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7 Wissels, wisselkoersen en wisselmarkt

7.1 Techniek wisselverkeer en internationaal betalingssysteem

Voor het antwoord op de vraag hoe kooplieden in Amsterdam het probleem oplosten 
van het zakendoen in vreemde valuta blik ik kort terug op de ontstaansgeschiedenis in 
Noord-Italië van de financiële technieken, instrumenten en organisatievormen waar-
op in Amsterdam werd voortgeborduurd. In concreto gaat het om de ontwikkeling van 
de techniek van het wisselverkeer, het wezen van de wisselbrief, de werking van de in-
ternationale wisselmarkt, de organisatie van het internationale betalingsverkeer en de 
loop van de financiële stromen.

De economie in het noorden van Italië groeide tegen het einde van de dertiende 
eeuw en het begin van de veertiende eeuw voorspoedig waardoor dit gebied een steeds 
groter deel van de internationale handel naar zich toe wist te trekken en, als gevolg van 
de grotere handelsomzetten, ook de hoeveelheid geld in omloop zag toenemen. De 
grote hoeveelheden contanten stelde de handel voor een concreet efficiëntieprobleem 
omdat vereffening in uitsluitend contant geld kostbaar, tijdrovend en risicovol was. 
Voor de vereffening van hun lokale handel maakten Italiaanse kooplieden daarom al-
lengs meer gebruik van collega-kooplieden die zich in financiële dienstverlening had-
den gespecialiseerd, zoals het bewaren en beheren van geld en rekeningen van derden 
(het depositobedrijf), het in opdracht verrichten van boekhoudkundige overschrijvin-
gen tussen de rekeningen (het girobedrijf), het verstrekken van leningen en handels-
krediet (het kredietbedrijf) en dat allemaal onder de waarborg van veiligheid en zeker-
heid.

De wederzijdse vorderingen die ontstonden door de in- en uitvoer van goederen 
moesten afzonderlijk vereffend worden. Stel, dat de Italianen jaarlijks ter waarde van 
driekwart miljoen Venetiaanse dukaten invoerden en dat ze zelf voor één miljoen ex-
porteerden, dan moest er voor een totaal bedrag van een driekwart miljoen naar het 
buitenland afvloeien en ontstond er een vordering van één miljoen op het buitenland. 
De doorbraak in de volledige wederzijdse uitbetaling in contanten voltrok zich rond 
het midden van de veertiende eeuw met de introductie van het onderhands notari-
eel wisselcontract. Door die aanpassing hoefde verrekening niet langer en uitsluitend 
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198  7 wissels, wisselkoersen en wisselmarkt

via transport van grote hoeveelheden edelmetaal te gebeuren, maar konden interna-
tionale betalingen via een schriftelijke vereffening worden afgehandeld. In het voor-
gaande voorbeeld zou slechts het saldobedrag – 250.000 dukaten ofwel het bedrag dat 
het buitenland aan de Italianen schuldig was- in contant geld moeten worden vol-
daan. Uit deze notariële schuldbekentenissen groeide in de veertiende eeuw de wis-
selbrief.1 

De wisselbrief 

De wisselbrief combineerde drie belangrijke betalingsaspecten: geldoverdracht, kre-
dietverlening en valutaomwisseling, voorzover althans de transactie niet plaatsvond 
tussen twee plaatsen met dezelfde rekenmunten. De standaard wisselbrief die gebruikt 
werd in het handelsverkeer was in essentie een betalingsopdracht waarbij minimaal 
drie partijen betrokken waren. Het is een geschreven opdracht of lastgeving vanuit 
een met name genoemde plaats, waarbij de ondertekenaar opdracht gaf om een in de 
brief genoemd geldbedrag te betalen in een andere, met name genoemd plaats, bin-
nen een bepaalde termijn (de zogeheten ‘usance’) aan een met name genoemde per-
soon of diens order. 

Een denkbeeldig voorbeeld en een vereenvoudigd uitgewerkt stroomschema (zie fi-
guur 7.1), kan deze ietwat juridische definitie verduidelijken. Stel, koopman A in Lon-
den importeert uit Amsterdam producten voor een waarde van duizend pond sterling. 
Deze producten heeft A gekocht bij exporteur B in Amsterdam. Deze B zorgt voor ver-
zending en transport van deze partij goederen. A uit Londen moet dus B in Amsterdam 
betalen. Hoe krijgt hij vanuit Londen zijn geld in Amsterdam? In essentie kan deze ver-
effening met een wissel op twee manieren plaatsvinden: zelf een wissel trekken op Lon-
den of de importeur vragen een wissel te laten trekken op Amsterdam. 

Amsterdam geld: pond Vlaams/ Hollandse guldens Amsterdam
Exporteur B Koopman D
wisseltrekker           wisselnemer

wissel

Amsterdam
Wisselkoers:
1 £ = 34 ß 8

Goederen/    Boekhoudkundige 
vordering t.w.v. wissel vereffening in
1000 £ sterling retour na accept ponden Vlaams/ Hollandse guldens

wissel

Londen 
Wisselkoers:
1 £ = 35 ß 7 

Londen Londen
Importeur A Correspondent C
wisselbetrokkene

geld: Engelse ponden 

Figuur 7.1 Betalingsverkeer via wissels, 13e-17e eeuw
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7.1 techniek wisselverkeer en internationaal betalingssysteem  199

In het eerste geval trekt exporteur B in Amsterdam direct een wissel op de Engelse im-
porteur. B stelt de wissel op, hij gebruikt daarvoor de Amsterdamse wisselkoers op 
Londen en stuurt de brief tegelijk met het goederen mee naar Londen. Na ontvangst 
en acceptatie van de wissel stuurt de Engelse importeur de brief retour naar Amster-
dam onder vermelding van de naam van zijn correspondent in Amsterdam bij wie B 
terecht kan voor het innen van het in de wissel genoemde bedrag. Deze correspondent, 
bijvoorbeeld D in Amsterdam, wordt geacht het genoemde bedrag in Hollands geld 
– ponden Vlaams of guldens – uit te betalen, want B had immers door de acceptatie 
van de brief ingestemd met het in de wissel vermelde bedrag en wisselkoers. D op zijn 
beurt boekt het uitbetaalde bedrag op de onderlinge rekening met A.

In het tweede geval – bij het trekken op Amsterdam vanuit Londen – koopt impor-
teur A in Londen een wissel op Amsterdam. Hij koopt een dergelijke wissel in Londen 
met Engels geld bij een andere koopman die op Amsterdam handelt, of bijvoorbeeld 
bij C, die in Londen opereert als correspondent van de Amsterdamse koopman D. Als A 
zijn wissel heeft, stuurt hij deze op naar B in Amsterdam, waar B de wissel na ontvangst 
ter betaling bij D aanbiedt. 

In de tussentijd trekt C een wissel op koopman D in Amsterdam. C formuleert daar-
mee een betalingsopdracht aan deze D om in Amsterdam de tegenwaarde te betalen 
van de duizend pond sterling die hij heeft ontvangen. Dus ook C specificeert het geld-
bedrag in lokale Amsterdamse rekenmunt, de waardeverhouding of wisselkoers en de 
datum waarop betaald moet zijn. De koers die in deze wisselbrief is opgenomen is de 
wisselkoers in Londen op Amsterdam. D accepteert de wissel doorgaans en is daarmee 
als acceptant gebonden aan betaling vóór een bepaalde datum. Vervolgens betaalt D 
aan B in lokaal geld, hetzij in contanten hetzij via een bancaire overschrijving. D boekt 
het uitbetaalde bedrag ten laste van de wisselrekening van C en rondt daarmee deze 
internationale handelstransactie af, zonder dat er een transport in contanten aan te 
pas is gekomen. 

Uit het voorbeeld van het feitelijke wisselgebruik blijkt dat wissels niet alleen als 
betalingsopdrachten dienst deden, waarvoor ze in essentie waren bedoeld, maar dat ze 
ook – indirect – als handelskrediet werden gebruikt of – direct – als kale krediettrans-
actie.2 In de voorbeelden verleenden respectievelijk B in Amsterdam en C in Londen 
indirect handelskrediet. De toepassing van de wisseltechniek beperkte niet alleen de 
oorspronkelijke handelsrisico’s, maar voegde enkele nieuwe risico-elementen aan de 
bedrijfsvoering van de kooplieden én de stabiliteit van het betalingssysteem toe: het 
valutarisico, de kredietbeperking, het kredietrisico – de onmogelijkheid om te door-
zien welke transactie er achter een aangeboden wissel stak – en de daarmee mogelijk 
samenhangende faillissementsdreiging.3

Het internationale betalingssysteem

Ondanks de toepassing van de nieuwe wisseltechniek, maar dankzij de permanente 
positieve handelsbalans van Noord-Italië met Noordwest-Europa kwam er vanaf het 
begin van de veertiende eeuw een stroom edelmetaal vanuit Noordwest-Europa naar 
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200  7 wissels, wisselkoersen en wisselmarkt

Noord-Italië op gang. Anderzijds penetreerden Noord- Italianen in de West-Europese 
handelscentra, vooral Brugge en later Antwerpen. De Italianen vestigden zich daar als 
correspondenten of handelsagenten van Italiaanse kooplieden en ontplooiden er meer-
dere bancaire activiteiten. Ze werden actief in het deposito-, giro-, krediet- en wisselbe-
drijf en introduceerden de bijbehorende technieken. Dit resulteerde in twee belang-
rijke zaken: een internationaal netwerk met vertakkingen in de belangrijkste Europese 
handelsplaatsen en een multilaterale clearing, het betalingssysteem waarin kooplie-
den hun vorderingen vereffenen door deze onderling tegen elkaar weg te strepen. 

Door deze financiële innovatie ontwikkelde zich een wijdverbreid internationaal 
betalingssysteem met als centra de plaatsen waar de kooplieden hun handelsbemidde-
ling en financiële activiteiten clusterden: in Noord- Italië in steden als Genua, Venetië 
en Florence en Noordwest-Europa in Brugge en Antwerpen, waar zich vanaf het eerste 
kwart van de zestiende eeuw ’s werelds eerste omvangrijke internationale wisselmarkt 
ontpopte. Antwerpen was in die periode het middelpunt van de internationale handel 
geworden.4 Die handel was meer ingewikkeld geworden en in volume toegenomen. 
De omvang van het betalingsverkeer hield gelijke tred met deze groei en de informele 
markt maakte langzaam plaats voor een meer formele markt. Dat laatste kreeg feitelijk 
zijn beslag met de oprichting van de stedelijke beurs in 1531. Daarmee maakte de stad 
permanente handel en een volumegroei van het betalingsverkeer mogelijk. De feite-
lijke innovatieve doorbraak in Antwerpen lag echter op het gebied van de harmoni-
satie van het betalingsverkeer. Die bestond uit twee aanpassingen. Ten eerste werden 
het wisselendossement en het wisseldisconto toegestaan, twee financiële noviteiten.5 
Ten tweede was in 1548 het politieke besluit genomen om alle wisselbeperkingen op te 
heffen waarmee het Antwerpse kooplieden werd toegestaan wissels in alle officieel ge-
waardeerde munten te verzilveren. Door deze innovaties ontpopte zich in het noorden 
een complexe en intensieve infrastructuur van financiële en personele netwerken. Een 
intensief verbonden financieel netwerk bracht de nodige risico’s met zich mee en ver-
eiste de nodige flexibiliteit en inventiviteit van kooplieden.6 Rond 1600 kwamen deze 
risico’s in Antwerpen duidelijk aan het licht toen daar een aantal belangrijke Genuese 
kooplieden-bankiers werden getroffen door een golf van faillissementen. Nu waren 
faillissementen onder kooplieden aan de orde van de dag, maar deze keer failleerden de 
kooplieden die een spilfunctie vervulden in de organisatie van het Antwerpse betalings-
verkeer7 en vertoonde de internationale financiële dienstverlening zich van het eens zo 
sterke Zuid-Europese circuit – Venetië zou rond 1500 ‘by far the most commercially 
sophisticated city in Europe’8 zijn geweest – de eerste scheuren. Via Antwerpen, dat 
in de eerste helft van de zeventiende eeuw nog de belangrijkste Europese wisselplaats 
bleef, verschoof het accent geleidelijk nog een stukje noordelijker, naar Amsterdam. 

