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8  Wisselmarkt en Wisselbank
KORTETERMIJNARBITRAGE EN LANGETERMIJNVERTROUWEN

Was de Wisselbank nu in staat tegenwicht te bieden aan de krachten op de internati-
onale wisselmarkt en oefende ze misschien zelfs een stabiliserende invloed uit, lokaal 
of internationaal, of droeg de bank juist bij aan de instabiliteit? In de jaren veertig en 
negentig van de zeventiende eeuw was de markt in Amsterdam onrustig. Dat kan op 
zowel periodieke wisselmarktverstoringen als ook op speculatieve edelmetaalbewe-
gingen duiden. Als het laatste het geval was, als de Amsterdamse markt erg gevoelig 
was voor de in- en uitvoer van goud en zilver, dan is de turbulentie terug te voeren op 
de voorraden goud en zilver in de Wisselbank en de veranderingen in die voorraden. 
De bank zou daarmee in deze jaren niet de grote stabilisator zijn geweest maar juist de 
bron van alle onrust. 

Voorzover wisselkoersen in de historiografie van de Republiek en Amsterdam al aan 
bod komen, is de strekking doorgaans dat ze in Amsterdam een grote mate van stabili-
teit vertoonden. Van Dillen zocht de diepere oorzaak daarvan in de vrije in- en en uit-
voer van goud en zilver in de Republiek, die, terwille van het handelsbelang, ‘praktisch 
nagenoeg onbeperkt’ was en daarmee van bijzondere betekenis voor de ontwikkeling 
van Amsterdam tot centrale wisselmarkt van Europa.1 Edelmetaal, aldus Van Dillen, 
was sinds het midden van de zeventiende eeuw een onmisbare schakel in het handels-
verkeer van de Republiek en de goud- en zilvermarkt in Amsterdam was tegen die tijd 
ook uitgegroeid tot de belangrijkste ter wereld.2 Of, zoals Kindleberger het in 1990 sa-
menvatte: ‘Amsterdam had abundant trade, abundant money and an open market.’3 
De Amsterdamse Wisselbank zou daar een aandeel in hebben gehad en aldus aan de 
stabiliteit van de wisselkoersen hebben bijgedragen.4 Wat bij Van Dillen niet verder 
reikte dan een enigszins vaag geformuleerde betrokkenheid van de Wisselbank5, was 
bij Jan de Vries uitgegroeid tot een heuse monetaire buffer die de wisselkoersen hielp 
stabiliseren, de circulatie van wissels stimuleerde en prijsfluctuaties temperde: ‘the 
Bank of Amsterdam functioned as a great reservoir of precious metals, mediating the 
irregular inflow of gold and silver from the New World with the demand for various 
types of currency from all over Europe. The existence of this stock helped stabilize ex-
change rates in Amsterdam, which encouraged the circulation of bills of exchange as 
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230  8 wisselmarkt en wisselbank

negotiable instruments of credit. It also dampened price fluctuations caused by sud-
den changes in the volume of circulating currency.’6 De Wisselbank dus als ‘sophistica-
ted method of control’7 voor zowel het lokale liquiditeitsbeheer als ook het internatio-
nale valutabeheer zoals de stad Amsterdam dat bij oprichting van de bank had bepaald. 
De bank zou wél de faciliteiten en een stabiele bankgulden hebben geboden, maar was 
vanwege haar beperkte risicobeheer echter geen internationale ‘shock absorber’.8 De 
vraag is nu allereerst óf er een relatie bestond tussen de variatie in de Amsterdamse wis-
selkoersen en de veranderingen in de metaalvoorraad van de Wisselbank. 

8.1 Samenhang metaalvoorraad Wisselbank en wisselkoersverloop 

Eerder werd duidelijk hoe de Wisselbank via cashmanagement haar liquiditeit garan-
deerde en daarmee de waarde van de bankgulden bepaalde. Verder bleek hoe de bank 
speciale liquiditeitssteun verleende en met haar openmarktpolitiek zelf geld verdien-
de. Beide middelen stabiliseerden de verhoudingen en dwongen een zekere monetaire 
rust af. Deze conclusie is gestoeld op het verband tussen het verloop van het agio, de 
veranderingen in de variabele kasreserves van de Wisselbank, het verloop van de waar-
de van de bankgulden en de samenhang in stabiliteit of wispelturigheid van het agio, 
het geldaanbod en de geldvraag bij de Wisselbank. Zijdelings bleek ook de toegevoeg-
de waarde van de Wisselbank als schakel tussen de lokale Amsterdamse markt en het 
internationale wisselmarkttoneel.

In dit hoofdstuk staat die relatie tussen Wisselbank en wisselmarkt centraal. Was er 
een verband tussen de activiteiten van de Wisselbank en vraag en aanbod op de Am-
sterdamse valutamarkt? Bestond er, met andere woorden, een statistisch verband tus-
sen het verloop van de metaalvoorraad van de bank en de wisselkoersen in Amsterdam? 
Hoe stabiel was die valutamarkt eigenlijk en welke gevolgen had die stabiliteit voor het 
betalingscircuit? Hoe manifesteerde instabiliteit zich: als aanbodoverschot aan wissels 
of als vraagtekort? Was de markt gevoelig voor edelmetaalbewegingen of was de edel-
metaalvoorraad van de Wisselbank de drijvende kracht achter het verloop van de wis-
selkoersen in Amsterdam en elders in Europa?

Voordat het antwoord op deze vragen wordt gegeven, is het goed de situatie in Am-
sterdam rond het midden van de zeventiende eeuw in herinnering te roepen. Het ste-
delijk bestuur roerde zich toen namelijk actief op de valutamarkt omdat het klem 
kwam te zitten tussen twee monetair-politieke doelstellingen. De ene doelstelling ge-
bood een aanpassing van de binnenlandse muntkoersen aan de realiteit van de markt. 
Die realiteit vereiste op gezette tijden een muntdevaluatie. Deze doelstelling was strij-
dig met de doelstelling van waardestabilisatie van het in de Wisselbank gedeponeerde 
geld die devaluatie uitsloot. Omdat het agio van de bankgulden de bestuurders een 
uitweg uit dit dilemma bood, kreeg de bank de mogelijkheid om de bankdeposito’s af 
te schermen tegen in- en externe waardeverminderingen. 

Hoe groot het in- en externe waardeverlies van de bankgulden was, blijkt uit tabel 
8.1. Die tabel geeft een indicatie van de ontwikkeling van de in- en externe waarde van 
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8.1 samenhang metaalvoorraad wisselbank en wisselkoersverloop   231

de gulden als rekenmunt over een langere periode afgezet tegen de ontwikkeling van 
de omvang van de deposito’s in de Wisselbank en de agiokoers van het bankgeld. De 
interne waardeverandering moet blijken uit het inflatieverloop, berekend als de ver-
andering in de kosten van levensonderhoud. De externe waardeverandering blijkt uit 
het wisselkoersverloop. Vanwege de vergelijkbaarheid is gekozen voor de gemiddelde 
tienjaarsmutatie van inflatie in Amsterdam, een reeks bilaterale Amsterdamse wissel-
koersen, de deposito’s in de Wisselbank en het bankguldenagio. 

Uiteraard leveren deze cijfers niet meer dan een grove indicatie op. Verder is het van 
belang om te constateren dat een wisselkoersstijging in Amsterdam niet per definitie 
duidde op een krappe markt of valutatekorten. Integendeel zelfs, een stijging in Am-
sterdam van de wisselkoers op Londen, Venetië, Hamburg, Parijs en Frankfurt was een 
indicatie voor een ruime Amsterdamse wisselmarkt. Een wisselkoersdaling in Amster-
dam op deze plaatsen wees op tekorten in Amsterdam. Voor Antwerpen en Dantzig 
gold het tegenovergestelde. De reden voor dit verschil was de wijze waarop in Amster-
dam de wisselkoers werd genoteerd: op Londen, Venetië, Hamburg, Parijs en Frank-
furt noteerde men een vast bedrag buitenlands geld, bijvoorbeeld één pond sterling, 
tegen een wisselend bedrag Hollands, in dit geval schellingen Vlaams. Voor Antwer-

Inflatie Wisselkoers A’dam op Wisselbank

A’dam Lon Ven A’werp Ham Parijs Dan Frankf Deposito’s Agio

 % mutatie t.o.v. voorgaande periode

1600/09* 0,5 3,1 4,1 3,5 3,7

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

1620/29 13,4 2,8 6,1 0,6 -18,8 -1,7 39,4 -5,3 17,5

1630/39 11,1 3,0 -11,8 -0,3 0,8 -12,0 8,1 -0,3 20,5 -2,75

1640/49 -2,0 1,6 -0,6 -1,2 1,1 -10,8 0,9 0,8 40,0 2,50

1650/59 10,5 -4,0 2,0 -19,7 -0,8 -3,5 0,0 0,8 -0,8 -0,44

1660/69 -3,1 -0,8 2,5 -5,3 0,0 -0,6 3,1 0,8 -0,1 0,70

1670/79 -5,5 0,6 -2,6 24,8 0,8 1,0 5,6 -1,6 -19,1 0,36

1680/89 -14,1 0,8 -0,7 -20,4 -0,1 1,1 10,2 -0,5 32,1 0,95

1690/99 25,1 -4,4 0,8 20,2 0,5 -10,9 -1,2 0,6 46,6 0,65

1700/09 -18,5 0,0 1,4 -9,5 -0,4 -9,4 5,6 -17,2 -10,5 -0,95

1710/19 11,2 1,8 -8,0 9,4 -0,5 -6,8 2,5 -45,3 16,4 -0,17

1720/29 -11,8 0,4 -2,4 -23,1 -1,4 -21,0 2,3 -4,3 95,2 0,59

1730/39 -6,7 0,3 5,4 23,1 0,7 3,5 1,8 -14,5 -9,6 -0,39

1740/49 16,5 -0,4 1,6 -9,2 0,2 -0,1 0,4 -42,6 0,48

1750/59 -4,8 -0,4 0,1 -73,5 2,7 -0,8 3,0 4,7 -0,70

Gem. 1,5 0,1 -1,1 -5,0 -1,7 -2,7 5,7 -5,3 13,6 0,1

Bron: bijlage 2.6, bijlage 5; * = 1600/09  t.o.v. 1590/99.

