 1780 op 12 procent en tussen 1780 en 1799 zelfs op 61 procent. 
In de laatste jaren van het bestaan van de bank kreeg het kredietvolume met onge-
veer driekwart van het balanstotaal een ongekende omvang, al moet er direct bij ver-
teld worden dat de omvang van de balans in deze periode aanzienlijk was gekrompen.

Kredietverlening door de Wisselbank behoorde niet tot de grondslag van de bank, 
al was het volgens de oprichtingsordonnantie van 1609 niet verboden. ‘Overdispone-
ren’, rekeningcourantkrediet of roodstaan was dat wel. Door actief beleid – de boetes 
werden in 1683 aanzienlijk opgerekt – kwam het echter sinds het laatste kwart van de 
zeventiende eeuw nog slechts sporadisch voor. Wat minder sporadisch voorkwam was 
dat particuliere organisaties, publieke instellingen en particulieren bij de Amsterdam-
se burgemeesters hulp zochten wanneer hun liquiditeit in gevaar dreigde te komen. 
Burgemeesters bepaalden welk verzoek in welke vorm werd gehonoreerd, hoe dit bij 
een positieve reactie op de bankbalans werd verantwoord en of de vroedschap daarover 
nog werd geconsulteerd. Dat gold vooral voor de kredieten aan de VOC, machtige po-
tentaten en de stedelijke thesaurie. Die kredieten konden burgemeesters mobiel in-
zetten. Maar omdat ze duidelijk waren ingebed in de gemeentelijke politiek namen 
ze ook juist daardoor na verloop van tijd een rigide vorm aan. De symbiose tussen 
Amsterdamse overheid en burgers liep namelijk via een draaideur, waarbij bekleders 
van stedelijke ambten ook de posities innamen in de particuliere sector, waardoor de 
scheidslijn tussen algemeen en commercieel met regelmaat vervaagde en niet duide-
lijk was welke van de twee prevaleerde. 

Dehing_HRbinnenwerk DEF compleet.pdf   188 28-08-12   09:48



6.5 kredietverlening en rente-inkomsten  189

In beginsel stond op de activazijde van de bankbalans alleen de metaal- of kasvoor-
raad vermeld. In 1614 leverde de Wisselbank 200.000 gulden startkapitaal aan de Am-
sterdamse Bank van Lening, die daarmee als eerste debiteur op de balans van de Wis-
selbank verscheen. Kort daarop, in 1615, kreeg de VOC-kamer Amsterdam voor het 
eerst een onderhands voorschot van ruim 113.000 gulden.59 Volgens de balans van 1623 
had ook de VOC-kamer Enkhuizen bij de bank voor krediet aangeklopt en gekregen, 
in totaal 150.300 gulden.60 Het heeft er alle schijn van dat deze lening onder controle 
van de Amsterdamse kamer is afgesloten, al is het niet duidelijk of ook de aflossing tot 
haar last kwam. De Amsterdamse kamer nam doorgaans bij de jaarlijkse afrekeningen 
van kamers onderling het voortouw. De Amsterdammers financierden daarmee ook de 
vele uitgaven van andere kamers.61 