Wisselrecht 

De Antwerpse kooplieden die naar Amsterdam vertrokken, introduceerden daar de in 
Antwerpen gangbare praktijken in betalingstechnieken – het bleek al in hoofdstuk 2 – 
en dus ook in wisselzaken. Dat laatste is de conclusie van een onderzoek door Wallert 
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7.1 techniek wisselverkeer en internationaal betalingssysteem  201

naar het ontstaan van het Amsterdamse wisselrecht.9 In 1580 was het wisselrecht in 
Holland nog niet bij gewestelijke ordonnantie geregeld, maar werd erin voorzien door 
stedelijke ordonnantiën en willekeuren.10 Deze aanvullende stedelijke regelingen over 
de wisselbrief en aspecten van het wisselverkeer zijn in Amsterdam gering in aantal en 
voor zover ze er zijn, behandelen ze niet alle onderdelen van het wisselrecht of laten 
ze soms aan duidelijk te wensen over, zoals de Amsterdamse koopman en Wisselbank-
boekhouder Johannes Phoonsen nog in 1677 opmerkte.11

Het is opmerkelijk dat de ongekende handelsexpansie van Amsterdam niet heeft ge-
leid tot een bijzonder rechtscollege dat in wisselzaken bevoegd was om recht te spre-

Afb. 18 Titelpagina J. Phoons-

en, Wissel-styl tot Amsterdam (1676). 

Collectie IISG, Amsterdam.
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202  7 wissels, wisselkoersen en wisselmarkt

ken, terwijl dat op het gebied van verzekerings- en zeerecht en het faillissementsrecht 
wél het geval was met respectievelijk de Assurantiekamer, de Commissarissen voor zee-
zaken en de Desolate Boedelkamer. Het gebrek aan wetgeving werd bij onduidelijk-
heid of bij verschil van mening aangevuld met voorbeelden uit het gewoonterecht. Dat 
gebeurde aan de hand van uitspraken van zogeheten goede mannen die bindende be-
slissingen namen in hangende geschillen. Het waren feitelijk deskundigenverklarin-
gen van ervaren en deskundige kooplieden, afgelegd voor de notaris. Deze zogeheten 
‘turben’ of ‘ordres’ over de gangbare handels- en rechtspraktijk hadden als particuliere 
verklaringen natuurlijk formeel geen rechtskracht, maar als feitelijke arbitrage in ge-
schillen geven ze wel inzicht in de gewoonten en gebruiken in bijvoorbeeld het beta-
lingsverkeer in Amsterdam. 

Ook de gewoonten en gebruiken in Amsterdam op het gebied van het procesrecht en 
de verhandelbaarheid van wissels tonen aan dat in Amsterdam werd voortgeborduurd 
op het Antwerps wisselrecht en -gebruik. Zo was er in Amsterdam bij wisselrechtkwes-
ties sprake van procesrecht als een van de partijen geen poorter was van de stad12 en 
blijkt er in het Amsterdamse wisselverkeer al in 1581 sprake te zijn geweest van meer-
malig geëndosseerde wisselbrieven. In dat jaar sprak het Hof van Holland zich name-
lijk uit over de verhandelbaarheid van een meermalen geëndosseerde wissel, een uit-
spraak die alleen maar de bevordering van het gebruik van wisselbrieven tot doel had.13 

Het ontbreken van een rechtsprekend college over wisselzaken en de afhandeling 
van geschillen via arbitrage duidt op een min of meer onbelemmerd wisselverkeer in 
Amsterdam. De aantallen wisselprotesten in de Amsterdamse notarisprotocollen sug-
gereren echter het tegendeel, evenals de door de burgemeesters verworpen voorstel-
len van Phoonsen in 1677 om een notariskantoor in de Wisselbank in te richten en de 
commissarissen van de bank de rechtspraak over voorkomende handelsgeschillen toe 
te bedelen.14 Of er sprake was van een soepel dan wel stroef wisselverkeer in Amster-
dam zal deels blijken uit de volgende paragrafen waarin onder meer het verloop van 
de wisselkoersen aan bod komt. Vervolgonderzoek, dat zich zou kunnen toespitsen op 
het in kaart brengen van betalingsnetwerken en betalingen, clearing en conflicten van 
betrokkenen, zal meer helderheid moeten verschaffen over resterende vragen over de 
achtergronden van dit aspect van de financiële orde in Amsterdam.15

7.2 Wisselkoersen en wisselkoersnotering

Wisselkoersen zijn van fundamenteel belang. Ze dienen vaak als maatstaf voor econo-
mische condities in een land. In de gespecialiseerde economische historiografie wordt 
dit belang al tijden onderkend,16 maar in de economische historiografie van de Repu-
bliek is het beeld ambivalent. In sommige studies spelen wisselkoersen geen rol van 
betekenis,17 in andere zijn ze prominent aanwezig of wordt er op zijn minst zijdelings 
aandacht aan geschonken.18 

In deze paragraaf geef ik eerst een overzicht van enkele essentiële aspecten van de 
wisselkoersvorming en -notering. Daarna wordt het feitelijke verloop van de histo-
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7.2 wisselkoersen en wisselkoersnotering  203

rische wisselkoersen ontrold en vastgesteld hoe sterk het onderlinge verband van de 
koersen was en of de Amsterdamse valutamarkt schokken vertoonde. In het volgende 
hoofdstuk komen de korte- en langetermijnoorzaken van het wisselkoersverloop aan 
bod. 

Historische wisselkoersreeksen leveren bijzondere inzichten op, maar ze dienen 
ook voorzichtig en met het nodige voorbehoud te worden geïnterpreteerd. Voor spe-
cifieke perioden en plaatsen ontbreken de basisdata. En de data die beschikbaar zijn, 
wijken af van hun moderne tegenhangers. Gangbare analyses uit de moderne wissel-
koerstheorie kunnen daarom slechts zeer beperkt worden toegepast. De interpretatie 
van de reeksen moet daardoor aan de eenvoudige kant blijven. Voor een goed begrip 
van het verloop van zeventiende en achttiende-eeuwse wisselkoersen is het van belang 
om vooraf vijf essentiële aspecten van de genoteerde wisselkoersen en de bewerking 
van die koersen te overwegen.

Wisselmarkt: termijnmarkt met gevarieerde betalingstermijnen

Dat is om te beginnen het feit dat een wissel in essentie een opdracht was voor de te-
rugbetaling van een voorschot vóór een specifieke termijn, in een buitenlandse plaats, 
tegen een specifieke prijs of koers in een vreemde muntsoort. De totstandkoming van 
een zeventiende-eeuwse wisselkoersnotering vertoont daarom meer overeenkomsten 
met moderne termijntransacties dan met de moderne valutatransacties en de bijbeho-
rende contantmarkt.19 De zeventiende-eeuwse wisselmarkt was in essentie dan ook een 
termijnmarkt waarop wisselende betalingstermijnen voor verschillende plaatsen wer-
den gehanteerd.20 De termijn bepaalde dus de looptijd van een wissel en daarmee ook 
de koers. Als bijvoorbeeld de termijnkoers tussen Amsterdam en Londen op 27 schel-
lingen voor één pond sterling lag en de termijn een maand bedroeg, dan moest in dat 
geval op het moment van afsluiten van de wissel in Amsterdam 27 schellingen betaald 
worden in ruil voor betaling van een pond sterling een maand later in Londen. Dat er 
geen wisselcontantmarkt was, neemt overigens niet weg dat er ook wissels werden ver-
handeld met een zeer korte looptijd. Voor deze zogeheten ‘zicht-wissels’ gold een be-
taling binnen enkele werkdagen na het afsluiten van de overeenkomst en dus ook een 
andere koers.21 Het koersverschil tussen een zogeheten korte en lange wissel, met een 
looptijd van bijvoorbeeld één en twee maanden, weerspiegelde de ingenestelde rente 

Laus Deo in London le 14th December 1609 li star[ling] at 35s-7d/

Att dowble uzerance pay by this our seacond bill of ex[chang]e our first nott payed unto Sir Isacke Poulle/

or the bringer hereof One hundreth seaventy & seaven powndes eighteene shillings and fower pence/

for the vallew heere rec[eive]d of Mr Michael Verhaghen. Att the day make good payment & putt ytt to acco[unt] etc./

Your M[ast]rs Rich[ar]d Bowdler & F[rancis] Grenowes

Afb. 19 Wissel uit Londen, 14 december 1609. Bron: Hart en McCusker, ‘Rate of exchange’, 66.
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204  7 wissels, wisselkoersen en wisselmarkt

op kortetermijn krediet.22 Deze termijnconstructie van de wisselcontracten plaatste 
kooplieden voortdurend voor een valutakeuzeprobleem. Een praktijkvoorbeeld uit 
1609/1610 illustreert dit. Het voorbeeld is ontleend aan een wissel uit Londen. Deze 
wissel (figuur 7.2) is van daaruit op 14 december 1609 door Richard Bowdler en Francis 
Greenowes getrokken op Middelburg, bevattende de betalingsopdracht aan een ze-
kere George Morgan en Isaac Greenowes in Middelburg om na een periode van twee 
maanden, dus kort na 14 februari 1610, 177 ponden, 18 schellingen en 4 groten Vlaams 
uit te betalen aan Isaac le Poulle eveneens in Middelburg. Voor de tegenwaarde van dat 
bedrag hadden Bowdler en Greenowes in Londen van een zekere Michael Verhaghen 
geld ontvangen tegen de wisselkoers van 35 schelling en 7 groten Vlaams per pond 
sterling.23 Verhaghen, die deze betalingsopdracht in Londen entameerde, heeft daar 
minimaal 100 pond sterling voor neer moeten tellen.24 In feite sloot deze koopman een 
tweemaands termijncontract af en dekte hij zich in tegen schommelingen in de ster-
lingkoers, waardoor de onzekerheid over het te betalen bedrag werd weggenomen. Hij 
had ook anders kunnen handelen, geen termijncontract kunnen sluiten, maar in fe-
bruari 1610 via de kooplieden Morgan Greenowes op de contantmarkt in Amsterdam 
een wissel op Londen kunnen kopen. Stel dat hij dit had gedaan en dat de wisselkoers 
in Amsterdam op dat moment 34 schellingen en 8 groten voor een pond sterling was 
geweest. Voor een Amsterdamse wissel van 177 ponden, 18 schellingen en 4 groten 
Vlaams had hij bij die koers in Londen 102 pond sterling kunnen krijgen. Hij had zich 
door het koersverschil tussen termijnkoers en contante koers op deze ene transactie 
2 pond sterling of 2,6 procent kunnen besparen.25

Verhaghen kon kortom kiezen uit twee mogelijkheden: in Londen een lange wis-
sel trekken via Amsterdam of, vlak vóór het verstrijken van de betalingstermijn in Am-
sterdam een korte wissel kopen tegen de daar geldende dagkoers. Met een lange wissel, 
wat een in Londen afgesloten termijncontract was van twee maanden, dekte hij zich 
voor een kleine meerprijs in tegen tussentijdse koersschommelingen en wist hij waar 
hij aan toe was. Met de goedkopere korte wissel liep hij meer risico omdat hij afhan-
kelijk was van de fluctuaties van toekomstige dagkoersen in Amsterdam waarover hij 
dan bovendien ook nog tijdig en bij voorkeur volledig moest worden geïnformeerd.