Tabel 8.1 In- en externe waardeverandering rekenmunt Republiek (inflatie en wisselkoersen) in relatie 

tot geldaanbod Wisselbank (deposito’s) en agio bankgulden9
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232  8 wisselmarkt en wisselbank

pen en Dantzig was dit juist andersom en daarom duidde een wisselkoersdaling op 
deze plaatsen op een wissel- of geldoverschot in Amsterdam.10 Een wisselkoersstijging 
in Amsterdam op bijvoorbeeld Londen – van 32 schellingen Vlaams naar 35 schellin-
gen Vlaams voor één pond sterling – betekende dus in feite een waardevermeerdering 
of appreciatie van het pond sterling en een waardevermindering van de Amsterdamse 
munt. 

Tabel 8.1 laat een forse groei van de deposito’s in de vroege periode van de bank zien. 
Deze groei tussen 1620/29 en 1640/49 ging gepaard met een inflatie die aanzienlijk ho-
ger lag dan de gemiddelde wisselkoersstijging of waardevermindering van de gulden. 
Sterker nog, in deze periode was sprake van een ruime wisselmarkt en de externe waar-
dedaling bleef beperkt. Achter deze gemiddelden gingen echter grote onderlinge ver-
schillen schuil: de externe waarde van de gulden daalde naar verhouding sterk in rela-
tie tot de Frankfurter florin (zowel in 1620/29 als 1630/39), de Venetiaanse dukaat (6,1 
procent in 1620/29) en in mindere mate ten opzichte van het Engelse pond sterling (2,8 
procent in 1620/29 en 3,0 procent in 1630/39). De gulden won echter vooral aan kracht 
ten opzichte van de Hamburgse daalder en de Dantziger grosschen (beide in de periode 
1620/29) en de Venetiaanse dukaat, de Franse écu en in ietwat mindere mate de Dant-
ziger grosschen (alledrie in de periode 1630/39). 

Maar ook in 1650/59 bleef de gemiddelde externe waardevermindering van de gul-
den achter bij het inflatiepercentage, zij het dat het aantal deposito’s in deze periode 
licht afnam en vooral de wisselkoers op Antwerpen onder het gemiddelde inflatie-
percentage voor die periode zakte. Deze lichte afname van de deposito-omvang duidt 
daarom op voorhand dan ook niet op een ontoereikende afscherming van de bankte-
goeden tegen waardevermindering. De dalende inflatie, zeker na 1659, had tot effect 
dat de vraag naar waardevaste Wisselbanktegoeden afvlakte. 

In de jaren 1670/79 versterkte deze trend: een negatieve inflatie die achterbleef bij de 
gemiddelde externe waardedaling – een lichte depreciatie van de gulden, uitgezonderd 
voor de wissels op Frankfurt, Venetië Antwerpen en Dantzig – en een aanzienlijke ach-
teruitgang van de deposito-omvang in de Wisselbank. De mutatie van het depositocij-
fer kan teruggevoerd worden op het spectaculaire aantal onttrekkingen uit de bank in 
1672 en 1673, toen deze tegoeden met bijna een kwart en een derde daalden. Deze ont-
trekkingen gingen gepaard met een forse stijging van de wisselkoers op Antwerpen en 
dus een forse waardestijging van het geld in Amsterdam ten opzichte van Antwerpen. 
In 1680/89 en 1690/99 nam het depositovolume weer sterk in omvang toe.11 De infla-
tie daalde in de eerste periode sterker dan de gemiddelde wisselkoerswaarde, maar in 
1690/99 steeg de inflatie naar verhouding sterk. Dat gold niet voor 1700/09 en 1730/39: 
in die perioden daalde zowel de inflatie als ook de omvang van de Wisselbanktegoeden. 
In de periode 1690/99 en 1710/19 deed zich een vergelijkbare situatie voor met vroege 
periode van 1620/29 en 1630/39 voor, toen wissels in Amsterdam duidelijk geen last 
hadden van de binnenlandse geldontwaarding. 

In 1720/29 lag dat anders. Ondanks de dalende inflatie en valutamarkttekorten – de 
meeste wisselkoersmutaties wijzen in die richting – groeide de omvang van het aan-
tal Wisselbankdeposito’s buitengewoon sterk. Deze stijging was terug te voeren op de 
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8.1 samenhang metaalvoorraad wisselbank en wisselkoersverloop   233

enorme toestroom in 1721. De deposito-omvang steeg binnen een jaar met 10,2 mil-
joen gulden, meer dan de helft van het totaal. Dit geld was veelal vluchtkapitaal uit 
Engeland en Frankrijk, een van de sporen van de financiële crisis van omstreeks 1720 
in die landen.12 

De ontwikkelingen in de periode 1740/49 laten het tegenovergestelde zien: een re-
latief hoge inflatie ging gepaard met overschotten op de valutamarkt, wat blijkt uit de 
guldenappreciatie, en een dalend aantal deposito’s in de Wisselbank. Het agio van het 
bankgeld muteerde over een lagere periode, behoudens de vroege periode, het minst 
van alle indicatoren. Ook het lage inflatiecijfer springt eruit, evenals de hoge gemid-
delde mutatie van de deposito-omvang. 

Kon op basis van tabel 4.1 in hoofdstuk 4 nog geconcludeerd worden dat er zowel spra-
ke was van een direct positief effect van agiokoersen op de groei van de Wisselbankde-
posito’s, als van het omgekeerde, een invers effect van de deposito-ontwikkeling op het 
agioverloop, tabel 8.1 rechtvaardigt de conclusie dat de Wisselbank een adequate ver-
dedigingslinie wist op te werpen tegen het externe waardeverlies van de Amsterdam-
se bankgulden. Immers, aan de ontwikkeling van het inflatieniveau had de bank part 
noch deel. Bovendien viel er aan een gemiddelde van 1,5 procent inflatie over ander-
halve eeuw weinig te controleren en verbeteren. Ook de externe waardeveranderingen 
van de bankgulden – de wisselkoersen in Amsterdam – lieten geen ontwikkeling zien 
die duidden op een op hol geslagen financiële markt. Het enige buitensporige in tabel 

Afb. 25 De Amsterdamse beurs van Hendrick de Keyser in 1612, naar ets van C.J. Visscher. Illustratie in 

Dapper, Beschrijvinge Amsterdam, 452.
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234  8 wisselmarkt en wisselbank

8.1 is de gemiddelde groei van de deposito’s in de Wisselbank. Tegen de achtergrond 
van beperkte wisselkoersveranderingen wijst dit gegeven erop dat wissels in Amster-
dam hun waarde behielden en dat dit voor de Wisselbank positief uitpakte. De depo-
sito’s groeiden vooral in de periode tot 1650/59. Ook van 1680/89 tot en met 1690/99 
en in het eerste kwart van de achttiende eeuw, uitgezonderd de periode 1700/09, was 
er sprake van groei. 

Deze periodisering strookt in grote lijnen met fase in de strijd tussen de Genera-
liteit en het Amsterdamse stadsbestuur over de organisatie van en de controle op de 
binnenlandse muntcirculatie. In die monetair-politieke strijd over de handhaving van 
het interne of externe economisch evenwicht en het beleidsdoel prijsstabiliteit versus wis-
selkoersstabiliteit, dat was de kwestie, koos het Amsterdamse stadsbestuur uiteindelijk 
zijn eigen richting. Het stadsbestuur stond met het agio een zwevende wisselkoers toe 
tussen bankgeld en geld dat buiten de bank circuleerde. Het liet zich daarmee feitelijk 
weinig gelegen liggen aan de officiële muntordonnanties van de Republiek. Externe 
wisselkoersstabiliteit en marktliquiditeit waren duidelijk prioriteiten nummer één en 
twee van de Amsterdamse regenten. Deze prioriteiten impliceren een stevige greep van 
het stadsbestuur op de liquiditeit van de markt in Amsterdam en op de stabiliteit van 
de wisselkoersen. Voert het statistisch bewijs ook in die richting? 