In 1624 sloten de Staten van Holland twee leningen af in Amsterdam en stonden ze 
voor een derde lening borg. De eerste lening was een deel van een omvangrijker trans-
actie ten behoeve van de provincie Oost-Friesland die in de Republiek middelen zocht 
voor de financiering van de afkoopsom van 300.000 gulden die de graaf van Mansfeld 
eiste voor de aftocht van zijn legers.62 De Amsterdamse vroedschap gaf deze lening op 
zowel economische als morele gronden.63 Amsterdam had een groot belang bij een 
ongestoorde handel op Emden waar bovendien in een nog niet zo ver verleden vele 
gevluchte Amsterdammers ‘bij tijde van de sware vervolginge hier te lande een goede 
herberge ende toevlucht’ hadden gevonden.64 De tweede lening van 132.000 gulden 
was er een aan de Staten van Holland voor de betaling van achterstallige soldij.65 De 
derde lening was er een van 60.000 duizend rijksdaalders, dus 150.000 gulden, die uit 
de Wisselbank rechtstreeks aan de graaf van Oost-Friesland werden geleverd.66 Het 
was een transactie die de Amsterdamse burgemeesters naar alle waarschijnlijkheid 
wederom zonder medeweten van de vroedschap uitvoerden omdat de resoluties van 
de vroedschap volgens Van Dillen over deze kwestie een diep stilzwijgen bewaren. Dat 
geldt ook voor de 25.000 gulden waarvoor op Pieter Martensz Hoefijser, de ontvanger-
generaal van de Amsterdamse Admiraliteit, van 1626 tot en met 1636 op de bankba-
lans vermeld stond. Dat bedrag betrof slechts de interestbetalingen van een lening van 
248.000 gulden die de keurvorst van Brandenburg in 1616 met Hoefijser afsloot tegen 
7 procent rente en die de burgemeesters onderhands bij de Wisselbank wegzetten.67

Veel later, in 1657, werd de Amsterdamse vroedschap voor het eerst gekend in een 
lening aan de kamer Amsterdam van de VOC, terwijl die toch decennia daarvoor al 
voor meerdere tonnen uit had staan bij de bank.68 Hier bleek de dubbele pet van de 
burgemeesters. Enerzijds stonden ze tegen de voorschriften een omvangrijk krediet 
aan de VOC toe, maar wilden ze daar geen ruchtbaarheid aan geven, reden waarom 
Bontemantel in 1662 zijn geheime kladnotitie over de kredietverlening aan de VOC 
buiten zijn publicatie hield. Anderzijds had het stadsbestuur in januari 1657 burge-
meesters en schepenen opdracht gegeven de roodstand onder de rekeninghouders 
weg te werken: ‘omme de gemelte restanten op de beste en gevoeglijckste manier te 
laten vorderen ende zooveel doenlijck innen’ en wilden ze dat deze maatregel breed 
bekend werd en dat er voorzieningen werden getroffen die herhaling zouden voor-
komen.69 
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In 1659 leende de VOC 200.000 gulden, een bedrag dat in 1662 was verdubbeld70 en 
een jaar later, in 1663, zelfs boven de 700.000 gulden kwam te liggen. In 1669 lag de kre-
dietsom boven het miljoen. De kredieten waren bedoeld om in tijdelijke tekorten te 
voorzien als anticipatie op de opbrengsten van de geveilde waren van de retourvloten 
waarbij voor de geldschieters nog een zogeheten preferentie gold bij de goederenver-
koop van de eerstvolgende vloot.71 In 1672 echter bleef de schuld beperkt tot 100.000 
gulden, al raakte ook de VOC-kamer Amsterdam door het uitbreken van de oorlog in 
liquiditeitsproblemen en verlangden kooplieden door de daling van het bankgeld be-
taling buiten de bank om. Daar stond tegenover dat de Amsterdamse bank in tegen-
stelling tot de Middelburgse bank overeind bleef waardoor de Amsterdamse kamer 
vrijelijk over haar rekening en de diensten van de bank kon blijven beschikken.72 De 
verkopen van de VOC stagneerden in de jaren kort daarna echter. Voorraden stapelden 
zich op en de bewindhebbers zagen zich genoodzaakt om in de periode 1674-1684 di-
videndbetalingen óf achterwege te laten óf in obligaties uit te keren. Dit was ook de 
periode waarin aan schuldeisers uitstel van betaling werd gevraagd, wat ook wel werd 
verleend, zij het dat daaraan ook weer nieuwe kredieten waren verbonden. Zo kon 
de totale uitstaande schuld van de VOC aan de Wisselbank in korte tijd oplopen van 
200.000 gulden in 1675 tot ruim 1,6 miljoen gulden in 1679 en 1680. Daarna loste de 
VOC sprongsgewijs de schuld weer af en in 1685 was de compagnie vrij van schulden 
aan de Wisselbank. Na 1687, toen door de oorlogen in Europa de aanvoeren van de vei-
lingproducten vanuit Azië uitbleven, kon de VOC haar kaspositie weer verbeteren en 
loste ze haar schulden bij de bank af. 