Officiële wisselkoersnotering in officiële prijscouranten

Evenals in andere Europese plaatsen werden ook in Amsterdam de wisselkoersen vast-
gesteld aan de beurs.26 Omdat een wissel een van de vele producten was die via de beurs 
werd verhandeld, golden voor wissels deels dezelfde voorschriften als voor andere pro-
ducten en goederen met een beursnotering. In 1611 opende de nieuwe stedelijke beurs 
in Amsterdam haar poorten en vanaf 1613 beschikte de stad over een officiële prijscou-
rant met de Coursen van negotie, of, zoals de naam vanaf 1683 luidde: Coursen van coopman-
schappen. De wisselkoersnotering in de Amsterdamse prijscourant was de officieel vast-
gestelde prijs voor een specifieke week, al beperkte de handel zich niet tot één keer of 
dag per week. Sterker, de organisatie was van dien aard dat er zes dagen per week han-
del plaatsvond: op de maandag én de donderdag wisselde men in Amsterdam op Bres-
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Afb. 20 Amsterdamse prijscourant, 16 februari 1654. Via deze wekelijks uitgegeven gedrukte losbladige 

officiële uitgave werden de prijzen aan de Amsterdamse beurs gepubliceerd: in het linkerdeel die van 

goederen en rechts onderaan die van wissels en bankgeld. NEHA Bijzondere collecties 472,  prijscourant-

en. Collectie IISG, Amsterdam.
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lau, Dantzig, Frankfurt, Königsbergen, Leipzig en de Brabantse, Vlaamse en Franse 
steden en alleen donderdags op Italië, Spanje en Portugal. Op de dinsdag én de vrijdag 
gebeurde dat op Londen, Hamburg en Zeeland. Op zaterdag bleef de handel beperkt 
tot Hamburg, Leipzig en soms ook Dantzig.27 

De Amsterdamse prijscourant verscheen op maandag, uitgezonderd de periode 
1686-1718, toen hij op zaterdag uitkwam. 28 Voor de waardebepaling van het buiten-
lands geld werd in de prijscourant één koers genoteerd (zie afbeelding 20). In voor-
komende gevallen was er ook sprake van aankoop – en verkoopkoersen. Dit waren de 
koersen waartegen wisselmakelaars wissels kochten en verkochten. Het is niet bekend 
of deze bied- en laatkoersen achteraf werden vastgesteld als afwijking van een vastge-
stelde middenkoers – op een gegeven tijdstip, bijvoorbeeld midden op de dag –, of dat 
de middenkoers een rekenkundige resultante was van aan- en verkoopkoersen. Hoe 
het ook zij, voor het langetermijnoverzicht is in het geval van twee koersnoteringen – 
aan- en verkoopkoers – de rekenkundige middenkoers van beide koersen genomen. De 
noteringen zélf werden door tijdgenoten overigens beschouwd als ‘extremely punctu-
all and much to be depended on.’29 

Vraag en aanbod: koersvorming

In de zestiende en zeventiende eeuw was het idee gemeengoed dat de prijsvorming van 
wissels moest worden toegeschreven aan de manipulaties, de woekerpraktijken en de 
willekeur van kooplieden en bankiers. Deze opvatting verwoordde Thomas Gresham 
in 1560 en Gerard de Malynes schreef nagenoeg hetzelfde nog 1622. In 1664 introdu-
ceerde Thomas Mun de handelsbalans als verklarende factor en daarmee vraag en aan-
bod voor de vereffening van goederentransacties.30 Mun geeft met een fictief voorbeeld 
van de goederenhandel de kern van zijn opvatting over de wisselkoersvorming weer. 
Als vanuit de Republiek voor een grotere waarde aan goederen in Engeland wordt in-
gevoerd dan de Engelsen aan de Republiek verkopen, dan zullen in Londen de wissels 
op Amsterdam sterk gevraagd zijn en de koers van het pond sterling zal tegenover het 
pond Vlaams dalen.31 De koersvorming van wissels waar Mun het over had, voltrok zich 
op een markt van nagenoeg volkomen concurrentie,32 een markt waarop vraag en aan-
bod vrij spel hadden, maar die tegen het einde van de zeventiende eeuw ook gedomi-
neerd werd door Amsterdam.33 

Wisselkoersen drukken vraag naar en aanbod van wisseltransacties tussen twee 
plaatsen uit, waarbij de motieven voor specifieke transacties van uiteenlopende aard 
kunnen zijn: het vereffenen van goederentransacties, handelskrediet, reguliere arbi-
trage, speculatieve druk, edelmetaalbewegingen of veranderingen in de metaalwaarde 
of -verhouding van specifieke munten. Bij dit derde aspect van de wisselkoersnotering, 
het gegeven dat in een stelsel van semi-flexibele wisselkoersen de lokale wisselkoers de 
resultante was van de lokale vraag en het lokale aanbod in de betreffende geldsoort, is 
het van belang het tweeledige karakter van de koersen te benadrukken. Zo was bijvoor-
beeld de Amsterdam-Londenkoers niet per definitie symmetrisch met de Londen-Am-
sterdamkoers omdat beide koersen lokale verhoudingen weerspiegelden.34 
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In figuur 7.2 is de koersvorming van het pond sterling in Amsterdam weergegeven. 
Uit de figuur blijkt dat bij een koers van 27 schellingen voor een pond sterling het 
aanbod van wissels met Engelse ponden achterbleef – niet meer dan in totaal 2 mil-
joen pond in dit voorbeeld – en dat diezelfde lage prijs de vraag omhoogstuwde. Alle 
vragers samen zouden graag voor 25 miljoen pond sterling kopen, maar door het ge-
ringe aanbod ontstond er een vraagoverschot van 25-2 = 23 miljoen pond sterling. Bij 
een relatief hoge koers – 40 schellingen in het schema – bleef de vraag achter en was er 
een aanbodoverschot van 13 (= 20-7) miljoen pond sterling. Evenwicht kwam tot stand 
bij een koers van 37,04 schellingen Vlaams voor een pond sterling. Voor die prijs waren 
verkopers bereid om in totaal voor 12 miljoen pond sterling te verkopen én waren aan-
bieders bereid dezelfde hoeveelheid te kopen.

Wisselkoersen genoteerd in rekeneenheden

Het vierde aspect is het gegeven dat valuta rekeneenheden zijn. Deze rekeneenheden 
die doorgaans in het internationale verkeer werden gebruikt, stonden in een complexe 
relatie tot de klinkende munten in het dagelijkse geldverkeer. In Amsterdam waren in 
de zeventiende en achttiende eeuw drie onderling verbonden rekenmunten gangbaar: 
de gulden, de bankgulden en het pond Vlaams. Sommige prijzen in Amsterdam wer-
den genoteerd in guldens, stuivers en penningen. Andere prijzen, zoals die van wissels, 
kregen een notering in ponden, schellingen en groten Vlaams.35 Bij de verrekening via 
de Wisselbank moesten deze wissels dan weer herleid worden tot guldens banco. Tabel 
7.1 geeft de relatie aan tussen de gulden en het pond Vlaams. 

£ sterling, in schellingen Vlaams

Aanbod van £ sterling 

     Evenwichtsprijs =

     wisselkoers

40

  38,46*

37,04

 36,87**

Vraag naar £ sterling

27

2                 10 12 20 25

Hoeveelheid £ sterling,  x miljoen

7 8

Figuur 7.2 Vraag naar en aanbod van ponden sterling op de Amsterdamse wisselmarkt

Bron: Quinn,‘Gold, silver and the Glorious Revolution’, 475; Rogers, First nine years Bank of England, 165; Horsefield, Bri-
tisch monetary experiments, 255; * = zilverpariteit/wisselkoers zilver; ** = goudpariteit/wisselkoers goud.
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Wisselkoersen in Amsterdam werden in beide rekenmunten genoteerd: op Londen, 
Venetië, Parijs, Cadiz en Lissabon in groten Vlaams en op Hamburg in stuivers.36 Eco-
nomisch gezien weerspiegelt de wisselkoers de prijs van de ene munt in termen van een 
andere munt. In de zeventiende en achttiende eeuw is de internationale waarde van een 
munt nog gekoppeld aan de waarde van edelmetaal en zou dus, voordat de geschiede-
nis van een valuta gereconstrueerd wordt, eerst de edelmetaalpariteiten van de valuta 
moeten worden vastgesteld. In feite is de muntpariteit de denkbeeldige wisselkoers, 
maar dan uitgedrukt in goud of zilver. Die denkbeeldige koers werd niet gebruikt in 
wisseltransacties. Muntpariteiten bleken niet aan grote veranderingen onderhevig te 
zijn: ‘Since the silver content of the gulden and the shilling was constant over this pe-
riod, the par of exchange remained virtually unchanged at about 37 schellingen ban-
co per £ 1 sterling.’37 De wisselkoersen die werden opgetekend en die hier voor de wis-
selkoersreeksen zijn gebruikt, waren in feite afwijkingen van deze muntpariteiten. 

Waarde rekenmunt, goud- en zilverratio’s en goud-zilverbewegingen 

Wisselkoersen – en dit is het vijfde aspect – mogen dan ook niet los worden gezien van 
de waarde van de rekenmunten in goud of zilver. En evenzo mogen wisselkoersen ook 
niet los worden gezien van de goud-zilver prijsverhouding en veranderingen daarin. 
Veranderingen hadden arbitrage tot gevolg, hetzij in de vorm van goud- of zilvertrans-
porten, hetzij in de omwisseling van edelmetaal in wissels of van wissels in edelmetaal. 
Over de intrinsieke waarde van de rekenmunt in de Republiek kunnen we kort zijn. 
Die was op zilver gebaseerd. De Republiek had dan ook een zilveren muntenstandaard. 
Typerend voor een zilveren muntenstandaard was vrije aanmunting en ontmunting 
en de handel in gemunt of ongemunt edelmetaal.38 Die handel kon bij tijd en wijle erg 
profijtelijk uitpakken door de variabele marktprijzen van zilver en goud en daarmee 
ook op de variabele verhouding tussen goud en zilver. De prijs van goud en zilver en 
daarmee ook van de goud-zilver prijsverhouding, kon ook in de Republiek feitelijk 
moeilijk vastgelegd worden omdat deze verhouding gebaseerd was op wereldmarkt-
prijs van goud en zilver.39 Als de prijsverhouding tussen goud en zilver verschoof, vloei-
de goud af naar gebieden waar de goudprijs relatief hoog was en verplaatste zilver zich 

Pond Vlaams Gulden Schelling 

Vlaams

Stuiver Groot Vlaams Penning

1 6 20 120 240 1920

1 31/3 20 40 320

1 6 12 96

1 2 16

1 8

Tabel 7.1 Rekenmunten in Amsterdam

Bron: McCusker, Money and exchange, 44; Posthumus, Prijsgeschiedenis I, lvi.
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naar gebieden met een hoge zilverprijs en een relatief lage goudprijs. Dit was een van 
de oorzaken van edelmetaalbewegingen tussen regio’s.40 

In concreto, om het voorbeeld van Engeland aan te houden: als de goud-zilverratio 
in Engeland hoger lag dan in de Republiek, werd het voordelig om zilver naar Amster-
dam te exporteren en dat zilver aldaar om te wisselen in goud en dat goud te expor-
teren naar Engeland.41 Lag de goud-zilverratio in Engeland lager dan in de Republiek, 
dan werd het voordelig om goud naar Amsterdam te exporteren en dat goud daar om 

Afb. 21 Wijze van noteren van wisselkoersen in Amsterdam. Van Velden, ’t Onderrecht des wissels (1647), 4. 