Tabel 8.1 geeft geen uitsluitsel over een mogelijk statistisch verband tussen het agi-
overloop, de in- en externe waardeverandering van de bankgulden en de depositogroei 
van de bank. Tabel 8.2 biedt op dit punt meer duidelijkheid. Het is een tabel met de 
resultaten van een berekening van het statistisch verband tussen agiokoersen, wissel-
koersen in Amsterdam en andere binnenlandse bronnen van monetaire groei: krediet-
verlening door de Wisselbank, binnenlandse rente en inflatie. De correlatiecijfers laten 
zien hoe sterk het verband was tussen een aantal variabelen. Uit de cijfers blijkt geen 
statistisch significant verband en dus ook geen samenhang tussen agiokoersen, kre-
dietverlening door de Wisselbank, binnenlandse rente en inflatie. Op een enkele uit-
zondering na blijkt geen enkele variabele enige invloed te hebben gehad op het ver-
loop van de agiokoersen. Slechts in 1720/29 bestaat een verband tussen het agio en de 
korte rente in Amsterdam en in 1640/49 en 1690/99 is er sprake van een matig tot sterk 
verband tussen het agio en de Amsterdamse inflatie. Binnenlandse monetaire expansie 
door bijvoorbeeld kredietexpansie van de Wisselbank oefende blijkbaar geen bijzon-
der effect uit op de omvang van de binnenlandse geldmarktruimte en de fluctuaties 
van het agio. Dat kan terug te voeren zijn op de onderhandse manier waarop dit geld 
de Amsterdamse economie moest worden gestoken. Berekeningen voor de wisselkoer-
sen, de ‘buitenlandvariabele’, echter wijzen op een aanzienlijk monetair buitenland-
effect. Dit verband blijkt het sterkst in drie perioden: 1650/59, 1700/09 en 1720/29, als 
de correlatiecoëfficiënt voor respectievelijk drie van de zeven (2 x) en vier van de zeven 
plaatsen boven 0,5 uitkomt. Geografisch gezien is het verband met de wisselkoers op 
Antwerpen tussen 1650/59 en 1740/49 het sterkst, waarbij het opvalt dat er aanvanke-
lijk sprake was van een zeer sterk invers verband tussen de wisselkoers op Antwerpen 
en het bankagio dat in de loop van de zeventiende eeuw afzwakte tot matig. 
Tabel 8.2 geeft evenwel geen uitsluitsel over het verband tussen het verloop van de wis-
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8.1 samenhang metaalvoorraad wisselbank en wisselkoersverloop   235

selkoersen en de omvang van de metaalvoorraad van de Wisselbank. In tabel 8.3 wordt 
die samenhang wél getoond. Wat blijkt? Het statistisch verband varieert van praktisch 
nul tot uitzonderlijk sterk. Laten we enkele significante verbanden – correlatiecoëffi-
ciënt van 0,5 en hoger – eruit pikken:
–  In de periode 1620/29-1680/89 bestaat er een sterke samenhang tussen veranderin-

gen in de metaalvoorraad van de bank en veranderingen in de wisselkoersen in Am-
sterdam. Na 1690/99 zwakt dat verband af tot een matig tot zwak verband.

–  In de jaren veertig van de zeventiende eeuw is dat verband het sterkst, gevolgd door 
de jaren tachtig en zeventig.

–  In de eerste decennia van de achttiende eeuw resteert er nog een zwak verband en is 
er vaker dan in de periode ervoor sprake van een negatieve correlatie.

–  In het eerste driekwart van de zeventiende eeuw is vooral de wisselkoers op Ham-
burg gevoelig voor veranderingen in de cashreserve van de bank. In de jaren veertig 
en vijftig verklaren de specie in- en uitstroom zelfs bijna volledig de Hamburgkoers.

De hoge correlatie spoort met de handelspraktijk van Wouter de Vries, koopman uit 
Leiden, die in 1635 door bemiddeling van Jan van Sorgen, koopman in Hamburg, zil-
ver uit Spanje wist te betrekken en daarvoor wissels op Hamburg trok. Via deze drie-
hoekshandel met Hamburg trachtte niet alleen De Vries, maar vele andere Hollandse 
kooplieden goud en zilver uit Spanje te betrekken: ‘De Geunieerde Provinciën en mo-

Tabel 8.2 Statistische relatie agio bankgulden en bronnen van monetaire groei, correlatiecoëfficiënt 

agio/kredietverlening Wisselbank, rente, inflatie en wisselkoersen op Amsterdam

Binnenland Buitenland

Krediet Rente
Inflatie

Wisselkoers Amsterdam op

WB kort lang Lon Ven A’werp Ham Parijs Dan Frankf

1640/49 -0,120 0,764

1650/59 0,361 0,027 -0,371 0,156 -0,057 0,707 -0,944 -0,425 0,268 -0,244 0,980

1660/69 0,451 -0,365 0,205 0,138

1670/79 0,002 -0,109 0,533 0,338 -0,733 -0,026 0,402 0,147 0,353

1680/89 -0,173 0,070 0,026 -0,219 -0,222 0,674 -0,666

1690/99 -0,249 0,645 -0,729 0,206 0,180 0,307 -0,979

1700/09 -0,265 -0,030 0,776 0,321 -0,596 -0,721 0,327 0,471

1710/19

1720/29 -0,074 0,990 -0,460 -0,272 -0,754 0,703 -0,939 -0,411 0,864

1730/39 0,235 -0,333 0,339 0,139 -0,310 -0,233 -0,231 -0,142 -0,215

1740/49 -0,423 0,051 -0,137 0,150 0,633 -0,200 0,089 -0,492

1750/59 0,311 0,342

1760/69 0,200

1770/79 -0,012

Bronnen: zie noot.13
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236  8 wisselmarkt en wisselbank

gen daer [op Spanje PD] nyet handelen, sulcx dat haer retouren op Hamburch moeten 
coomen, (…) ende by de factoors aldaer tzelve in massen, speciën off wissel senden yder 
op zijn plaets daer ’t thuys behoort, alsoo den coopman hem als neutrael in de oorlo-
gen tusschen coningen ende princen is houdende.’15

8.2 Kortetermijnturbulentie: Londen en Venetië als voorbeelden

Als duidelijk is wanneer de marktverstoringen in Amsterdam zich voordeden, dan 
kunnen ook de achterliggende factoren worden achterhaald. Verstoringen op de wis-
selmarkt deden zich voor als het verloop van de onderlinge wisselkoersen afweek van 
het gangbare patroon. Deze vergelijking van de koersen is door bronnenschaarste 
slechts mogelijk voor de bilaterale wisselkoersen tussen Amsterdam en Londen en 
Amsterdam en Venetië. Daarvoor zijn de onderlinge koersen in één grafiek geplaatst: 
de korte Amsterdam-Londen/Londen-Amsterdamkoers (grafiek 8.1), de lange Amster-
dam-Londen/Londen-Amsterdamkoers (grafiek 8.2) en de Amsterdam-Venetië/Vene-
tië-Amsterdamkoers in grafiek 8.4. 

Wisselkoers in Amsterdam op

Londen Venetië A’werp Hamb Parijs Dan Frankf

r

1620/29 -0,144 -0,417 -0,586 0,818 -0,317 -0,254

1630/39 0,712 0,694 0,502 0,314 0,223 0,341 0,408

1640/49 0,870 0,755 0,237 0,930 0,698 0,325 0,853

1650/59 -0,245 -0,839 0,427 0,938 0,142 -0,479 -0,185

1660/69

1670/79 0,580 0,472 0,261 0,702 0,783 0,180 0,946

1680/89 0,535 0,682 0,313 0,891

1690/99 0,315 0,373 -0,075 0,452 -0,618

1700/09 -0,052 0,337 0,099 -0,603 0,397 -0,797

1710/19 -0,407 0,167 0,043 0,540 0,174 0,359

1720/29 0,086 -0,234 -0,315 0,531 -0,726 0,189

1730/39 0,191 0,824 0,035 0,126 0,174 -0,379

1740/49 -0,638 -0,628 0,269 -0,425 -0,072 0,207

Tabel 8.3 Statistische relatie metaalvoorraad Wisselbank en wisselkoersen in Amsterdam14

Bronnen: zie noot 14.
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Marktverstoringen direct zichtbaar: Amsterdam en Londen 

De Londen-Amsterdam-koers lag, zo blijkt, bijna altijd boven de Amsterdam-Lon-
den-koers. Dit was het gangbare patroon voor zowel de korte als de lange wissel. Voor 
de wissel op Londen gold dat de koers in een wisselend aantal schellingen Vlaams per 
pond sterling werd genoteerd, of zoals Van Velden het in zijn Onderrecht des wissels ende 
wissel-handeling formuleerde: ‘Amsterdam geeft ’t onzekere om te Londen £ 1 sterling te 
hebben.’16 Met andere woorden: Amsterdam ‘nam het zekere van Londen’ en dat bete-
kende dat een wissel die van Londen naar Amsterdam werd verstuurd bijna altijd een 
marginale meeropbrengst had boven een wissel van Amsterdam op Londen. Het was 
daarom, zolang de Londen-Amsterdamkoers boven de Amsterdam-Londenkoers lag, 
voordelig om vanuit Londen wissels op Amsterdam te trekken en die in Amsterdam 
aan te bieden. 

Een berekening van de denkbeeldige meeropbrengst van zo’n wisseltransactie is 
mogelijk als we koersen van de uitgaande wissel, Amsterdam-Londen, en de koersen 
van de retourwissel, Londen-Amsterdam, tegen elkaar afzetten zoals in grafiek 8.1 is 
gebeurd.17 In 1645 bijvoorbeeld lag de gemiddelde jaarkoers van een wissel op Amster-
dam in Londen op 39,42 schelling; in Amsterdam noteerde een wissel op Londen 38,58 
schelling. De denkbeeldige meeropbrengst in het wisselverkeer tussen de twee plaat-
sen in dat jaar bedroeg:

Londenkoers (39,42)
  -1 x 100 = 2,18 procent.