Die schuldaflossing maakte deel uit van de financiële politiek die de bewindheb-
bers van de VOC steevast gebruikten en waarbij ze liquide middelen aanwendden om 
hun oude schulden af te lossen en de aandeelhouders tevreden stelden met ‘onlosbare’ 
obligaties, dus obligaties waarop geen aflossingsplicht rustte.73 Op die manier legden 
de bewindhebbers een solide financiële basis onder het VOC-bedrijf, dekten ze zich 
voorlopig in tegen liquiditeitsproblemen en wisten ze als burgemeester of bankcom-
missaris in geval van nood de informele wegen naar de noodfondsen van de Wissel-
bank te vinden. 

De stad van haar kant slechtte stap voor stap enkele formele drempels die een ade-
quate en snelle kredietverlening van de bank in de weg stonden. In oktober 1682 mach-
tigde de vroedschap de burgemeesters om zonder speciale raadpleging van de vroed-
schap vooraf en tegen een ‘behoorlijke interest’ voor maximaal 1,7 miljoen gulden aan 
de bank te mogen onttrekken, een limiet die 1698 werd opgerekt tot 3,2 miljoen gul-
den maar die daarna – in sommige jaren van de achttiende eeuw – fors werd overschre-
den.74 Toch brachten de onttrekkingen de bank niet in liquiditeitsproblemen. Als we 
de jaar-op-jaar-mutatie van de metaalvoorraden van de bank voor een langere periode 
afzetten tegen de totale kredietverlening aan de VOC en stedelijke thesaurie (zie gra-
fiek 6.6), dan blijkt dat er tussen die mutatie en de kredietverlening zo goed als geen 
verband bestond. Met andere woorden: de VOC kwam door geldopnamen van haar re-
keningcourant eenvoudig aan haar contanten. Ze hoefde daarvoor niet haar bankgeld-
kredieten aan te boren.75 
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In de loop van de achttiende eeuw stegen de schulden van de VOC explosief, voor-
al na 1730 toen de verkopen achterbleven, de winst daalde maar de dividenduitkerin-
gen op een hoog niveau bleven en kredieten voor de aanvullende financiering moes-
ten zorgen. De bij die kredieten behorende rentelast verzwakte de financiële positie 
vervolgens nog verder en tastte allengs de rentabiliteit van de onderneming aan. Be-
taalde in 1700/1710 alleen al de kamer Amsterdam in totaal 3,5 miljoen gulden aan 
voor- en nabetalingen aan interest, in 1760/1770 was dat bedrag meer dan verdubbeld 
tot 7,6 miljoen.76 In januari 1781 – een maand nadat Engeland de Republiek de oorlog 
had verklaard en de Vierde Engelse Oorlog een feit was – kregen de Hollandse VOC-
kamers van de Staten van Holland uitstel van betaling van aflossing en werd duidelijk 
hoe slecht de VOC er financieel voorstond. Feitelijk verloor de VOC door dit morato-
rium haar krediet en kon ze slechts onder overheidsgarantie geld opnemen.77 Door de 
oorlog stokte de aanvoer – de Engelsen maakten vele retourschepen buit – en liepen 
de verliezen en financiële schulden fors op tot meer dan 10 miljoen gulden in 1784. 
Na lang aarzelen, maar door de omstandigheden gedwongen, gaven de Amsterdamse 
burgemeesters in november 1782 de commissarissen van de Wisselbank opdracht om 
de bestaande schuld van de VOC-kamer Amsterdam om te zetten in een schuld van de 
stedelijke thesaurie en de VOC daarbovenop nog een extra krediet te verschaffen van 
bijna 2,6 miljoen gulden in de vorm van obligatielening onder garantie van de Staten 
van Holland.78 