Collectie IISG, Amsterdam.
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te wisselen in zilver voor de export naar Engeland. Dit laatste was kortstondig het ge-
val in 1610, waarna een Engelse opwaardering van het goud niet alleen voor een hoge-
re goud-zilverratio zorgde, maar ook voor goudbewegingen naar Engeland en zilver-
bewegingen uit Engeland richting Republiek.42 Ook in 1688, de jaren negentig van de 
zeventiende eeuw en tussen 1701 en 1717 droegen prijsverhoudingen ertoe bij dat het 
zilver uit Engeland verdween.43 

7.3 Historisch wisselkoersverloop in Amsterdam

Uit het wisselkoersverloop in Amsterdam blijkt dat de Hollandse rekenmunt op lange 
termijn een koersdaling doormaakte.44 De globale langetermijndaling van de koersen 
duidt niet op een muntverzwakking maar op een waardevermeerdering van de Hol-
landse rekenmunt.45 Slechts in kortstondige perioden en ten opzichte van specifieke 
valuta was een tegenovergestelde ontwikkeling te zien.46 

Tabel 7.2 Wisselkoersen in Amsterdam op enkele belangrijke steden, uitgedrukt als nominale indices 

t.o.v. het pond Vlaams

Londen Ven Antw Hamb Parijs Dan Frankf
Algem. 

Index

1u 2u 1u 2u

1650/54 = 100

1590/99 96,5 103,2 238,5 92,7 132,7

1600/09 99,6 95,1 113,8 99,0 128,0 96,5 220,2 96,4 121,9

1610/19 97,6 104,3 99,4 117,6 127,9 194,1 104,1 120,7

1620/29 100,4 110,4 98,8 98,8 126,3 109,9 98,8 106,2

1630/39 103,4 102,0 98,6 99,1 99,7 114,3 108,7 100,9 98,5 102,1

1640/49 105,0 103,8 98,0 100,2 100,8 103,4 102,9 100,0 99,2 100,9

1650/59 101,0 100,9 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,1

1660/69 100,2 99,6 102,5 100,2 100,0 99,4 99,5 97,0 100,8 100,0

1670/79 100,7 100,2 99,9 100,5 100,8 100,4 99,2 92,0 99,2 99,1

1680/89 101,5 100,4 99,2 100,9 100,7 101,5 99,3 84,1 98,6 98,1

1690/99 96,8 94,9 100,3 100,7 101,3 89,9 85,0 99,2 97,2

1700/09 97,2 97,2 101,3 100,1 100,8 81,2 81,1 82,0 91,9

1710/19 98,9 99,1 93,3 100,8 100,3 74,4 79,5 36,7 83,4

1720/29 99,3 98,3 90,9 101,7 99,0 53,4 44,5 78,1 32,4 79,3

1730/39 99,6 99,5 96,3 101,0 99,7 57,0 56,2 77,0 17,9 78,4

1740/49 99,2 98,9 97,9 99,6 99,9 56,8 56,4 76,8 75,7

1750/59 98,7 101,6 98,0 100,7 102,6 56,0 56,3 75,1 75,9

Gem. 99,7 99,4 100,3 100,3 103,1 91,8 82,2 97,3 83,8 96,6

Bron: bijlage 5; Londen 1u = 1 uso-wissel = 1 maand op Londen, Londen 2u = 2 uso-wissel = 2 maanden op Londen. Idem 
voor Parijs; wisselkoers t.o.v. pond Vlaams.
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Tabellen 7.2 en 7.3 illustreren de langetermijnverandering van de wisselkoersen van 
de zes belangrijkste valuta ten opzichte van het pond Vlaams zoals die in Amsterdam 
werden genoteerd. Behalve deze evolutie zijn nog andere grote overeenkomsten en 
verschillen te constateren:
1. de lange periode van de graduele waardevermeerdering van het pond Vlaams in de 
anderhalve eeuw tussen 1590/99 en 1750/59 wordt gekenmerkt door twee fasen: één 
waarin de kracht van het pond Vlaams naar verhouding snel toenam, de periode vóór 
1650/59 en de periode na 1700/09, en een tweede relatief rustige en stabiele tussenfase, 
de periode 1650/59-1690/99. In deze tussenfase nam de spreiding van de waarde van de 
sterke en zwakke valuta ten opzichte van het pond Vlaams sterk af.

De groeiende relatieve kracht van het pond Vlaams blijkt verder uit het feit dat 
aanvankelijk nog vier valuta in waarde waren toegenomen ten opzichte van het pond 
Vlaams, in de periode 1600/09-1640/49, maar dat dit later voor nog maar drie valuta 
gold – in de periode 1650/59-1690/99 – en in 1740/49 voor nog maar voor één buiten-
landse munt, het pond sterling.47 

Tabel 7.3 Mutatie wisselkoersen in Amsterdam, uitgedrukt als %- mutatie van buitenlandse valutakoer-

sen in ponden Vlaams

Bron: bijlage 5; Londen 1u = 1 uso = 1 maand wissel op Londen, Londen 2u = 2 uso = 2 maanden wissel op Londen. Idem 
voor Parijs.

Londen Ven Antw Hamb Parijs Dan Frankf Gem.

1u 2u 1u 2u

%

1590/99

1600/09 3,1 3,1 -4,2 -18,3 3,7 -3,9

1610/19 -2,0 -9,4 0,4 -10,4 31,4 -26,1 7,6 -1,2

1620/29 2,8 6,1 -0,6 -18,8 -1,7 -84,2 -5,3 -14,5

1630/39 3,0 -11,8 0,3 0,8 -12,0 -9,0 -0,3 -4,2

1640/49 1,6 1,8 -0,6 1,1 1,1 -10,8 -5,8 -1,0 0,8 -1,1

1650/59 -4,0 -2,8 2,0 -0,2 -0,8 -3,5 -2,9 0,0 0,8 -0,8

1660/69 -0,8 -1,3 2,5 0,2 0,0 -0,6 -0,5 -3,0 0,8 -0,1

1670/79 0,6 0,6 -2,6 0,3 0,8 1,0 -0,3 -5,0 -1,6 -0,9

1680/89 0,8 0,2 -0,7 0,4 -0,1 1,1 0,1 -7,9 -0,5 -1,0

1690/99 -4,7 -5,5 1,1 -0,2 0,5 -9,5 0,9 0,6 -1,6

1700/09 0,3 2,3 1,1 -0,7 -0,5 -8,7 -3,8 -17,2 -4,2

1710/19 1,8 1,8 -8,0 0,7 -0,5 -6,8 -1,6 -45,3 -8,5

1720/29 0,4 -0,7 -2,4 1,0 -1,4 -29,9 -1,4 -4,3 -5,4

1730/39 0,3 1,2 5,4 -0,8 0,7 3,5 11,7 -1,1 -14,5 -0,9

1740/49 -0,4 -0,6 1,6 -1,4 0,2 -0,1 0,3 -0,2 -0,1

1750/59 -0,4 2,7 0,1 1,1 2,7 -0,8 -0,2 -1,7 0,1

Gem. 0,1 0,2 -1,1 -0,2 -1,7 0,7 -4,4 -10,2 -5,3 -2,5
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2. zowel sterke onderlinge afwijkingen tussen valuta, als geringe afwijkingen. Tot de 
valuta die vooral in de vroegste periode sterk in waarde daalden ten opzichte van het 
pond Vlaams behoorden de Poolse grosschen, de Hamburgse daalder en de Veneti-
aanse dukaat. Begin achttiende eeuw verloor vooral de Franse munt haar waarde. Deze 
zakte vanaf 1700/09 versneld weg om daarna in 1720/29 een dieptepunt te bereiken. 
Het pond sterling, het bleek hiervoor, vertoonde een meer geleidelijke op- en neer-
waartse beweging ten opzichte van het pond Vlaams, al lieten de onrustige jaren twin-
tig, veertig, vijftig en negentig van de zeventiende eeuw duidelijk hun sporen na in de 
waardevermindering van het pond sterling. 
3. de perioden van onrust en rust op de Amsterdamse wisselmarkt. Tabel 7.3 geeft een 
globaal beeld van de spreiding van de waarde van specifieke valuta ten opzichte van het 
pond Vlaams en de periode waarin de buitenlandse valuta zwak dan wel sterk stonden 
in verhouding tot de Hollandse munt. Een negatieve waarde in tabel 7.3 duidt op een 
waardedaling van een buitenlandse valuta en een waardestijging van het pond Vlaams. 
Een positieve waarde in de tabel geeft aan hoe sterk de genoemde valuta in waarde toe-
nam ten opzichte van het pond Vlaams.

In de periode 1610/19 daalde de waarde van de Venetiaanse dukaat, de Hamburg-
se daalder en Dantziger grosschen nog sterk, een daling die voor Hamburg en Dant-
zig nog tot ver in de zeventiende eeuw aanhield. Rond het midden van de zeventiende 

A’dam Londen Venetië A’werp Hamburg Parijs Dantzig Frankfurt

a 1620/29

A’dam 1

Londen 0,663 1

Venetië 0,865 1

Antwerpen 0,317 0,698 -0,199 1

Hamburg 0,996 0,499 -0,465 -0,273 1

Parijs 0,487 -0,913 0,813 -0,345 1

Dantzig 0,316 0,601 0,701 -0,441 0,980 1

Frankfurt 0,990 1

b 1650/59

A’dam 1

Londen 0,986 1

Venetië 0,341 1

Antwerpen 0,989 0,274 -0,263 1

Hamburg 0,986 -0,419 0,374 0,175 1

Parijs -0,600 0,833 -0,317 0,604 1

Dantzig 0,662 -0,384 0,549 -0,590 -0,781 1

Frankfurt 0,974 0,991 -0,856 -0,856 1

Bron: bijlage 5.

Tabel 7.4 Correlatiematrix van wisselkoersen
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eeuw en ook tegen het einde van die eeuw – 1650/59 en 1690/99 – voltrok zich eenzelf-
de, minder sterke verandering, toen de waarde van de Hollandse munt sterk toenam 
ten opzichte van de Engelse, de Franse en de Zuid-Nederlandse munt. 
4. de onderlinge samenhang tussen de wisselkoersen en de valuta waarmee ze verbon-
den zijn. Die samenhang is voor drie decennia in de zeventiende eeuw nader gespecifi-
ceerd aan de hand van een correlatieberekening tussen de valutakoersbewegingen, zie 
correlatiematrices in tabel 7.4.48 

Uit deze matrices blijkt dat er al in de periode 1620/29 in Amsterdam een sterke po-
sitieve relatie bestond tussen de koersbeweging van de Amsterdamse, Hamburgse en 
Frankfurter munt. De relatie met Londen bleef hierbij wat achter. In de jaren vijftig 
was dit verschil weggewerkt en bleek er een sterke onderlinge verwevenheid te bestaan 
tussen de koersbewegingen van het pond sterling (Londen), het pond Vlaams (Antwer-
pen en Amsterdam), de Hamburger daalder en de Frankfurter florin.