Amsterdamkoers (38,58)
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Grafiek 8.1 Wisselkoersen tussen Amsterdam en Londen, korte wissel

Bron: bijlage 5.
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238  8 wisselmarkt en wisselbank

Dit verschil kon worden gerealiseerd door wissels op Amsterdam te trekken en ze daar 
aan te bieden. Elke betaling op de Amsterdamse markt leverde onder deze omstandig-
heden degene aan wie betaald moest worden een virtuele premie op omdat Amster-
dam ‘het zekere nam.’ En wat voor wissels uit Londen gold, gold ook voor de wissels 
uit al die andere financiële centra waar Amsterdam mee in contact stond. De vergelij-
king van de Londen-Amsterdamkoers met de Amsterdam-Londenkoers is bijzonder 
verhelderend omdat marktverstoringen direct zichtbaar worden. De markt was ver-
stoord als de koersen in Londen ónder die in Amsterdam doken. Wisselhandel was on-
der die condities geen profijtelijke aangelegenheid meer. Bij een rustige markt, zon-
der verstoringen, leverde de reguliere handel in pond sterlingwissels in Amsterdam 
zelden verlies op en dat gold vooral voor de lange wissel. De koers van die lange wissel 
was een toonbeeld van orde (grafiek 8.2). De koers fluctueerde wel, maar gedurende 
bijna twee eeuwen bleef de Londenkoers keurig boven de lange Amsterdamkoers lig-
gen. In werkelijkheid zullen de kortetermijnverschillen groter zijn geweest, maar deze 
verschillen zijn in dit overzicht weggemiddeld tot jaartotalen. Verder tonen de grafie-
ken drie duidelijke perioden waarin het pond sterling sterk verzwakte: tussen 1644 en 
1650, rond 1695 en de eerste vijftien jaar van de achttiende eeuw. De cijfers wijzen ook 
op een afwisselend ruime en krappe wisselmarkt in Amsterdam in de jaren 1640/49 en 
het afwisselend stijgen en dalen van de wisselkoers op Londen duidt op respectievelijk 
geldoverschotten en -tekorten, of beter: op aanbod- en vraagoverschotten van pond-
sterlingwissels op de Amsterdamse markt. 
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Grafiek 8.2 Wisselkoersen tussen Amsterdam en Londen, lange wissel

Bron: bijlage 5.
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Lage wisselkoersen in Londen, zilverexport naar de Republiek

De Amsterdam-Londenkoers bereikte in 1641 zijn hoogste niveau in anderhalve eeuw. 
Tegen 1648 was de koers al weer gezakt. In 1649 lag het niveau zelfs 17 procent lager 
dan in de beginjaren veertig. Ook in de jaren negentig vertoonde de koers op Londen 
een bijna vergelijkbaar grote wispelturigheid. Ook in het eerste anderhalve decenni-
um van de achttiende eeuw moest Londen in korte tijd aanzienlijk meer betalen voor 
Amsterdams geld. Wisselverkeer tussen de twee plaatsen was toen verliesgevend zodat 
kooplieden ‘switched to the lowest relatively priced means of international payment’,18 
in dit geval zilver, waarvan de export vanuit Engeland naar Amsterdam voordeliger 
werd. Dit beeld is consistent met de ‘large scale arbitrage between bills and bullion’ 
die Quinn achterhaalde bij de Londense goudsmid Stephen Evance.19 Het is ook con-
sistent met de mutaties van de metaalvoorraden van de Wisselbank die bijvoorbeeld in 
1645 in een jaar tijd met bijna 50 procent stegen, maar daarna in 1646 weer met ruim 
een derde daalden.20 

En het is tot slot ook consistent met de grootschalige zilverexport vanuit Engeland 
naar de Republiek die Sperling21 in de jaren negentig van de zeventiende eeuw ont-
waarde en die niet het gevolg was van een langdurig handelstekort van Engeland met 
de Republiek. Engeland had een handelsoverschot en dus waren andere oorzaken ver-
antwoordelijk voor de omvangrijke export van gemunt en ongemunt materiaal. Uit de 
grafiek 8.3 blijkt dat de korte Amsterdamkoers gedurende zestien aaneengesloten ja-
ren tussen 1705 en 1721 bóven de korte Londenkoers lag.
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Grafiek 8.3 Export van gemunt ongemunt materiaal vanuit Engeland naar de Republiek (‘Holland’) en 

de Amsterdam-Londen wisselkoers

Bron: Sperling, ‘International payments mechanism’, 458-559.
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240  8 wisselmarkt en wisselbank

Dat duidt op onrust, marktverstoringen en een verliesgevend wisselverkeer tussen 
de twee steden voor kooplieden die vanuit Londen wissels naar Amsterdam stuurden.22 
Zo’n situatie deed zich ook voor in 1627, 1648, 1656, 1690,1698 en 1703. Als, zoals in 
deze jaren, de Amsterdam-Londenkoers zich boven de Londen-Amsterdamkoers nes-
telde, werd de export van zilver vanuit Engeland naar de Republiek gestimuleerd, om-
dat de wisselkoers in Londen voor wisselbrieven op Amsterdam onder die van zilver 
kwam te liggen en dus onder de specie-exportpunten zakte. Een koopman uit Londen 
kreeg dan meer koopkracht in Amsterdam door zilver te exporteren dan door met pon-
den sterling een wissel op Amsterdam te kopen. In Amsterdam daalde daardoor het 
aanbod van pondenwissels. Maar omdat een zwak pond sterling een sterk pond Vlaams 
betekende, gaf de koopman in Amsterdam er de voorkeur aan om wissels op Londen te 
kopen als de wisselkoers daalde, waardoor de vraag naar pondenwissels weer aanwak-
kerde. Hoe het er in de praktijk in Amsterdam in deze periode aan toe ging en hoe be-
langrijk deze handel voor Amsterdam was, schetst John Drummond, bankier in Am-
sterdam, in september 1704 in een brief aan zijn correspondent in Londen: ‘Exchange 
of money is one great branche, a stop or diversion of this trade to other trading cittys 
will prove a fatal losse to Holland.’23 

Stimuleerde een lage Londen-Amsterdamkoers de export van zilver vanuit Enge-
land naar de Republiek, een hoge wisselkoers droeg daarentegen sterk bij aan de ex-

Afb. 26 Job Berckheyde, De binnenplaats van de Amsterdamse beurs (1668). Collectie Amsterdam Museum.
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port van goud vanuit de Republiek naar Engeland.24 Quinn verklaart het zwakke pond 
door de druk die de oorlogsfinanciering na de Glorious Revolution op de wisselkoers 
uitoefende: ‘Recurrent military remittances increased the supply of pounds in London 
seeking bills of exchange payable in the Low Countries. This military supply of pounds, 
in turn weakened the English pound on the foreign exchanges.’25 In augustus 1695 be-
reikte de wisselkoers in Londen een dieptepunt: 27 schellingen voor een pond sterling. 
Door deze dramatische val van het pond trok de zilverexport aan en ontstond er een 
vraagoverschot van pond sterling-wissels in Amsterdam.26 

In Londen was het bij dit koersniveau nadelig om een lange wissel op Amsterdam 
te trekken en die daar dan vóór zijn vervaltijd tegen een premie – het disconto – ver-
vroegd te laten uitbetalen. Een lage koers in Londen betekende namelijk een hoog dis-
contopercentage op wissels in Amsterdam. Wie tegen een koers van 27 schelling voor 
een pond sterling vanuit Londen 100 pond sterling naar Amsterdam wilde overmaken 
kon daar rekenen op een disconto van 36,9 procent en moest voor deze transactie dus 
in Londen 136 pond en 15 shilling betalen.27 

8.3 Arbitrage via de Wisselbank

Het hoge disconto drukte in Amsterdam het wisselaanbod in ponden sterling en de 
hoge extra kosten noodzaakten velen naar alternatieven te zoeken voor wisselremises 
naar Amsterdam. Zo ook de directeuren van de Bank of England, die namens de En-
gelse schatkist grote sommen geld moesten overmaken naar de Zuidelijke Nederlan-
den waar Willem III met zijn Engelse legers de Negenjarige Oorlog (1688-1697) tegen 
Frankrijk uitvocht. Aanvankelijk verliepen deze transacties via een speciaal opgezet 
agentschap in Antwerpen en in samenwerking met de munt in Antwerpen. In septem-
ber 1695 werd echter duidelijk dat dit geen succes was en leenden de Engelsen via de 
Wisselbank 200.000 pond sterling in Amsterdam.28 Deze lening is niet verantwoord in 
de boeken van de Wisselbank en is naar alle waarschijnlijkheid, evenals latere lenin-
gen, geen lening van de Wisselbank, maar een lening van de Staten Generaal, afgeslo-
ten door de ontvanger-generaal van de Republiek, Cornelis de Jonge van Ellemeet, en 
aan hem afgelost via zijn rekening bij de Amsterdamse Wisselbank door George Clif-
ford, de Amsterdamse agent van de Bank of England.29 Behalve de ‘large scale arbitrage 
between bills and bullion’ die Quinn traceerde, bestond er dus een synchronisatie van 
betalingen via de Wisselbank waarmee de rekeninghouders van de bank nadelen van 
de wisselkoersveranderingen konden intomen. 