De thesaurie en de Stadsbeleeningkamer, een speciaal in het leven geroepen crisisin-
stelling, kregen in deze periode extra kredieten van de Wisselbank die daarmee wel de-
gelijk als ‘lender of last resort’ optrad, de geldkraan opendraaide en desondanks de te-
goeden van haar rekeninghouders convertibel hield, al kelderde de dekkingsgraad van 
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deze tegoeden van 91,8 procent in 1779 tot 33,2 in 1784 en kromp de metaalvoorraad in 
dezelfde periode met twee derde van 21,9 miljoen tot 6 miljoen gulden.79 

De stedelijke thesaurie was één van de vele schakels in het ‘levendig financieel ver-
keer’ dat al sinds het begin van de zeventiende eeuw tussen de Wisselbank en andere 
stedelijke financiële instellingen bestond.80 De stedelijke thesaurie verscheen voor het 
eerst in 1624 als debiteur op de balans van de bank. Aanvankelijk bleven de bedragen 
bescheiden of nam de thesaurie zoals van 1636 tot 1645 in het geheel geen kredieten 
op. Dat veranderde vanaf 1650. De stad zou in dat jaar aan Willem II een lening van 
2 miljoen gulden hebben verstrekt, waarvan in 1650 bijna 700.000 gulden op de bank-
balans werd verantwoord.81 In 1653 stond de thesaurie voor ruim 1,8 miljoen gulden 
bij de bank in het krijt, een stijging die Van Dillen met enig voorbehoud – ‘het is niet 
onwaarschijnlijk’82 – toeschrijft aan de bouw van het nieuwe stadhuis die toen in volle 
gang was. In 1659 haalde het stadsbestuur in ieder geval 200.000 gulden uit de bank 
om daarmee het tekort aan contanten bij de thesaurie en de uitvoering van publieke 
werken ‘voor een corte tijdt te subsidiëren’.83 In deze tijd betaalden de thesauriers ook 
geen rente meer over hun leningen, nadat hun eerst in 1653 een achterstallige rentebe-
taling over vier jaren was kwijtgescholden en ze vervolgens van verdere rentebetalin-
gen werden vrijgesteld.84 