Uit de langetermijnveranderingen blijkt dat de wisselkoersen voldoende samen-
hingen om een terugkeer naar evenwicht te realiseren. Uit de langetermijnontwikke-
ling blijkt echter niet het probleem dat alle internationale kooplieden trof: dat van de 
onrust of turbulentie op de internationale wisselmarkt en de koersfluctuaties die op de 
korte termijn speelden. Toch kunnen deze marktverstoringen worden gelokaliseerd 
aan de hand van de wispelturigheid van de koersen. 

7.4 Stabiele wisselmarkt in Amsterdam?

De wispelturigheid van wisselkoersen komt overeen met de variatiecoëfficiënt van de 
bilaterale wisselkoersen. Deze variatiecoëfficiënt maakt een vergelijking van populaties 
met verschillende gemiddelden mogelijk. Het is een maat voor de relatieve spreiding 
en toont afwijkingen van het gangbare of gemiddelde in een specifieke periode. Aan 
de hand van deze maatstaf kan, om maar een voorbeeld te noemen, het verloop van de 
pond sterling koers in Amsterdam gerelateerd worden aan de Amsterdam-Venetiëkoers 
of de Amsterdam- Hamburgkoers. Met deze indicator kunnen dus drie vliegen in één 
klap worden geslagen: de vergelijkbaarheid van bilaterale wisselkoersreeksen, de plaats-
bepaling van storingen of afwijkingen van het gangbare en een vergelijkbaarheid van 
de verschillende wisselmarkten, in dit geval die van Amsterdam, Londen en Venetië.49 

Allereerst de situatie in Amsterdam. In tabel 7.5 is de wispelturigheid van de Am-
sterdamse wisselmarkt in anderhalve eeuw samengevat.50 De tabel laat zien dat de Am-
sterdamse valutamarkt geen toonbeeld van rust was. De grootste turbulentie deed zich 
voor in de jaren twintig van de achttiende eeuw vooral door toedoen van de koers op 
Parijs. In het op één na meest roerige decennium, 1640/49, was de onrust toe te schrij-
ven aan de woelige koersen op Lissabon, Venetië en Londen. In de periode 1600/09 
kwamen Hamburg en Parijs daarvoor in aanmerking: de wispelturigheid van hun wis-
selkoersen bedroeg respectievelijk 12,0 en 6,4 van hun gemiddelde. In 1650/59 waren 
het wederom de Franse koersen – Parijs en Rouen – en de Venetië-koers die voor on-
rust zorgden. 
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Afb. 22 Wisselkoersbriefje Am-

sterdam, 19 november 1691. Los 

briefje, deels voorbedrukt 

(plaatsnamen, rekeneenheden 

en betalingstermijnen) en deels 

handmatig ingevuld (wissel-

koersen in Amsterdam). Met 

deze briefjes werden kooplieden 

in binnen- en buitenland geïn-

formeerd over de valutakoersen 

in Amsterdam en het agio van 

het bankgeld. NEHA Bijzondere 

collecties 472, prijscouranten. 

Collectie IISG, Amsterdam.
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Opmerkelijk rustig was het echter in de perioden 1610/19-1630/39, 1660/69-1690/99 
en in de jaren veertig van de achttiende eeuw. De wisselkoersen lieten toen de min-
ste variatie zien. De hoge gemiddelde wispelturigheid werd overigens in zowel rusti-
ge als meer onrustige perioden veelal veroorzaakt door de bijzondere beweeglijkheid 
van enkele valutaparen: de Amsterdamse koersen op Hamburg in 1600/09, Dantzig in 
1610/19 en 1620/29, Parijs en Rouen in 1630/39, Lissabon en Venetië in 1640/49 en Lon-
den 1690/99 lieten in de genoemde decennia de meeste variatie zien. 

Opmerkelijk zijn ook de koersen met de minste variatie. De wisselkoers op Antwer-
pen varieerde gedurende anderhalve eeuw het minst (1 procent).51 Daarna volgt een 
cluster van Hamburg, Rouen (korte wissel) en Londen (korte én lange wissel) met een 
variatie tussen 2 en 3 procent. De langetermijnvariatie in een tweede groep lag nog ho-
ger; koersen op Dantzig, Venetië, Parijs (korte wissel), Lissabon en Rouen (lange wissel) 
varieerden in anderhalve eeuw tussen 3 en 4 procent. De variatie in de lange wissel op 
Parijs tot slot, weerspiegelt de onrust en de tumultueuze situatie op die markt. 

Dit langetermijnbeeld verandert in hoofdlijnen niet wezenlijk als we de lange an-
derhalve eeuw tussen 1600/09 en 1700/49 opsplitsen in een vroege en latere periode. In 
de vroege periode – de periode vóór 1670/79 – bleek de koers van Amsterdam op Ant-
werpen met een variatiecoëfficiënt van 0,4 procent het meest stabiel te zijn, gevolgd 
door de korte Rouen- en Londenkoers (2,6 en 2,7 procent afwijking van de gemiddelde 
koers).52 De koersen op Hamburg, Londen – lange wissel – en Dantzig weken tussen de 
3,2 en 3,8 procent af van het gemiddelde. Op Venetië, Rouen – lange wissel –, Parijs en 
Lissabon was de afwijking het grootst (5,2 procent). Vergeleken met deze vroege perio-
de daalde in de latere periode, dus na 1670/79, de wispelturigheid van de wisselkoersen 
op Hamburg, Lissabon, Venetië, Dantzig en Rouen – korte wissel- tussen de 2,0 en 1,2 
procentpunt. De wispelturigheid bleef nagenoeg gelijk voor de Londenkoers, kort én 
lang, de korte koers op Parijs en de lange wissel op Rouen. De mutatie varieerde tussen 
de 0,9 en 0,0 procentpunt. De grootste toename van de wispelturigheid na 1670/79, ook 
hier vergeleken met de periode ervóór, laten de koersen zien op Antwerpen (+1,8 pro-
cent) en Parijs (+3,6 procent voor de lange wissel). 

Verder blijkt uit de cijfers van tabel 7.5 duidelijk dat de koers van de lange wissel 
(2 uso) gevoeliger was voor verstoringen dan de koers van de korte wissel. De koer-
sen van de korte wissel op Antwerpen, Hamburg, Rouen en Londen behoorden tot de 
minst wispelturige en de koersen van de lange wissel op Venetië, Lissabon, Rouen en 
Parijs tot de meest wispelturige, waarbij de lange Londenkoers hier de uitzondering is 
met een variatiecoëfficiënt die dicht in de buurt van de korte koers lag. De grotere ge-
voeligheid van de lange wisselkoersen is terug te voeren op de ingenestelde rente op 
deze noteringen. 

De grootste wispelturigheid in de jaren twintig van de achttiende eeuw, toen vooral 
zowel de korte als lange koers op Parijs sterk fluctueerde, is terug te voeren op de spe-
culatiegolf die Frankrijk, Engeland en ook de Republiek trof en die uitmondde in de 
financiële crisis van 1720. De grootste onrust trof Parijs. De meeste turbulentie van de 
koersen op Londen (in Amsterdam) en in Londen (op Amsterdam) deed zich vooral 
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vóór het uitbreken van de crises voor.53 Ook de andere koersen lieten in aanloop naar 
de crisis een relatief hoge gemiddelde wispelturigheid zien. Die kan behalve aan de 
uitschieters in de koersen op Antwerpen, Rouen (beide 1710/19) en Lissabon (1700/09) 
worden toegeschreven aan de aanhoudend onrustige koersen op Parijs. 

Het lijkt erop dat de steeds terugkerende momenten van kortstondige financiële 
onrust in deze periode vooral hun weerslag hadden op de wisselkoersen op Parijs en 
dat de oorzaken van de beweeglijkheid dan kennelijk ook in Parijs lagen.54 Midden in 
deze periode ontrolde zich de Spaanse Successieoorlog (1702-1713), waarbij Engeland 
direct betrokken raakte en ook de schadelijke gevolgen van ondervond. De wispeltu-
righeid van de lange koersen op Londen – en Hamburg – daalde in de eerste drie decen-
nia van de achttiende eeuw zelfs licht, ondanks de financiële rusteloosheid die toch ook 
wel degelijk Engeland trof, maar die anders van aard was dan de onrust in Frankrijk.55 

Ook rond het midden van de zeventiende eeuw waren de wisselkoersen naar ver-
houding onrustig. En al fluctueerden de koersen minder dan in de eerste decennia van 

Tabel 7.6 Wispelturigheid wisselkoersen in Amsterdam, Londen en Venetië

Amsterdam op Londen op Venetië op

 Londen Ven Antw Ham Amsterdam A’dam Lon Antw Ham

1 u 2 u 1 u 2 u

%

1590/99 1,2 1,4

1600/09 2,1 1,6 0,4 12,0 1,3 0,8 2,7

1610/19 1,1 0,1 4,4 0,9 1,0 0,4

1620/29 1,6 2,2 0,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,5 1,2 1,8

1630/39 1,7 1,9 3,2 0,3 0,9 1,1 1,0 2,1 2,2 2,1 1,9

1640/49 6,6 6,6 8,9 0,9 1,4 1,4 1,7 1,4 1,7 1,6 1,6

1650/59 3,4 3,4 6,9 0,5 1,5 0,5 1,5 1,8 2,1 1,9 1,7

1660/69 2,6 1,3 1,3 0,3 1,1 1,1 0,9 1,0 1,2 1,1 1,0

1670/79 2,5 2,4 2,7 1,8 2,3 1,3 1,1 1,1 1,0

1680/89 1,5 1,5 1,5 4,1 1,3 0,8 0,6 0,6 2,3

1690/99 2,0 6,9 1,6 1,2 1,1 0,8 0,5 0,6 0,6 0,4

1700/09 1,4 2,7 2,8 0,8 1,1 2,4 1,8

1710/19 2,6 2,6 7,7 19,0 0,9 2,1 2,5 0,3 0,6 0,1 0,9

1720/29 1,7 1,5 1,2 1,7 0,9 1,4 1,4

1730/39 1,0 1,0 2,7 2,9 1,2 1,1 1,1

1740/49 1,4 1,4 1,3 0,5 1,0 1,2 1,2 0,9 1,1 1,0 1,9

Gem. 2,2 2,7 3,3 2,3 2,1 1,3 1,3 1,2 1,3 1,1 1,4

min 1,0 1,0 1,2 0,1 0,9 0,5 0,5 0,3 0,6 0,1 0,4

max 6,6 6,9 8,9 19,0 12,0 2,4 2,5 2,7 2,2 2,1 2,3

Bron: bijlage 5; 1 u = 1 uso, 2 u = 2 uso.
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de achttiende eeuw, ook in 1650/59 noteerden de koersen op Parijs een bovengemid-
delde wispelturigheid. Dat was niet het geval in 1640/49, het decenium met eveneens 
een relatief hoge wisselkoerswispelturigheid. De variatie in de koersen op Parijs was in 
dat decennium zelfs meer dan twee keer zo laag als de variatie in de koersen op Londen, 
die in deze periode bovendien hun hoogste niveau in anderhalve eeuw bereikten. Was 
het de Engelse Burgeroorlog, de strijd tussen kroon en parlement in de periode 1642-
1648, die meer invloed op de Amsterdamse Londen-koersen had dan de twee oorlogen 
die de Republiek met Engeland uitvocht? Want van een merkbaar effect van de Eerste 
Engelse Oorlog (1652-1654) én de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) op de Amster-
dam-Londen wisselkoersen is geen sprake. Of speelde er mogelijk iets anders? Lag de 
oorzaak van de hoge wispelturigheid misschien niet in Amsterdam maar in Engeland, 
zoals de oorzaak van de beweeglijkheid van andere belangrijke valutaparen – die een 
overeenkomstige ontwikkeling vertoonden – namelijk ook in het buitenland lag? Wás 
de wispelturigheid in Amsterdam wel zo hoog? Of lag die elders misschien nog hoger 
en viel de beweeglijkheid van de koersen in Amsterdam nog wel mee?