Dezelfde vorm van verantwoord valutabeheer pasten ook de agenten van de Engelse 
East India Company in Amsterdam toe toen ze zilver kochten voor hun export naar het 
Verre Oosten.30 Hetzelfde gold voor de tussenpersonen die voor de Franse kroon van-
uit Amsterdam omvangrijke sommen naar de Franse troepen in Vlaanderen sluisden: 
‘koopluyden deser landen [die] aen de vijanden geldt soude werden verstreckt tot be-
talinge van hare troupes, dat veel goudt uyt het landt soude werden uytgevoerdt ende 
andere schadelijcken handel met de vijanden gedreven’.31 
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De bulk van de betalingen in het reguliere handelsverkeer van de zeventiende en 
achttiende eeuw vond echter niet in zilver en goud plaats omdat de wisselkoers ge-
middeld niet zo uitzonderlijk laag lag en de rente in Amsterdam ook niet substanti-
eel hoger was dan in de plaats van herkomst van de wissel. Daardoor bleef het trekken 
van lange wissels op Amsterdam voordelig.32 Alleen bij verstoringen van de handel 
en het wegvallen van wisselbetalingen werden er contante munten en ongemunt 
edelmetaal verzonden, waarbij als regel gold dat kosten van het metaaltransport la-
ger waren dan de provisiekosten van wissels. Deze praktijk is onder meer beschreven 
door Everaert in zijn studie over de handel op Cadiz van enkele Vlaamse kooplieden-
firma’s.33 

De Cadiz-handel: zilvervloot, wisselkoersen en zilverexporten

Everaert maakt inzichtelijk wat er gebeurde bij lage en hoge wisselkoersen. Bij een bij-
zonder lage wisselkoers brachten wisselremises uit Cadiz in Amsterdam minder op 
dan wanneer voor hetzelfde bedrag aan zilver werd verstuurd.34 De officiële munt- en 
wisselpariteit tussen de dukaat en het pond Vlaams lag op 132 groten Vlaams/dukaat, 
maar de Vlaamse firma’s in Cadiz beschouwden de koers van 120 groten als de gemid-
delde wisselkoers.35 Omdat bij het verschepen van zilver – in de handelscorresponden-
tie met gevoel voor understatement aangeduid als ‘witte peper’ – naar de Republiek 
nog eens bijna 11 procent verzendkosten gerekend moesten worden, was een wissel-
koers van 119 à 120 groten nog altijd voordeliger dan het verschepen van zilvermunten. 
Dat werd anders als de koers onder de 118,3 groten dook. De handelsfirma’s die Ever-
aerts voor de periode 1670-1700 onderzocht, gingen slechts één keer tot muntzendin-
gen over, in de periode van mei 1672 tot juli 1673, toen de wisselkoers haar dieptepunt 
bereikte en schommelde tussen de 104 en 113 groten.36 De firma De Groote – Meerts gaf 
al haar Spaanse correspondenten order om weer in wissels te remitteren als de wissel-
koers in Sevilla boven de 118 groten Vlaams stond. In Cadiz hanteerde de firma Bous-
semart de 120-groten-grens: als de wisselkoers dat niveau bereikte, dan verdienden 
‘remisen in geruste brieven’ de absolute voorkeur, gezien de onzekere tijden die on-
voorziene gevaren inhielden.37 

De belangrijkste factor in het spel van geldovervloed of -schaarste in de Cadizhandel 
was de zilvervloot. Kort na terugkeer van deze vloten in Cadiz was daar een overvloed 
aan edelmetaal, zoals in april 1697. En een overvloed veroorzaakte een daling van de 
wisselkoers op Amsterdam. Bij de notering van de wisselkoers gaf Cadiz namelijk het 
zekere (één dukaat) voor Amsterdam, Antwerpen en Rijssel. Zo zakte de wisselkoers op 
Amsterdam in april 1697 gestaag van 120 naar 116 groten. Engelse en Hollandse oor-
logsschepen die zilver kwamen laden, zorgden weer voor enige afroming van de zil-
verovervloed, waardoor de koersen weer aantrokken. In 1699 schoot de wisselkoers in 
Cadiz op Amsterdam door tot 133 groten: uitblijvende zilvervloten en een zilver bun-
kerende Engelse Oost-Indiëvloot zorgden voor de nodige zilverschaarste.38 In Amster-
dam, Antwerpen en Rijssel gold uiteraard het tegenovergestelde effect van dat in Cadiz: 
bij wisseltekort in Amsterdam daalde de wisselkoers en een ruime wisselmarkt ver-
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taalde zich in koersstijgingen. Hetzelfde effect, een wisselkoersstijging in Amsterdam 
op Cadiz, moet ook in 1654 zijn opgetreden want in oktober van dat jaar arriveerden 
volgens de Hollandse Mercurius vijf grote zilverschepen uit Cadiz en Smyrna in Amster-
dam.39 Tegen het einde van de zeventiende eeuw bestond de Amsterdamse zilvervloot 
gewoonlijk uit 30 à 50 schepen, waarvan de meeste uit Cadiz kwamen.40 

Vraag en aanbod: reguliere en speculatief

Het Engelse en Spaanse voorbeeld en het Venetiaanse dat nog volgt, laten zien dat 
vraag en aanbod op Amsterdamse wisselmarkt in feite werden uitgeoefend door twee 
groepen: 

a.  de kooplieden. Enerzijds waren dit vragers van bijvoorbeeld ponden sterling die 
goederen in de Republiek importeerden en hun Engelse leveranciers wilden be-
talen. Anderzijds waren het de aanbieders die exporteerden vanuit de Republiek 
en die daardoor in het bezit waren van ponden-sterling-wissels die ze wilden om-
zetten in Hollands geld. Deze reguliere transacties, in feite de bulk, bepaalden op 
langere termijn het wisselkoersniveau. 

b.  de speculatieve vragers en aanbieders. Zij pleegden op grote schaal arbitrage tus-
sen wissels en edelmetaal en bepaalden daarmee op de korte termijn de waarde 
van de wisselkoersen. Een reconstructie van de wisselkoersvorming op Venetië in 
de jaren veertig van de zeventiende eeuw laat zien dat speculatieve vragers en aan-
bieders door prijsafspraken en handel met voorkennis hun winstmogelijkheden 
wisten te optimaliseren. 

Venetiaanse kredieten en het Amsterdamse prijskartel 

Voor de Amsterdamse wisselkoers op Venetië geldt hetzelfde als de Amsterdamse wis-
selkoers op Londen: een vaste notering in Amsterdam, één Venetiaanse dukaat, tegen 
een wisselend aantal groten Vlaams. Venetië ‘geeft het zekere’ en Amsterdam ‘geeft ’t 
onzekere’, ongeveer 102 groten voor één dukaat in Venetië en 101 groten in Amster-
dam.41 Deze koersen van Van Velden uit 1647 geven al aan dat ook deze Amsterdam-
koersen, evenals de Amsterdamkoersen op Londen, doorgaans onder de in Venetië 
genoteerde koersen lagen. De reguliere wisselhandel in Amsterdam met Venetië was 
onder deze condities profijtelijk voor Amsterdamse handelaren. Uit grafiek 8.4 blijkt 
dat dit bijna altijd het geval was.42 Een wissel die van Venetië naar Amsterdam werd ge-
stuurd, leverde in Amsterdam doorgaans een marginale meeropbrengst op boven een 
wissel van Amsterdam op Venetië. In 1648 bijvoorbeeld lag de gemiddelde jaarkoers in 
Venetië op 82,95 groten/dukaat, terwijl hij in Amsterdam 77,02 noteerde. Dit leverde 
in Amsterdam een meeropbrengst op van:

Venetiëkoers (82,95)
  -1 x 100 = 7,70 procent.

Amsterdamkoers (77,02)
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In geen enkel jaar lag de marge hoger. Een wissel die in 1648 van Amsterdam naar Ve-
netië werd gestuurd en van Venetië weer naar Amsterdam retour, bezorgde onder deze 
koersverhouding de koopman aan wie in Amsterdam de wissel werd uitbetaald een 
voordeel van 7,70 procent. 

Het was dus eind jaren veertig van de zeventiende eeuw korte tijd erg voordelig om 
vanuit Venetië wissels op Amsterdam te trekken. Toch was de wisselkoers in die speci-
fieke jaren in Venetië relatief rustig. De onrust manifesteerde zich in die periode in Am-
sterdam. In grafiek 8.4 springt dat gegeven meteen in het oog. Naast de kortetermijn-
fluctuaties in de jaren veertig is ook de langetermijnverzwakking van de Venetiaanse 
dukaat in de grafiek 8.4 duidelijk zichtbaar. Tussen 1625-1633, 1641-1649 en 1706-1716 
nam de waarde van deze munt met sprongen af. Daardoor zagen Venetiaanse koop-
lieden die handelden met de Republiek zich voor grote kapitaalverliezen geplaatst 
op leningen die ze in de Republiek hadden afgesloten. In de periode 1625-1633 was 
dat in reële termen bijna 17 procent: 15,7 procent nominale waardevermindering van 
de Venetiaanse dukaat plus bijna 1 procent relatieve Venetiaanse prijsveranderingen. 

In de jaren dertig van de zeventiende eeuw klom de dukaat eerst van 87 groten in 
1632 naar bijna 99 in 1641 om daarna plots en zeer aanzienlijk te verzwakken tot 76,5 
groten in 1647. In deze jaren verloor de dukaat nog eens ruim 19 procent aan reële 
waarde. Op deze opmerkelijke vrije val volgde een snelle en aanzienlijke versteviging: 
in 1650 stond de dukaat weer op 96 groten. Hierna tekende zich ogenschijnlijk een nei-
ging tot stabilisatie af die zich echter niet voltrok, want in het eerste kwart van de acht-
tiende eeuw verslechterde de postitie van de dukaat weer. 