De thesaurie kreeg in 1685 nog meer financiële armslag door het besluit om het ei-
gen vermogen van de Wisselbank in de stadskas te storten, een actie die in 1690 en 1723 
werd herhaald. Tussentijds, in 1694, worstelde de vroedschap toch met de financiering 
van haar begrotingstekort en de aflossing van de bankschulden van de thesaurie. Op 5 
maart 1694 nam de vroedschap een geheime resolutie aan over de kredietverlening van 
de Wisselbank aan de stad.85 De resolutie verwees naar de situatie in 1683 en latere ja-
ren toen de bank de stad te hulp was geschoten door het begrotingstekort te financie-
ren met een geheim noodkrediet. Dat had de stad toen aanzienlijke kapitaalrentekos-
ten bespaard omdat ze voor de financiering van het tekort zelf geen leningen hoefde 
uit te schrijven en daarmee haar kosten van het aantrekken van vermogen aanzienlijk 
verlaagde. In 1694 was nog maar weinig van die leningen terugbetaald. De vroedschap 
schatte het totaal aan achterstallige betalingen op ongeveer 1 miljoen gulden en in-
middels lag de vraag op tafel of de stad de lening versneld moest aflossen, en dus op 
zoek moest gaan naar andere geldschieters, of dat ‘hetselve uytgestelt wierde, totdat 
men het uyt stads casse bequamelijk soude kunnen doen’. De vroedschap besloot tot 
het laatste, prolongeerde daarmee de lening en stond de burgemeesters zelfs toe om 
het geleende bedrag op te voeren tot 1,7 miljoen gulden. Ondanks het feit dat het een 
geheime overeenkomst betrof, werden er toch vijf redenen opgevoerd die het besluit 
moesten rechtvaardigen: omdat zij zoiets al dagelijks deed met de VOC, de koopman 
hier geen nadeel van ondervond, het ook niet onredelijk was omdat de stad ook op-
draaide voor de salariskosten en andere bankkosten, de bankwinsten van tijd tot tijd 
toch fluctueerden, en tot slot, omdat het onbillijk zou zijn dat de stad schade zou lij-
den voor gerief dat kooplieden met de bank geboden werd. Uiteindelijk liquideerde 
het stadsbestuur in 1723 de thesaurieschuld bij de bank door 1,6 miljoen gulden bank-
winst aan de thesaurie over te schrijven. 
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Daarmee rondde het stadsbestuur een fase af die begonnen was in de laatste fase van 
de Tachtigjarige Oorlog, toen de Amsterdamse burgemeesters tegen de voorschrif-
ten kredieten en contanten uit de Wisselbank verstrekten aan hen welbekende en be-
vriende instellingen en organisaties die geregeld met tijdelijke tekorten kampten. Dat 
gebeurde in een periode waarin de internationale verhoudingen flink werden opge-
schud, de economie van de Republiek onstuimig groeide en het financiële systeem met 
horten en stoten groeide. De burgemeesters gebruikten deze kredieten niet primair 
om er geld aan te verdienen, maar om de tekorten in de begrotingen van de stad, ste-
delijke instellingen en de VOC te dichten, waardoor de banktegoeden afwisselend de 
vorm aannamen van transactiekas en beleggingskas. 

Dezelfde invulling van de dubbelrol van de bank – hoeder van het algemeen belang 
en exploitant van een bankbedrijf – is zichtbaar in de bedrijfsvoering van de bank. Ook 
die was niet primair op rentabiliteit gericht maar bovenal op liquiditeit. Het bank-
bedrijf sec – het betalingsverkeer – was de facto zelfs verliesgevend. De kostendek-
king van dat betalingsverkeer, zo bleek hiervoor, kostte de commissarissen de nodige 
hoofdbrekens en werd vanaf de oprichting gefinancierd uit de inkomsten van krediet-
verlening en een goed georganiseerd en actief cashmanagement. Dat waren de twee 
financiële pijlers die met afwisselend succes werden aangesproken. Feitelijk moest de 
bank kruissubsidies hanteren voor verliesgevende activiteiten waarvan de kosten niet 
doorberekend konden worden zonder de klanten weg te jagen. Feitelijk was de bank 
een gelegenheidsjager op inkomsten uit koersverschillen, een jacht waarvan de risico’s 
met de hedgingconstructie van de recepis waren afgedekt. 

De monetaire financiering door de bank verbrak geen monetair evenwicht. De mo-
netaire inflatie ging niet over in prijsstijgingen, de rente bleef laag en de bank bleef 
een toevluchtsoord tegen prijsfluctuaties. Daardoor hoefde er ook geen monetaire rem 
aangetrokken te worden. En ook het ‘treasury management’ van de bank verstoorde 
geen evenwicht, al zette de bank als grootste marktpartij de markt naar haar hand, 
dreef ze de zilverprijs op, troefde ze de muntmeesters en andere concurrenten con-
sequent af en haalde ze grote provisie- en speculatiewinsten. De markt bleef liquide, 
stond open voor buitenstaanders en kon zonder al te veel risico’s worden betreden. De 
bank had tegen de eeuwwisseling van de zeventiende en achttiende eeuw, in een pe-
riode van algemene economische krimp, de betalingen van haar rekeninghouders in 
de bank weten te concentreren, de geldvraag gestabiliseerd en met de introductie van 
een derivaat het belenen bij de bank tot een risicoloze termijnoperatie gereduceerd. In 
hoeverre die concentratie en stabilisatie de bank ook tot een leidend vereffeningskan-
toor in het internationale betalingsverkeer maakte en haar deed uitgroeien tot de be-
langrijkste voorraadschuur van een omvangrijke goud- en zilvermarkt, zal uit het vol-
gende hoofdstuk moeten blijken. 
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6.6 Intermezzo. Tellen en totaliseren: onregelmatigheden in de 