Tabel 7.6 geeft antwoord op de laatste twee vragen. De koersen in Amsterdam waren 
inderdaad niet stabiel. Hun wispelturigheid vertoonde op korte termijn meer variatie 
dan die in Londen en Venetië, vooral in de jaren veertig en negentig van de zeventiende 
eeuw. Slechts in twee perioden stak de wispelturigheid in Londen en Venetië uit bo-
ven die in Amsterdam.56 Het is duidelijk dat de Amsterdamse markt door kortstondi-
ge marktverstoringen onrustiger was dan zijn Londense en Venetiaanse tegenhanger. 
Als de conclusie is dat de koersen in Amsterdam niet stabiel maar wispelturig waren 
– ook in vergelijking met het buitenland – en dat de oorzaak daarvan niet in Amster-
dam maar mogelijk in het buitenland lag, dan is het de vraag wat dan precies in het 
buitenland bepalend was voor de beweeglijkheid van de Amsterdamse valutamarkt. 

7.5 De Amsterdamse wisselmarkt: specifieke krachten 

Waardoor kreeg het buitenland steeds meer invloed op de verhoudingen in Amster-
dam, nota bene in een periode waarin de stad zich tegelijkertijd steeds meer ontpop-
te als centrum voor internationale financiële dienstverlening? Een aantal specifieke 
krachten waren daarvoor van doorslaggevende betekenis: de liquiditeit van de Amster-
damse markt en daarmee de relatief lage rente in Amsterdam, de wisselkoersbewegin-
gen in het buitenland, het trekken van wissels vanuit het buitenland op Amsterdam, 
de fixatie van buitenlandse munten bij deze transacties in combinatie met het discon-
torente-effect. 

Lage rente 

De eerste factor van belang was de liquiditeit van de Amsterdamse markt. Die dempte 
zowel het renteniveau als ook het verschil tussen de korte en de lange rente en de wis-
pelturigheid van de rente. Over de Amsterdamse rente kan samenvattend worden op-
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gemerkt dat deze gemiddeld genomen een normale structuur liet zien: lang kapitaal 
was doorgaans schaarser dan kort kapitaal.57 

Lang kapitaal was daardoor ook duurder. Dat was anders tussen 1615/19 en 1625/29, 
in 1690/94 en tussen 1715/19 en 1725/29. De liquiditeitsstructuur was toen bijzonder 
omdat kort kapitaal schaarser en dus duurder was dan lang kapitaal. Deze bijzonde-
re structuur duidt op een lage liquiditeitsvoorkeur en een overwegend probleemloos 
aanbod van lang kapitaal dan wel problematisch aanbod van kort kapitaal.58 De ver-
schillen tussen de kortetermijnrente en de langetermijnrente waren in Amsterdam 
echter niet groot: in de periode 1610/19-1720/29 gemiddeld 0,4 procentpunt, later, 
vanaf 1750 tot 1770/79 was het 1,6 procentpunt. 

In het buitenland echter lag het renteniveau hoger en was de spanning tussen 
korte en lange rente groter omdat er een aanzienlijk renteverschil tussen beide ren-
tes bestond. Onder invloed van deze ‘frustrated need for liquidity’ – om met Keynes 
te spreken – lag het voor de hand dat langetermijnkapitaal uit de Republiek naar het 
buitenland afvloeide en kort buitenlands kapitaal Amsterdam als bestemming verkoos 
om daar geconverteerd te worden in edelmetaal, Wisselbankdeposito’s of lang kapitaal 
dat weer kon worden uitgeleend.

Het relatief lage renteniveau in Amsterdam stimuleerde de economische groei om-
dat in het reguliere handelsverkeer de lage rente Hollandse kooplieden een direct 
concurrentievoordeel opleverde, een voordeel waar Israel ook op wees: ‘Dutch inte-
rest rates were fundamental: as they were only half of the level of those of the English, 
Dutch merchants could buy up Spanish commodities ahead more cheaply than their 
rivals’.59 Maar deze Hollandse kooplieden waren niet alleen heer en meester op de ter-
mijnmarkten omdat ze over voldoende goedkoop geld beschikten en hun leveranciers 
vooruit konden betalen. De lage rente op handelskrediet resulteerde namelijk ook 
in een structureel lage wisselkoers van buitenlandse plaatsen op Amsterdam. En dat 
maakte de invoer vanuit Amsterdam weer structureel goedkoper, wat de Amsterdamse 
export extra stimuleerde en een bijzonder indirect concurrentievoordeel betekende.

Groot wisselaanbod

De beweging van de wisselkoersen in het buitenland was de tweede factor die van in-
vloed was op wispelturigheid van de Amsterdamse wisselmarkt, een beweging die de 
Hollandse kooplieden een stevig concurrentievoordeel opleverde.60 Een Hollandse ex-
porteur van Engelse goederen bijvoorbeeld die doorgaans wissels op Londen trok, was 
bij een Engelse renteverhoging niet meer zo genegen om van dat Engels krediet ge-
bruik te maken als het renteniveau in Londen uitkwam boven dat in Amsterdam. Om 
dezelfde reden trachtten Hollandse kooplieden via hun correspondenten in het bui-
tenland in verschillende Europese steden kredieten te openen zodat er bij transport 
van goederen door die correspondenten wissels getrokken konden worden op de plaats 
waar de rente het laagst was. En dat was doorgaans Amsterdam. Daardoor nam het aan-
bod van wissels op Amsterdam toe, daalde ter plaatse de wisselkoers en nam de export 
vanuit Amsterdam toe. Kort samengevat: de relatief lage rente op handelskrediet zou 
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een structureel groter wisselaanbod in Amsterdam hebben veroorzaakt omdat er van-
uit steeds meer plaatsen in het buitenland wissels op Amsterdam werden getrokken. 
Dat grotere aanbod had lagere wisselkoersen en een toename van de export tot gevolg, 
omdat in het buitenland de invoer vanuit Amsterdam goedkoper werd. 

Trekken op Amsterdam was dus doorgaans goedkoop en solide handelspapier kon 
er altijd eenvoudig en snel worden omgewisseld in contant geld. Maar waardoor en 
wanneer ontstond deze paradoxale situatie waarbij het initiatief voor wisseltransacties 
steeds meer buiten Amsterdam kwam te liggen en dat de uitvoering van deze transac-
ties – de feitelijke vereffening – zich steeds meer concentreerde in Amsterdam en meer 
in het bijzonder in de Amsterdamse Wisselbank? 

Initiatief in het buitenland, concentratie in Amsterdam

In december 1635 beschikte Andries Pels de oude, de grondlegger van het latere ban-
kiershuis Andries Pels en Zoonen, naar eigen zeggen nog over onvoldoende liquidi-
teit om een geprotesteerde wissel uit te kunnen betalen. Hij moest daarvoor eerst ef-
fecten verkopen.61 Driekwart eeuw later, in 1711, schreef zijn zoon Andries Pels, die in 
die jaren als toonaangevend bankier in Amsterdam door het leven ging, aan een oom 
in Utrecht dat hij voor de financiering van de Engelse troepen in de Zuidelijke Neder-
landen – de Spaanse Successieoorlog was nog in volle gang – één miljoen gulden ‘aan 
traites en geproportioneerde remises’ had ontvangen. Enkele dagen later schreef hij 
dat hij een wisselbrief van ‘agt maal hondert agt en tagtigh duysent guldens’ had ge-
accepteerd. Het bijbehorende bedrag, ruim anderhalf miljoen gulden, moest binnen 
acht dagen betaald worden, wat volgens Pels geen problemen op zou leveren omdat 
hij ‘gemunieert’ was, dat wil zeggen dat hij was voorzien van de benodigde middelen.62 

Dit voorbeeld illustreert niet alleen de persoonlijke financiële situatie van twee ge-
neraties Pels, het geeft ook een inzicht – hoe beperkt dan ook – in de veranderingen 
in de Amsterdamse marktliquiditeit in driekwart eeuw. Het laat de explosieve stijging 
van de guldenmarkt in het buitenland zien en de voorkeur in het buitenland om van 
daaruit wissels op Amsterdam te trekken. Het voorbeeld illustreert verder de positie 
die specifieke Amsterdamse kooplieden inmiddels hadden verworven als uitvoerders 
van transacties in het internationale betalingsverkeer, dat, zo blijkt ook uit het voor-
beeld, voornamelijk via wissels verliep. Het voorbeeld toont echter niet waardoor het 
initiatief voor de wisseltransacties in het buitenland lag en de afhandeling zich in Am-
sterdam concentreerde. Daar zijn twee verklaringen voor: de onevenwichtigheden in 
de handel en het discontorente-effect.

Onevenwichtige handel en de route van het wisselverkeer

De grote onevenwichtigheden in de buitenlandse handel van de Republiek, met name 
de asymmetrie in de handel met de Baltische landen, de Levant en het Verre Oosten, 
bepaalden de levendigheid van de Amsterdamse wisselmarkt. Immers, door die wan-
verhouding liet de financiële afhandeling van die handel eveneens structurele oneven-
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wichtigheden zien. Er was geen sprake van een evenwichtig wisselverkeer in twee rich-
tingen en de wisselhandel had zich in genoemde gebieden niet in specifieke financiële 
centra geconcentreerd zoals in de eerste alinea van dit hoofdstuk al bleek. De specifieke 
reden van het onevenwichtige wisselverkeer lag in de route die de wissel aflegde. Om 
dat beter te begrijpen zijn enige theoretische kanttekeningen en voorbeelden uit de 
praktijk van belang. 

In principe stonden elke exporteur in het buitenland drie mogelijkheden open om 
een schuld te betalen: in contanten, door zelf een wissel op te sturen naar de debiteur 
(wisselremise), of via het trekken van een wissel door de debiteur (wisseltraite).63 Bij 
grote onevenwichtigheden in de handel gebeurde de betaling meestal in contanten 
van goud of zilver, bij reguliere wederzijdse handel van enige omvang werden wissels 
gebruikt. De Moskovische handel bijvoorbeeld, voltrok zich deels in contanten, omdat 
de Russen van de Hollanders gehele of gedeeltelijke betaling in contante zilveren rijks-
daalders of dukaten eisten, maar er werden vanuit Archangel ook wissels getrokken op 
kooplieden in Amsterdam.64 Deze wissels werden dan in Amsterdam geaccepteerd en 
betaald.65 Dit was haast per definitie lang papier: een wissel die recht gaf op betaling na 
enige weken of maanden. 