De sterke kortetermijnveranderingen van de dukaatkoers wijzen in de richting van 
grootschalige arbitrage door speculatieve aanbieders en vragers. Aanvullende bronnen 

70

75

80

85

90

95

100

105

110

1607 1622 1637 1652 1667 1682 1697 1712 1727 1742 1757

A’dam-Venetië Venetië-A’dam

Dukaat banco/groten Vlaams

Grafiek 8.4 Wisselkoersen Amsterdam-Venetië en Venetië-Amsterdam

Bron: bijlage 5.
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bevestigen dit beeld, zoals blijkt uit koersspeculatie van de Antwerpse firma Bollaert & 
Co in 1672 en een reconstructie van de vrije val van de Venetiaanse dukaat in de jaren 
veertig van de zeventiende eeuw. De lage koers in Antwerpen van de wissel op Venetië 
was in 1672 voor de Antwerpse firma Bollaert & Co aanleiding om haar Amsterdamse 
correspondent Everhard Schot te vragen een wissel op Venetië te trekken. Aldus zou 
de firma kunnen profiteren van de ‘advantageuse’ wisselkoersen: Amsterdam-Vene-
tië 102 groten Vlaams/dukaat tegen Antwerpen-Venetië 851/2 groten Vlaams/dukaat, 
waarbij door het nadelige koersverschil Antwerpen-Amsterdam (63/4 procent) alsnog 
een feitelijk waardeverschil resteerde van 951/4-851/2 groten Vlaams/dukaat, meer dan 
10 procent.43 Overigens telde voor de zeventiende-eeuwse koopman volgens Everaert 
uitsluitend het ‘utilitaire karakter van de wisselhandel’ en was de dubbele transactie 
van wissel-herwissel, ook wel kale of droge wissel genoemd, bij de firma’s die hij on-
derzocht nooit als speculatieve operatie bedoeld. Diezelfde firma’s gebruikten overi-
gens wel altijd de omweg via de Amsterdamse wisselmarkt als om de een of andere re-

Afb. 27 Wisselkoersbriefjes uit Venetië, van 12 mei 1645 (links), 1 februari 1648 (midden) en 22 februari 

1696 (rechts). NEHA Bijzondere collecties 472, prijscouranten. Collectie IISG, Amsterdam.
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den – geldschaarste, ongunstige wisselkoers – directe wisseltraites of -remises tussen 
Cadiz en Antwerpen ‘quasi onmogelijk’, dus onvoordelig waren.44 

Kortetermijnfluctuatie

De overeenkomst tussen de ontwikkeling van de pond sterlingkoers en dukatenkoers 
maakt duidelijk dat de oorzaken van de evolutie van die twee valuta in Amsterdam la-
gen. De kortetermijnvariaties in de wisselkoersen waren een gevolg van de grote ge-
voeligheid van de Amsterdamse markt voor speciebewegingen – in het geval van de 
pondsterlingmarkt – en speculatieve vraag naar en aanbod van Venetiaanse dukaten 
en de doordachte manier waarop er met termijnaffaires op de valutamarkt winst ge-
maakt kon worden. De kortetermijnturbulentie in Amsterdam was terug te voeren op 
een grotere gevoeligheid dan voor edelmetaalbewegingen en vraagoverschotten van 
wissels dan tot nu toe werd aangenomen. Op langere termijn bepaalden echter meer 
fundamentele krachten of economische transacties het verloop van de wisselkoersen. 

8.4 Fundamentele kracht: het Hollandse concurrentievoordeel 

Achter de kortetermijncijfers blijft de fundamentele waarde van de relatieve koop-
kracht van de Hollandse rekenmunt verscholen. Wisselkoersen vertonen doorgaans sa-
menhang met de relatieve koopkracht van een munt. Als de samenhang van dien aard is 
dat in het verloop van de wisselkoers ook de relatieve koopkracht van een valuta wordt 
weerspiegeld, dan is er sprake van koopkrachtpariteit. Volgens het koopkrachtpari-
teitprincipe neutraliseren wisselkoersbewegingen het relatieve prijspeil van een land. 

Het relatieve prijspeil is een belangrijke determinant voor de handel tussen twee 
gebieden. Indien het prijspeil in de Republiek lager was dan in het land waar handel 
mee gedreven werd, dan zouden de in de Republiek geproduceerde goederen en dien-
sten goedkoper zijn en dus zouden Hollandse kooplieden een concurrentievoordeel 
hebben in vergelijking met hun buitenlandse concurrenten. Dit concurrentievoor-
deel zou een overschot op de handelsbalans tot gevolg kunnen hebben omdat de ex-
portproducten goedkoper werden op de internationale markten, terwijl de ingevoerde 
producten in vergelijking met de binnenlandse producten duurder werden. Een toe-
name van de export en een afname van de import zorgden voor een toename van de 
vraag naar de desbetreffende valuta en een afname van het aanbod. Mede door deze va-
luta-uitwisseling zou de wisselkoers ook moeten gaan bewegen, met een verlaging van 
de koers als gevolg, of beter een waardestijging van het pond Vlaams. Dit effect speelde 
niet op korte maar op langere termijn. 

Om na te kunnen gaan of de relatieve prijzen daadwerkelijk de wisselkoers volgden, 
zijn per wisselplaats de relatieve prijsindices en de wisselkoersen in een tabel weerge-
ven en voor Londen en Venetië ook in een grafiek (zie grafieken 8.5 en 8.6). In geval 
van koopkrachtpariteit moeten de prijzen in het buitenland – omgerekend in ponden 
Vlaams – even hoog zijn als die in de Republiek. Ook de inflatie zou dan gelijk moe-
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ten zijn omdat internationale arbitrage de verschillen op zou heffen. Was er sprake van 
koopkrachtpariteit? Werd het patroon van de wisselkoersbewegingen verklaard door 
de relatieve prijzen en zo ja, waar was dat dan het geval? Hoe verliep het binnenlandse 
prijspeil en hoe het internationale prijspeil?45 Het binnenlandse prijspeil blijkt uit ta-
bel 8.4. 

Wat in die tabel meteen opvalt, zijn de relatief lage kosten van levensonderhoud in 
Amsterdam en de ongekende stabiliteit tot en met 1610/19. Daarna schoot het prijs-
peil omhoog en consolideerde het in grote lijnen tot 1750/55, afgezien van de lichte te-
rugval in 1680/89 en een uitschieter in 1690/99. Ook Antwerpen en Londen laten naar 
verhouding een relatief stabiel beeld zien, zij het dat het inflatieniveau in Amsterdam 
nagenoeg anderhalve eeuw onder dat van Londen en Antwerpen bleef.46 

Tegen dit relatief lage en stabiele prijspeil steken de scherpe fluctuaties van de in-
flatie in Frankfurt, Hamburg en Venetië en het relatief hoge niveau in Parijs, Frankfurt 
en Venetië – tot 1650/59 – scherp af. Venetië convergeerde na het midden van de zeven-
tiende eeuw naar het Europese gemiddelde.

De convergentie naar een gemeenschappelijke bandbreedte is een derde opmerke-
lijk gegeven dat uit de cijfers blijkt. Voor de meeste plaatsen kwam dat neer op een 

Tabel 8.4 Kosten van levensonderhoud in Amsterdam, Londen, Venetië, Antwerpen, Ham-