boekhouding 

In de periode van tellen en totaliseren kwamen meestal de fouten in de boekhouding 
aan het licht. Er waren vier soorten onregelmatigheden: tel- of rekenfouten (in 1615, 
1623 en 1630), transactieverliezen door valutarisico’s (1628, 1639 en 1676), brandschade 
(1652) en regelrechte fraude (1673, 1773) of claims van fraude (1693). In de boeken van 
de bank werden de onderkende fraudes echter eenvormig opgenomen als afschrijvin-
gen op het eigen vermogen van de bank. 

Tel- en rekenfouten

In 1615 schreven de commissarissen een verlies van bijna 715 gulden af omdat essayeur 
Jan Claesz Engelen vergeten was een zekere Pierre Monte Lambart in de boeken te la-
ten crediteren voor de 304 realen van achten die Engelen ontvangen had.86 Ook in 1623 
speelde rekenfouten de bank parten. Door een combinatie van ‘verscheyden abuisen’ 
– misrekeningen, mistellingen, overwaardering en nalatigheid – vergeten af te schrij-
ven – en verlies op een partij verkocht goud, was de bank over jaren 1620-1623 een te 
hoge winst toegeschreven. De twee nieuwe commissarissen Anthony Hendricksz Oet-
gens en Dirck Bas stelden deze winst in de balans van 1624 met bijna twee derde naar 
beneden bij en schreven in totaal ruim 70.000 gulden af.87 In 1630 werd de winst met 
afgerond 2.503 gulden naar beneden bijgesteld omdat de bank een overschrijving van 
Balthasar Cooymans per abuis niet had uitgevoerd, maar wél zijn rekening voor het-
zelfde bedrag had gedebiteerd.88 

Transactieverliezen door valutarisico’s

In 1676 bleek bij het opstellen van de balans dat de effecten van de Wisselbank voor 
zo’n 30.000 gulden verkeerd waren gewaardeerd, een foute inschatting die de bank 
twee jaar daarvoor ook al bijna 100.000 gulden had gekost, al was het toen vooral 
‘provisioneele schaede op de vermunte materiaelen, minder effecten al ’t voorgaende 
jaar opgegeven, soo in een post Rus gelt als courant gelt voor banckgelt’,89 onvoorzie-
ne kosten die als omrekenrisico van actief ‘treasury-management’ van de balans wer-
den gehaald door ze in hetzelfde jaar nog af te boeken. Ook in 1628 boekte de bank 
onvoorziene uitgaven af, in totaal 10.714 gulden, bijna eenvijfde van haar jaarwinst. 
Dat gebeurde door direct ingrijpen van de burgemeesters zelf – ‘volgende de ordere 
ende last van de here Burgemester(en)’ – die besloten om zowel een restschuld van 
een zekere Jan Hayckens, het geleden koersverlies van essayeur Jan Claesz Engelen en 
een bij de hertelling van de inhoud van een van de kisten in de speciekamer gecon-
stateerd tekort direct van het opgebouwde eigen vermogen af te boeken en niet van 
de winst van het lopende boekjaar.90 Hetzelfde gebeurde in 1639, toen de dukaten 
in de kluizen van de bank te hoog gewaardeerd bleken te zijn en 9.000 gulden van 
het vermogen werd afgeschreven.91 De voorbeelden illustreren het effect van koers-
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fluctuaties en transactieverliezen op de economische waarde van bankactiva in deze 
periode.