Het trekken van wissels werd in de loop van de zeventiende eeuw de gangbare prak-
tijk, waarbij Amsterdamse kooplieden actief wissels op hun buitenlandse relaties trok-
ken of wissels remitteerden. Exporteurs – buitenlandse kooplieden of in het buiten-
land gevestigde Hollandse kooplieden – trokken deze wissels op hun Amsterdamse 
correspondenten, contactpersonen of familieleden nadat ze daarvoor toestemming 
hadden verkregen. Als de buitenlanders eenmaal via hun correspondenten of con-
tactpersonen de toestemming van een Amsterdams koopman hadden gekregen om 
een wissel op deze koopman te trekken, dan hadden ze door deze instemming niet al-
leen Amsterdams krediet gekregen, maar konden ze bovendien vrijwel per direct over 
contant geld in Amsterdam beschikken door daar hun wissel te koop aan te bieden. 
De bijbehorende schuld hoefde pas enkele maanden later terugbetaald te worden. En 
contant geld in Amsterdam bereikte een hoge omloopsnelheid. Deze wisselroute van 
het trekken van een wissel op Amsterdam genoot daarom bij zowel de Amsterdamse 
kooplieden als bij de kooplieden in het buitenland de voorkeur boven de alternatieve 
route, waarbij de buitenlandse exporteur voor de betaling van zijn geleverde goederen 
afhankelijk was van de snelheid waarmee in Amsterdam een wissel beschikbaar kwam 
op de stad waar de buitenlandse exporteur woonde. Deze praktijk was medio achttien-
de eeuw zo gangbaar in de driehoekshandel tussen Noorwegen, Denemarken en de Re-
publiek, en de wissels op Amsterdam zo dominant dat wisselcirculatie veelal eindigde 
met een transactie tussen twee Wisselbankrekeningen. ‘In this way’, schrijft Johansen, 
‘Amsterdam bills also acted as a type of internal means of payment in the monarchy.’66

Ook de buitenlandse importeur die de door hem gekochte goederen in de Repu-
bliek moest betalen, maakte liever zelf geld over naar Amsterdam en wachtte niet af 
totdat er vanuit Amsterdam op hem in het buitenland een wissel werd getrokken. In 
het eerste geval trok hij een wissel. Dat had als bijkomend voordeel dat hij door te on-
derhandelen mogelijk nog enige invloed kon uitoefen op de wisselkoers. In het geval 

Dehing_HRbinnenwerk DEF compleet.pdf   221 28-08-12   09:48



222  7 wissels, wisselkoersen en wisselmarkt

dat er vanuit Amsterdam op het buitenland werd getrokken, was die koers een vastge-
steld gegeven. 

De Amsterdamse kooplieden stonden niet onwelgevallig tegenover de ontwikkeling 
dat steeds meer buitenlandse exporteurs, importeurs en kredietzoekers vanuit het bui-
tenland het initiatief namen en wissels op Amsterdam gingen trekken. Het strookte na-
melijk ook met hún belang. De kooplieden die de wissels in Amsterdam kochten, waren 
namelijk zelf ook exporteurs die niet altijd wisten hoe en waar ze aan passende wissels 
zouden moeten komen voor de afgelegen plaatsen waarnaar ze hun goederen verhandel-
den. Bovendien leverde het trekken vanuit Amsterdam meer risico’s op voor de Amster-
damse exporteurs en was dit ook minder voordelig.67 Bij problemen in het buitenland 
konden ze namelijk alleen maar terugvallen op hun correspondent in het buitenland, ter-
wijl dat bij de verplichte overmaking via de Wisselbank in Amsterdam geheel anders lag. 

Eenzelfde afhankelijkheid bracht steeds meer buitenlandse kredietzoekers ook op 
het idee om bij voorkeur niet meer vanuit Amsterdam wissels te trekken. Het ontbrak 
hen niet zozeer aan kennis van buitenlandse wisselmarktcondities – het argument dat 
voor de Amsterdamse exporteurs gold –, maar eerder aan alternatieven voor de gulden 
als laagrentende leenmunt en voldoende spierballen om als tegenwicht te kunnen die-
nen tegen leidende financiële marktpartijen in Amsterdam.68

Het discontorente-effect

Buitenlandse wisseltraites op Amsterdam werden dus de dominante financierings-
vorm en daarmee kwamen ook de richting van de kredietstroom en de geldcreatie vast 
te staan: van Amsterdam naar het buitenland. In de steden van waaruit wissels op Am-
sterdam werden getrokken, werd ook de wisselkoers vastgesteld. Wisselkoersinfor-
matie was voor kooplieden van eminent belang. Voor een buitenlandse koopman bij-
voorbeeld die een schip moest bevrachten maakte het namelijk nogal wat uit op welk 
tijdstip en tegen welke koers hij een wissel – lang of kort – op Amsterdam zou (laten) 
trekken. Bewoog de koers zich in zijn voordeel dan kon het direct of later trekken van 
de wissel winst of verlies van enkele procenten en dus veel geld betekenen. 

Voor de Hollandse kooplieden in Amsterdam was de situatie doorgaans anders. 
Zij verkochten niet alleen hun goederen in lokale valuta – ponden Vlaams en bank-
guldens –, maar ze konden als crediteur ook bedingen dat wissels op Amsterdam in 
bankguldens betaald werden, wat inherent was aan vereffening in Amsterdam. De 
Amsterdamse kooplieden konden zich daarom tot op zekere hoogte een onverschilli-
ge houding veroorloven tegenover de buitenlandse wisselkoers. Die koersen lagen, als 
vanuit het buitenland een wissel op hen werd getrokken, voor hen al vast. Wat echter 
niet vast lag, was de fixatie van de wisselkoers en de korting die bij uitbetaling gere-
kend werd. Met andere woorden: welke munt werd gefixeerd en welk discontopercen-
tage was in Amsterdam gangbaar bij een vervroegde uitbetaling van een wissel?69 Voor 
de Amsterdamse koopman die op de wisselmarkt een vast bedrag in buitenlands geld 
voor een wisselend bedrag in Hollands geld betaalde – bijvoorbeeld 100 groten Vlaams 
voor 1 Venetiaanse dukaat – was de reguliere wisselhandel bijna altijd profijtelijk en 
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als die koopman dan ook nog wissels disconteerde dan spon hij ook nog garen bij een 
hoog kortingspercentage. Voor de betrokkene of houder van een wissel gold het tegen-
overgestelde: door de fixatie van de buitenlandse munt droeg deze het valutarisico en 
een hoge discontorente werkte ook in zijn nadeel omdat hij minder uitbetaald kreeg.

Wanneer was het voordelig om een wissel te disconteren? Waar gebeurde dat pre-
cies? En waar kwam het nieuwe geld beschikbaar dat bij het disconteren werd uitbe-
taald? Het nieuwe geld, zo blijkt, schikte zich naar de vraag. Het kwam veelal in Am-
sterdam beschikbaar omdat daar door de vele wisseltraites op Amsterdam een grote 
vraag naar onmiddellijk beschikbaar geld bestond. En geld was onmiddellijk te krij-
gen door de wissels vervroegd, dus vóór afloop van de betalingstermijn, voor uitbeta-
ling aan te bieden. Deze expansie van het discontokrediet, want dat was het, was ge-
baseerd op solide lang papier. Een houder van een lange wissel op Amsterdam kon die 
wissel om meerdere redenen graag voor de vervaltijd van die wissel willen verkopen. Bij 
verkoop van een wissel die nog niet vervallen was, nam de houder tegen korting van de 
discontorente geld op en wel ter plaatse van de betrokkene, in dit geval Amsterdam. En 
zolang de discontorente niet substantieel hoger lag dan in de plaats van herkomst van 
de trekker, bleef het trekken van lange wissels op Amsterdam voordelig. 

Een voorbeeld uit 1634 laat zien welke factoren en lokale marktprijzen van invloed 
waren op aanbod en vraag van het discontokrediet in Amsterdam. Een koopman in 
Londen, importeur van goederen uit de Republiek, had begin 1634 een nadelig saldo 
van 980 pond Vlaams op zijn rekening met een handelshuis in Amsterdam. Nu wilde 
hij dit tekort graag voor 1 mei 1634 verrekenen, maar hij twijfelde over de manier waar-
op: trekken van een lange wissel in februari en deze in Amsterdam laten disconteren, 
of door eind maart een korte wissel te trekken tegen de dan geldende wisselkoers. Koos 
hij voor een lange wissel plus disconto in Amsterdam dan zag deze transactie er als volgt 
uit. Een wissel met een looptijd van twee maanden van 1.000 pond Vlaams op Amster-
dam kostte de koopman in februari 1634 in Londen, bij een Londense wisselkoers op 
Amsterdam van ‘37 ß 8 gr.’ (37 schellingen en 8 groten Vlaams) per pond sterling in to-
taal 527 pond sterling, 17 shilling en 36 pence.70 De Londense koopman stuurde deze 
wissel, die twee maanden na de datum van de wissel in Amsterdam betaalbaar was, op 
naar Amsterdam, liet deze daar disconteren en zijn rekening voor de opbrengst credi-
teren. Voor deze transactie ontving hij vervolgens de onderstaande creditnota (afb. 23).71

 1.000 pond Vlaams per 1 mei 1634: Amsterdam

91/2 pond Vlaams 2 mnd disconto à 5,7 procent = 0,95 procent/jaar

5 pond Vlaams transactiekosten (5 pro mille)

14,5

Totaal 985,5 pond Vlaams 

Afb. 23 Creditnota discontering wissel van 1.000 pond Vlaams in Amsterdam.
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De rekening van deze koopman werd dus met 985,5 pond Vlaams gecrediteerd, 
ruim voldoende om zijn nadelig saldo te vereffenen. Voor deze ponden Vlaams had hij 
in Londen ruim 527 pond sterling betaald, wat voor hem bijna 2 pond voordeliger was 
dan wanneer hij eind maart in Londen een zichtwissel op Amsterdam ten bedrage van 
985,5 pond Vlaams zou hebben gekocht. Zo’n korte wissel was hem eind maart tegen 
een koers van 37 schellingen en 3 groten Vlaams per pond sterling in totaal namelijk op 
529 pond sterling, 4 shilling en 9 pence komen te staan.72 Een lange wissel trekken in fe-
bruari en voortijdig laten disconteren was in dit geval dus voordeliger dan eind maart 
een korte wissel tegen dagkoers trekken. Daar stond echter tegenover dat deze koop-
man bij disconteren door zijn handtekening op de wissel gedurende twee maanden 
– het ogenblik waarop de wissel uitbetaald werd – aansprakelijk bleef voor de betaling. 

Uit dit voorbeeld blijkt dat in het wisselverkeer niet alleen het niveau van de rente 
op lang krediet in de plaats van de houder van invloed was op het resultaat van de fi-
nanciële transactie. Ook het niveau van de discontorente in de plaats van de betrokke-
ne was van doorslaggevend belang. 

Het aanpassingsmechanisme in de internationale handel en de toegankelijkheid 
van de Amsterdamse wisselmarkt zorgden voor een concentratie van de ongecontro-
leerde wisselhandel in Amsterdam en een gecontroleerde afhandeling daarvan in de 
Wisselbank, zo gecontroleerd zelfs dat de Wisselbank lange tijd de geldhoeveelheid ef-
fectief wist te reguleren. Tegenover de van stadswege voorgeschreven vereffening van 
wissels via de Wisselbank stonden echter de beweeglijke wisselkoersen in Amsterdam. 
Op die koersen had de centrale sturing van het valutabeheer van de bank geen invloed 
omdat de koersvorming in het buitenland plaatsvond. Maar betekende dat ook dat de 
bank verder geen speler van betekenis was en geen invloed had op de wisselmarktver-
houdingen? Bestond er met andere woorden helemaal geen samenhang tussen de ac-
tiviteiten van de Wisselbank en de toestand van de Amsterdamse wisselmarkt? In het 
volgende hoofdstuk zal het blijken. 