burg, Parijs, Dantzig en Frankfurt, 10 jr. gemiddelden

A’dam  Lon Ven Antw Ham Parijs Danz Frankf

1650/54 = 100

1590/99 56,8 71,2 192,1 78,1 69,4 177,7 79,8 88,9

1600/09 57,3 71,7 148,2 66,3 54,4 121,3 65,5 89,6

1610/19 59,2 79,7 130,2 67,1 64,4 136,3 70,0 105,2

1620/29 72,6 77,8 158,9 90,0 116,3 152,1 97,0 152,0

1630/39 83,7 92,9 125,4 99,5 94,5 157,8 82,8 193,0

1640/49 81,6 93,2 124,4 101,6 103,1 149,2 86,4 125,6

1650/59 92,2 96,0 96,9 93,3 99,5 145,2 101,6 91,1

1660/69 89,0 97,6 86,3 90,3 95,3 149,4 87,0 75,2

1670/79 83,5 92,8 99,0 90,8 72,9 129,8 71,5 80,4

1680/89 69,4 87,1 86,1 74,6 63,2 130,0 54,9 87,5

1690/99 94,5 105,7 105,8 103,3 107,7 145,8 89,8 165,7

1700/09 76,0 89,1 104,2 88,1 85,4 113,3 67,4 112,9

1710/19 87,2 100,1 89,4 87,3 96,2 117,7 68,0 57,6

1720/29 75,4 91,8 73,6 74,7 84,9 117,6 56,2

1730/39 68,7 83,5 94,9 70,3 82,2 120,7 62,2

1740/49 85,2 90,4 105,4 89,6 75,0 115,5 66,7

1750/59 80,4 94,8 103,3 82,9 78,0 115,3 67,2

Gem. 77,2 89,1 113,2 85,2 84,8 135,0 74,9 109,6

Bron: bijlage 2.6A.
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trendmatige stijging tot het midden van de zeventiende eeuw en een stabilisatie na-
dien. Een gevolg van de aanhoudend relatief lage binnenlandse prijzen in Amsterdam 
was dat de economieën van de omringende landen moeilijk aansluiting wisten te vin-
den bij het prijspeil in de Republiek. Dat beeld wordt nog duidelijker als we van het 
binnenlandse prijspeil overstappen naar het relatieve of internationale prijspeil en 
laten zien in welke mate de onderlinge wisselkoersen dit beïnvloedden. In grafiek 8.5 
is dat gebeurd voor Engeland en in grafiek 8.6 voor Venetië. Uit beide grafieken blijkt 
dat er vooral in de eerste helft van de zeventiende eeuw over de hele linie nagenoeg 
geen sprake was van koopkrachtpariteit. De prijzen volgden in die periode nog niet 
de wisselkoersen, zij het dat vanaf de jaren veertig de pondsterlingkoers geleidelijk 
het patroon van de relatieve prijzen ging volgen. In de eerste helft van de zeventiende 
eeuw werden de fluctuaties in de koersen dus niet veroorzaakt door de beweging van 
de prijzen. Dat had tot gevolg dat veranderingen van de nominale wisselkoersen ook 
reële koersveranderingen tot gevolg hadden en dat die reële veranderingen een zware 
last betekenden voor de plaatsen en landen met een overgewaardeerde munt. In de 
eerste helft van de zeventiende eeuw waren alle munten sterk overgewaardeerd ten 
opzichte van het pond Vlaams.47 De Republiek plaatste met deze sterke onderwaar-
dering van het pond Vlaams zijn handelspartners op een aanzienlijke concurrentie-
achterstand. Op de langere termijn echter kwamen de wisselkoersen wel degelijk in 
de greep van de relatieve prijzen. Het mooiste voorbeeld hiervan is pond-sterling-
koers (zie grafiek 8.5). Bij de koers van de dukaat leek dit ook het geval, prijzen en 
koersen leken rond de overgang van de zeventiende naar de achttiende eeuw zelfs 
te convergeren (zie grafiek 8.6), maar na de eeuwwisseling dreven ze weer uit elkaar.
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Bron: bijlage 2.6 en 6.
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Een sterke overwaardering van buitenlandse munten ten opzichte van het pond 
Vlaams was hetzelfde als een sterke en langdurige onderwaardering van het pond 
Vlaams. Door de onderwaardering van hun munt hadden kooplieden uit de Republiek 
tot ver in de achttiende eeuw een aanzienlijk concurrentievoordeel op de markten in 
Londen, Venetië, Parijs en Frankfurt. Want wilde het buitenland met de Hollandse 
kooplieden blijven concurreren, dan moest óf het binnenlandse prijspeil in die landen 
worden aangepast zodat dat in de buurt van dat van de Republiek kwam, óf dan moest 
de eigen munt in waarde afnemen. Dat laatste kon gebeuren door de nominale wissel-
koers aan te passen. Die aanpassing – of een depreciatie van de eigen rekenmunt – zou 
tot een te hoog gewaardeerde munt van de Republiek kunnen leiden. Een lange perio-
de van overwaardering, zoals in relatie tot Engeland gebeurde in 1630 en 1652, zou voor 
de exportsector van de Republiek een aanzienlijk concurrentienadeel opleveren. Maar 
doorgaans genoten de kooplieden uit de Republiek door het ondergewaardeerde pond 
Vlaams een groot concurrentievoordeel.48 Zo wist de op de exportgeoriënteerde indus-
trie in de jaren veertig snel terrein te winnen op de concurrentie uit Frankrijk, Italië 
en Vlaanderen: ‘By the 1640’s Dutch manufactures reigned supreme among forreign 
finished goods selling in France, those of Flanders and Italy now counting for much 
less. Dutch lakens en camlets led the field.’ Het is onwaarschijnlijk dat deze ontwik-
keling alleen maar toe te schrijven is aan technische vernieuwingen in de Hollandse 
nijverheid, de verklaring die Israel aandraagt.49 Zeker zo relevant is de wijze waarop de 
Hollandse kooplieden met een aanpassing van hun exportpakket de invloed van het 
wisselkoersrisico op hun bedrijfsvoering wisten in te perken. In dat licht moet ook 
de geleidelijke verschuiving van bulkgoederenhandel naar de handel in meer hoog-
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Grafiek 8.6 Wisselkoers Amsterdam-Venetië: de pond Vlaams-dukaat wisselkoers en prijzen in Amster-
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Bron: bijlage 2.6 en 6.
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waardige producten worden gezien. In de bulkgoederenhandel heerste steeds meer 
concurrentie, waren de marges gering en werd elke handelaar noodgedwongen een 
prijsaanpasser. Veranderingen in de kosten door wisselkoersfluctuaties waren daar-
door moeilijk in de verkoopprijs door te berekenen. Bij producten met een hogere toe-
gevoegde waarde lag dat anders. Daar lagen de concurrentieposities nog niet vast en 
slaagden de Hollandse aanbieders erin om de gevolgen van wisselkoersveranderingen 
in de prijzen door te berekenen. Of, wat ook op grote schaal gebeurde, uitstaande re-
keningen in hun eigen munt te factureren. Meer handel in hoogwaardige producten 
bood kortom de mogelijkheid om de gevolgen van wisselkoersfluctuaties op het be-
drijfsresultaat te beperken. 

Tot ver in de achttiende eeuw hadden de Hollandse kooplieden dan ook alle reden 
om zich op de buitenlandse markten te concentreren. Voor hen bestond er weinig aan-
leiding om zich terug te trekken op de veilige thuismarkt. Alleen op de Duitse markt 
en de Franse markt via Parijs leverden de Hollanders na 1740 een substantieel deel aan 
concurrentiekracht in. 

Wat voor de Hollandse kooplieden als voordeel gold, betekende voor hun bui-
tenlandse concurrenten uiteraard een nadeel. Die buitenlandse concurrenten dron-
gen dan ook herhaaldelijk aan op beschermende maatregelen, zoals de Engelse Acts 
of Navigation van 1651 en 1660,50 omdat ze zich niet alleen sterk benadeeld voelden 
ten opzichte van de Hollandse kooplieden die met hun goedkope munt de Engelse 
markt goedkoper konden bedienen, maar ook omdat die Hollandse kooplieden met 
hun goedkope kapitaal ook nog eens met beleggingen en investeringen op de Engelse 
markt doordrongen en daardoor nog eens extra profiteerden van concurrentievoordeel 
van de ondergewaardeerde Hollandse munt. 

8.5 Kapitaalrendement

Onderzoek naar het kapitaalrendement is door gebrek aan kwantitatief bronnenma-
teriaal beperkt gebleven tot Engeland.51 Uit tabel 8.5 blijkt een sterk wisselend profijt 
van Hollandse beleggingen en investeringen in Engeland. 

Over de hele zeventiende eeuw gemeten lag het profijt op een bescheiden gemid-
delde van 3,4 procent (zie kolom 4). Wordt het laatste decennium van die eeuw buiten 
beschouwing gelaten, dan zakt dat percentage zelfs naar 2,2 procent.

In het begin van de tweede helft van de zeventiende eeuw lag het rendement lager 
dan in de eerste helft. Tegen het einde van de zeventiende eeuw steeg het kapitaalren-
dement rap, want tussen 1690/99 en 1720/29 schoot het door naar gemiddeld 16,4 pro-
cent. Nadien, en eigenlijk meteen al in 1720/29, viel het rendement sterk terug. Het 
werd zelfs negatief. Ook het gemiddelde over de periode 1720/29-1750/59 bleef met 
-0,5 procent negatief. 

De perioden die het Hollands kapitaal het meest opleverden, springen in de tabel er 
uit: 1620/29, de jaren veertig van de zeventiende eeuw en de periode rondom de wisse-
ling van de zeventiende naar de achttiende eeuw. Het zijn de perioden met de grootste 

Dehing_HRbinnenwerk DEF compleet.pdf   250 28-08-12   09:48



8.5 kapitaalrendement  251

kapitaalmobiliteit, waarin langetermijnkapitaal vanuit de Republiek naar het buiten-
land vloeide en het kort buitenlands kapitaal naar Amsterdam om in edelmetaal, Wis-
selbankdeposito’s of wissels te worden geconverteerd. Het zijn ook de perioden met 
de nodige monetaire turbulentie. Dat was in het begin van de zeventiende eeuw het 
geval toen er in Engeland klachten waren over Hollandse kooplieden die grote som-
men geld het land uitstuurden ‘which may have been connected with the foundaytion 
of the Bank of Amsterdam.’52 Ook gedurende de financiële crisis van 1621 was het aan 
de orde53 en bij de confiscatie door Karel I van buitenlandse bezittingen bij de Engelse 
Munt in 1640, waaronder veel Hollands geld en de grootschalige zilverexport uit En-
geland tussen 1680 en 1710. De actie van de Engelse koning in 1640 leidde tot kapitaal-
vlucht naar de Republiek en een nominale rente in Londen die omhoogschoot naar 
11,2 procent (reëel 7,9 procent, zie bijlage 2.3). Gedurende Cromwell’s Puriteinse Revo-
lutie (1650-1658) was het kapitaalrendement in Londen weliswaar positief, maar min-
der hoog dan in de periode ervoor. De winst in de jaren vijftig werd grotendeels teniet 
gedaan door een waardedaling van het pond sterling van 2,2 procent en de onrust op 

Tabel 8.5 Netto reële opbrengst van Amsterdams kapitaal in Londen

Reële rente Wisselkoers appreciatie Netto opbrengst A’dams 

A’dam

1

Londen

2

Londen

3

kapitaal in Londen

4=(1+3)-2

%

1590/99 5,7

1600/09 8,9 8,8 1,8 1,7

1610/19 7,4 8,5 -1,0 0,1

1620/29 2,2 8,8 2,6 9,1

1630/39 6,6 5,3 1,5 0,3

1640/49 2,3 7,9 -1,6 4,1

1650/59 4,8 7,2 -2,2 0,2

1660/69 6,4 5,1 1,1 -0,2

1670/79 1,9 -0,1

1680/89 3,6 2,0

1690/99 -1,3 18,6 -8,3 11,6

1700/09 4,0 24,7 1,5 22,2

1710/19 7,9 20,4 3,1 15,6

1720/29 6,3 4,7 -0,7 -2,4

1730/39 4,0 5,5 2,3 3,8

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

1750/59 4,9 3,2 -1,4 -3,1

1760/69

1770/79 3,8 4,5

Bron: bijlage 5.4.
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de wisselmarkt. Na de Restauratie lonkte voor het kapitaal uit de Republiek niet lan-
ger de hoge reële Engelse rente. 