Brandschade

In de zomer van 1652 werd uit de puinhopen van het afgebrande stadhuis een deel 
van de gemunte metaalvoorraad van de bank als gesmolten zilverklompen uitgegra-
ven, ‘als uit de Mijnen van Peru’.92 Een onbekend deel was verdwenen door diefstal van 
enige ‘hantgauwe luiden’. Uit de bankbalans van januari 1653 bleek de omvang van 
de schade. Van de totale metaalvoorraad was weliswaar bijna 7 procent door de brand 
aangetast, ‘als laccagie, gevallen op ontrent ƒ450.000 aen verbrande speciën te smelten’, 
maar van dat totale bedrag schreef de bank uiteindelijk slechts 48.419 gulden af als ver-
lies van het eigen vermogen, wat neerkomt op 0,72 procent van de totale voorraad.93 De 
commissarissen maakten van de situatie gebruik om de achterstallige interestschulden 
van twee stedelijke instellingen af te schrijven: ruim 18.000 gulden die de Bank van Le-
ning nog schuldig was voor in de periode 1618-1622 opgenomen kredieten en 42.000 
gulden schuldverhoging door achterstallige rentebetaling die de stedelijke thesaurie 
vanaf 1650 weigerde te betalen.94 

Fraude

De fraude van boekhouder Rutgert Vlieck was de meest omvangrijke uit de bankge-
schiedenis, zie Intermezzo 3.5. In de balans van 1677 werd deze gesteld op niet minder 
dan 300.000 gulden, bijna vijf keer de jaarwinst van het jaar ervoor en ruim 15 procent 
van het eigen vermogen van de bank in 1677. Van dit totaalbedrag wist de bank slechts 
een klein deel te achterhalen, waardoor verspreid over enkele jaren ruim 235 duizend 
gulden werd afgeschreven.95 Of het aantal malversaties na 1683 afnam, blijft ongewis. 
Eén specifieke maar niet opgeloste kwestie speelde in 1686 en 1687. 

Verder is uit 1693 een zaak bekend waarin koopman Henrico Staats geld terugvor-
derde van de Wisselbank omdat hij erachter was gekomen dat geld van zijn rekening 
was verdwenen, een voorval waarvan hij een van zijn voormalige kantoorknechten ver-
dacht. Twee kantoorknechten van Staats hadden een volmacht om afschrijvingen te 
doen (zie afbeelding 10). Eén van hen, Pieter Balthasar Lievense, zou het geld met ver-
valste afschrijfbriefjes naar zijn eigen rekening hebben laten afschrijven, een ‘sodanigh 
een schelmstreek’, die aantoonde hoe ‘faciel de boekhouders soude sijn te bedriegen’.96 
Burgemeesters oordeelden echter dat de bank in deze geen blaam trof. Commissaris-
sen en boekhouders hadden gedaan wat ze verplicht waren te doen en daarmee was 
voor hen de zaak afgedaan. 

De nieuwe hoge eisen die vanaf 1683 waren gesteld aan de betrouwbaarheid van de 
administratieve organisatie zorgden ervoor dat de bank lange tijd verschoond bleef 
van omvangrijke zwendelgevallen. Pas een eeuw na de zwendel van Vlieck deed zich 
in 1775 weer een omvangrijk intern fraudegeval voor, deze keer een ‘falsitijd’ van ont-
vanger Hendrik Grauwhart met een omvang van 12.700 gulden, het bedrag dat bank 
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in 1776 van haar balans afschreef.97 Beide gevallen werden uiteraard in de openbaarheid 
gebracht, al was het maar omdat de executie van Vlieck op het schavot op de Dam werd 
voltrokken. Toch nagelde het stadsbestuur in 1776 niemand verder aan de schandpaal 
zoals in andere halszaken wel het geval was, of zoals ook gebeurde bij de fraude die in 
1673 bij de VOC-kamer Hoorn aan het licht kwam,98 waar bewindvoerder Jacob Sijms 
en vier andere bewindhebbers werden veroordeeld voor fraude bij inkoop, diefstal van 
goederen en het oneigenlijke gebruik van de Wisselbankrekening.99 
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