7.6 Intermezzo. Wisselfinanciering in de praktijk

Het familiebedrijf De La Faille

Rond 1586 was Amsterdam een middelgrote Europese stad met een bescheiden han-
delsnetwerk. Antwerpen en Londen waren in deze periode de echte metropolen. Het 
waren ook de enige volwaardige wisselplaatsen en daarmee ook de verbindende scha-
kels tussen het Noord- en Zuid-Europese handelscircuit. Wie handel dreef met landen 
als Italië en Spanje kon niet buiten de wisselmarkten van Antwerpen en Londen. Bru-
lez illustreerde dit in zijn publicatie over het familiebedrijf De la Faille en ook in Stols’ 
Spaanse Brabander zijn er voorbeelden van te vinden.73 Deze firma De la Faille was actief 
in de zijdehandel en had vestigingen in Spanje en de Nederlanden. Brulez toonde aan 
dat het Noord-Nederlandse filiaal van deze firma erg afhankelijk was van Antwerpse 
en Londense markt. Inkoop en investeringen, zo bleek, konden niet bekostigd worden 
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uit de – trage – lokale zijdeverkoop. De gangbare financieringsmethode die als alterna-
tief diende, was tweeledig: óf er werd geld overgemaakt – ‘geremitteerd’ – vanuit Ant-
werpen of Londen naar Amsterdam, óf vanuit Amsterdam trok de agent van de firma 
een wissel op Antwerpen of Londen. Deze methode van wisselfinanciering was gang-
baar tussen plaatsen mét en plaatsen zónder een reguliere wisselmarkt. Brulez conclu-
deerde dat de financiering in de periode 1574-1576 alleen maar uit remises vanuit Ant-
werpen bestond, in 1577 uit muntzendingen vanuit Antwerpen en in 1578 uit munten 
én wissels. Toen de Antwerpse markt in 1585 en 1586 werd uitgeschakeld, nam de Lon-
dense tak de financiering over met wisselremises en smokkel van munten vanuit Lon-
den. Tussen 1590 en 1593 stopten de baargeldzendingen en financierden de Antwerp-
se en Londense hoofdvestiging van de firma beide voor de helft de firmahandel in de 
Noordelijke Nederlanden door wisselkredieten. 

De firma’s N. de Groote-Meerts, Jan en Nicolaas Cuijsten en J. Bollaert & Cie

Antwerpen bleef in de eerste helft van de zeventiende eeuw een van de belangrijkste 
Europese wisselmarkten.74 Maar rond het midden van de zeventiende eeuw bleek, toen 
rechtstreekse wisseltransacties tussen twee wisselplaatsen niet goed mogelijk of on-
voordelig waren, dat kooplieden hun toevlucht zochten tot de Amsterdamse wissel-
markt.75 Dat deed in 1643 ook de Antwerpse firma N. de Groote-Meerts. Deze firma 
zat verlegen om contanten vanwege een grote schuld die één van haar debiteuren had 
achtergelaten. Via haar correspondent in Amsterdam – de firma van Jan en Nicolaas 
Cuijsten – trok ze vervolgens een wissel op haar Hamburgse agent, die een nog niet 
betaalde schuld zou hebben uitstaan en nog over onverkochte goederen zou beschik-
ken.76 Nu werd deze transactie nog afgehandeld, maar niet veel later belastte Balthasar 
de Groote, een van de firmanten van dezelfde Antwerpse firma, wederom de Amster-
damse agenten Jan en Nicolaas Cuijsten, deze keer alleen veel zwaarder: in 1647 had De 
Groote voor 44.189 pond Vlaams (ruim 265.000 gulden) aan wissels op Cuijsten getrok-
ken, waardoor een faillissement van deze firma dreigde. Door tussenkomst van een fa-
milieconsortium werden de gebroeders Cuijsten én Balthasar de Groot van een faillis-
sement gered. Het consortium bracht 75.000 pond Vlaams (450.000 gulden) bijeen voor 
de reddingsoperatie.77 

Ook in de periode 1672-1675 bleek dat de Antwerpse firma J. Bollaert & Cie wegens 
chronische schaarste ter plaatse – ze kon geen geld overmaken naar Cadiz – haar toe-
vlucht moest zoeken tot de Amsterdamse wisselmarkt.78 Daarvoor werd vanuit Ant-
werpen eerst het gewenste bedrag naar Amsterdam geremitteerd, aan order van de Am-
sterdamse correspondent (Corn. van der Meyen) aan wie de wissel werd toegezonden 
‘om die tot onse meeste avantagie in te trecken’, dus te laten endosseren of disconte-
ren ten voordele van Corn. Suyskens in Cadiz. De correspondent van Suyskens in Am-
sterdam – Felipe van Hulten – leverde aan Van der Meyen de tegenwaarde in ponden 
Vlaams. Dit bedrag maakt Van der Meyen dan weer op zijn beurt over naar Antwerpen 
tegen de interne wisselkoers. Daarvoor kon Van der Meyen een wissel trekken of via 
een remise overmaken. 
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Ook in het tegenovergestelde geval, waarbij in Cadiz geen wisselbrieven op Antwer-
pen te krijgen waren, kocht degene die geld wilde overmaken naar Antwerpen een wis-
sel die betaalbaar was in Amsterdam en die ten gunste was gesteld van een begunstigde 
in Antwerpen.79 Betaalbaar in Amsterdam wilde overigens niet zeggen dat de betrokke-
ne in deze transactie noodzakelijkerwijs in Amsterdam woonde. Betrokkene kon ook 
in Londen, Parijs of Hamburg wonen, waar hij van de Antwerpse begunstigde de wissel 
ter acceptatie ontving. Deze acceptant presenteerde de geaccepteerde wissel daarna in 
Amsterdam bij een correspondent of in de Wisselbank, waarna de correspondent van 
de acceptant de tegenwaarde zo profijtelijk mogelijk naar Antwerpen overmaakte. In 
Amsterdam werd de volledige geremitteerde waarde, die vermeld stond in de wissel, 
betaald. In Antwerpen echter, de uiteindelijke plaats van bestemming, werd het uit te 
betalen bedrag nog gecorrigeerd voor de wisselkoers Amsterdam/Antwerpen. 

Everaert geeft van deze laatste constructie een voorbeeld:80 in november 1682 wilde 
J. Forchoudt vanuit Cadiz geld overmaken naar Antwerpen. Dat deed hij via Amster-
dam. Hij kocht daarvoor in Cadiz een wisselbrief van de Engelsman Benjamin  Price, 
tot last van Th. Floverdewe uit Londen. Het wisselbedrag bedroeg 1.200 dukaten, de 
Castiliaanse rekenmunt, tegen een wisselkoers van 1241/2 groten Vlaams, te betalen 
in Amsterdam aan order van Wed. G. Forchoudt uit Antwerpen. Deze begunstigde 
stuurde de wissel ter acceptatie naar Londen, zodat deze van daaruit ‘ten tyde ten 
profitabelsten’ via Amsterdam naar Antwerpen kon worden overgemaakt. Bij deze 
transactie werd in Amsterdam de volledige tegenwaarde van de wissel, ruim 622 pond 
Vlaams, betaalbaar gesteld. In Antwerpen ontving de begunstigde slechts een ruime 
613 pond Vlaams, zo’n 1,4 procent minder, zijnde de wisselkoers Amsterdam/Ant-
werpen. 

De goederenhandel tussen Zuid-Spanje en Noordwest-Europa, zo blijkt uit de stu-
die van Everaert, was veelal consignatiehandel en werd grotendeels gefinancierd via 
wissels en dan vooral door het trekken van wissels, de wisseltraite, op plaatsen met de 
meest gunstige wisselkoers.81 Deze meest gangbare vorm overtrof het volume van de 
remises, de andere financieringsvorm, en zeker die van edelmetaalverzendingen. Al-
leen bij verstoringen van de handel en het wegvallen van wisselbetalingen werden er 
contante munten en ongemunt edelmetaal verzonden, waarbij als regel gold dat kos-
ten van het edelmetaaltransport lager moesten zijn dan de provisiekosten van wissels.82

De Geer en Deutz

Consignatiehandel hield dan ook een vorm van wisselkoersarbitrage in of een bedekte 
vorm van wisselkoersspeculatie, waarbij de buitenlandse contactpersoon, afhankelijk 
van de afspraak met de koopman-opdrachtgever en dus binnen nauwgezette grenzen, 
een zekere manoeuvreerruimte had. De afstemming die dit vereiste, mislukte soms, 
zoals in 1641 toen Louis de Geer vanuit Stockholm zijn beklag deed bij Johan Krus 
in Norköping. Deze Krus had namelijk de opdracht van De Geer in de wind geslagen 
en zonder ruggespraak een wissel van 600 rijksdaalders op Hamburg getrokken. De 
Geer: ‘Ick niet en verstaen UE mijne ordre passeert. Ick kan hier wel 3 pcto avance op 
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Hamb[urg] becomen (…) dat UE sijn ceer ende credijt soo licht in ballance stelt, daer 
ick het UE doch expresselick verboden hebbe, meent gij als het voordeel ware op Ham-
borch te trecken dat ik met schaede op Amseld: soude trecken laeten, UE gelieft dan in 
toecomen odre te volgen & daer buijten niet gaen want datter eenige schade quam int 
gene UE buyten commissie doet dat soude UE moeten dragen.’83 

Ook Jospeh Deutz bekommerde zich sterk om de wisselkoers toen hij op 22 decem-
ber 1682 vanuit Amsterdam aan Gilles en Hendrick Willems, zijn correspondenten in 
Hamburg schreef: ‘ick ben al doende geweest Mijn contingent int beloop der ossen 

Afb. 24 Titelpagina M. van Velden, ’t Onderrecht des wissels (1647). Collectie IISG, Amsterdam .
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UE. te remitteeren maer vindende telckens hier de wissel soo hoogh als die van Ginder 
kompt hebbe onnodigh Geoordeelt sulx te doen maer hebbe liever UE. op mij treckt 
vrij op sicht tot drie duijsent daelers toe en sulx hoe Eer hoe liever omdat ick oordee-
le dat de wissel nu van daer á 331/4 st. koomende wel meer mocht coomen te rijsen’. 
Deutz, die actief was in de ossenhandel met Denemarken en deze handel ook financier-
de, had eind november Dirck Jacobse Kleijbroeck en Arent Osterlo, twee van zijn fac-
tors, naar Denemarken gestuurd om daar een ‘puyck slagh van ossen op de beste koop 
doenlyck’ in te kopen en de gebroeders Willems gevraagd ‘gelieven te betalen hetgeen 
dat sy [Kleijbroeck en Osterlo, PD] van nooden hebben tot inkoop van d’ossen.’84 Als 
koper van ossen stonden voor Deutz drie mogelijkheden open om te betalen: in Ham-
burgse daalders, waarbij het wisselrisico bij Deutz lag, betaling in Amsterdamse bank-
guldens, waarbij de Duits-Deense verkopers het wisselrisico droegen, of betaling in 
een derde valuta – bijvoorbeeld Engelse ponden sterling –, waardoor zowel koper als 
verkoper een wisselrisico zouden lopen. Deutz legde bewust het initiatief voor de fi-
nanciële vereffening van diens handel bij zijn correspondent in Hamburg door hem te 
verzoeken op Amsterdam te trekken. Deutz had daarna zijn handen vrij om de bijbe-
horende wissel naar eigen goeddunken in Amsterdam te gelde te maken. 
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