De Engelsen, die de rente als een barometer van economische gezondheid be-
schouwden, zagen deze ontwikkeling al in 1638 met lede ogen aan zoals Lewes Roberts 
in The merchant mappe of commerce: ‘Of late daies England and other neighbouring Coun-
tries are found to have their estate going at interest according to the custome of the 
place, which is 8 per cent. Whereas in their owne Countries [Amsterdam P.D.] 4. or 5. 
per cent. is as much as the same will yeeld them.’ 54 Ze waren zich ook zeer bewust van 
het effect van het renteverschil voor de geldstroom vanuit de Republiek: ‘the making of 
this peace will have an excellant influence heere this deadness of trade would be a little 
releived, and probably the Dutch would agayne send ther mony hither for the benefit 
of interest, and the dearth of mony heare, will be shortly to notorious’.55 

In de jaren zestig stokte de stroom uit Amsterdam. Risicodragend Hollands vermo-
gen rendeerde in die periode slechter dan voorheen. Toch bracht het hoge renteniveau 
in Engeland William Temple er in 1668 toe om vanuit Den Haag aan de Engelse koning 
het advies te geven om bij zijn Engelse bankiers een renteconversie te overwegen. Tem-
ple had namelijk reden om aan te nemen dat ‘a very great Trade is driven with them 
from Holland by Dutch merchants, who turn their Mony through their Hands, encou-
raged by the great Interest they gaine there in lieu of so small here’.56 

Na de Revolutie van 1688 werd Engeland volgens Barbour zelfs ‘the preferred field 
for investment’ voor Amsterdams kapitaal.57 In het kielzog van Willem III drongen 
bankiers en hun agenten uit de Republiek na 1688 steeds openlijker door tot de Engel-
se markt.58 Hun betekenis voor de Engelse geldschepping was in 1688 al duidelijk ge-
worden en tegen het einde van de Negenjarige Oorlog (1688-1697) en tijdens de Spaan-
se Successieoorlog (1701-1714) werd die positie versterkt omdat ze in beide oorlogen 
actief bemiddelden in financieringen en betalingen.59 Deze Hollandse connecties wa-
ren ‘extraordinarily shrewd in picking their moments to enter and to leave’, momen-
ten die werden ingegeven door reële opbrengsten op hun kapitaal.60 

Dat laatste gold ook voor de twee speculatieve geldstromen die in het laatste decen-
nium van de zeventiende en het eerste decennium van de achttiende eeuw op gang 
kwamen. De eerste was gericht op de grootschalige arbitrage tussen wissels en edelme-
taal en de tweede op de aandelenhandel in Engeland. Uit tabel 8.5 blijkt hoe winstge-
vend beleggingen in Engeland in deze periode waren: 16,4 procent gemiddeld tussen 
1690/99 en 1710/19, met als uitschieter de periode 1700/09: + 22,2 procent. Eind 1720 
klapten de Engelse aandelenkoersen in elkaar en haalden beleggingen gemiddeld een 
negatief rendement.61 

De kapitaalmobiliteit vanuit de Republiek naar andere gebieden dan Engeland kan 
slechts op hoofdlijnen worden gereconstrueerd. Over het volume van het uitgaand én 
inkomend kapitaalverkeer in de Republiek valt slechts in algemene zin iets op te mer-
ken. Kwalitatieve bronnen en literatuur bieden wel aanknopingspunten voor een in-
dicatie van een aantal elementaire kapitaalstromen. Ervan uitgaande dat kapitaal zich 
louter uit rendementsoverwegingen en het liefst tegen een zo laag mogelijk risico naar 
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gebieden verplaatste waar het rendement het hoogst was, volgt dat kapitaal uit de Re-
publiek pas in beweging kwam als elders meer geld verdiend kon worden dan in de 
Republiek zelf.62 In dat licht moet ook de omvangrijke kapitaalexport vanuit de Repu-
bliek naar de verschillende Europese regio’s in de eerste driekwart van de zeventiende 
eeuw en vanaf het begin van de achttiende eeuw worden gezien. Uitgaand en inko-
mend kapitaal hadden ook hun weerslag op de liquiditeit in Amsterdam. En in dat 
licht is het ook relevant om de mogelijke uitwerking voor de Wisselbank van de ver-
schillen in liquiditeitsvoorkeuren en de reële kapitaalopbrengsten te bezien.63 

Doorslaggevend voor kapitaalmobiliteit waren de verschillen in liquiditeitsvoor-
keuren en de reële kapitaalopbrengsten in Amsterdam en elders. 

De uitwerking van dit effect is in grote lijnen zichtbaar gemaakt in grafiek 8.7 en 8.8. 
waarin respectievelijk de rente in Amsterdam en de nettokapitaalopbrengst in Londen 
zijn afgezet tegen de metaalvoorraad van de Wisselbank. Tot het laatste driekwart van 
de zeventiende eeuw lijkt een dalende rente de metaalvoorraad te drukken en een aan-
trekkende rente nadien het tegenovergestelde effect te hebben. Vanaf het begin van 
de achttiende eeuw lijken veranderingen in de omvang van de metaalvoorraad vóór te 
lopen op renteveranderingen, totdat vanaf 1730/34 weer het in de zeventiende eeuw 
gangbare patroon zichtbaar wordt. Toch is er geen sprake van een echt patroon. Bere-
keningen wijzen uit dat er slechts in 1630/39 een beperkt oorzakelijk verband bestond 
tussen de mutatie van de metaalvoorraad van de bank en de verandering van de rente.64 
In alle andere jaren was dat verband erg bescheiden, zwak of praktisch nul. 

In grafiek 8.8 ontbreekt op het eerste gezicht eveneens een echt patroon. Of het 
zou moeten zijn dat beide variabelen, die grotendeels binnen een beperkte histori-
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Grafiek 8.7 Rente Amsterdam en metaalvoorraad Wisselbank

Bron: zie bijlage 2B Bronnen, gehanteerde begrippen en samenstelling cijfers.
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sche waardenrange blijven, rond het einde van de zeventiende eeuw en het begin van 
de achttiende eeuw als de grootste fluctuaties zichtbaar zijn, typische parallellen la-
ten zien waarbij hoge opbrengsten gepaard gaan met een dip in de metaalvoorraad en 
lage of negatieve opbrengsten met pieken in de metaalvoorraad. De metaalvoorraad-
ontwikkeling van de bank reflecteerde dus vooral de ontwikkeling van de reële rente 
in Londen.65 

Kapitaal uit gebieden met oorlogen, tekorten op de lopende rekening van de beta-
lingsbalans, hoge inflaties en depreciatie van de eigen rekenmunt,66 dat kapitaal zocht 
een goed heenkomen in Amsterdam, waar de inflatie laag was en de reële waardever-
mindering van het geld het kleinst. Deze kapitaalvlucht maakte het liquiditeitstekort 
in de exportlanden nog groter en resulteerde in Amsterdam in een zeer liquide en sta-
biele markt die zowel het niveau als ook de wispelturigheid van de rente dempte. De 
lage rente op handelskrediet veroorzaakte verder een structureel lage wisselkoers van 
buitenlandse plaatsen op Amsterdam. Dat maakte de invoer vanuit Amsterdam struc-
tureel goedkoper, wat de Amsterdamse export extra stimuleerde. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat vanuit steeds meer Europese plaatsen wissels op Amsterdam konden 
worden getrokken en ook daadwerkelijk werden getrokken. Trekken op Amsterdam 
was goedkoop en uitbetaling van wissels door de verplichte wisselcontrole van de Wis-
selbank strak gereguleerd. Solide handelspapier kon er altijd snel worden omgewisseld 
in banktegoeden en banktegoeden in contant geld. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de grote Amsterdamse internationale koop-
liedenfirma’s blootstonden aan wisselkoersrisico’s, diezelfde risico’s niet alleen in-
toomden door hun handelsactiviteiten te verleggen, hun investeringen, productieac-
tiviteiten en hun niet-geïnvesteerde kapitaal naar het buitenland te verplaatsen, maar 
ook de voordelen van de wisselkoersveranderingen wisten uit te bouwen, of in het 
meest neutrale geval, de invloed van wisselkoersschommelingen wisten te neutralise-
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Grafiek 8.8 Netto opbrengst van Amsterdams kapitaal in Londen en metaalvoorraad Wisselbank

Bron: zie bijlage 2B Bronnen, gehanteerde begrippen en samenstelling cijfers.
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ren. Daar kwam bij dat deze kooplieden de geldstromen van hun bedrijf veelal in één 
en dezelfde valuta konden afhandelen, via de Amsterdamse Wisselbank. 

De bank faciliteerde arbitrage tussen girale tegoeden, edelmetaal en wissels en wist 
op die manier kortetermijnturbulenties op de wisselmarkt op te vangen en internati-
onale valutamarkten te verbinden met de binnenlandse goud- en zilvervoorraden van 
de Republiek Frankrijk, Spanje en Engeland. Engeland ervoer het sterkst het arbitra-
ge-effect van hoge en lage wisselkoersen in combinatie met grootschalige goud- en 
zilverexporten naar Amsterdam, waar de markt – vergeleken met Londen en Venetië – 
de grootste gevoeligheid voor edelmetaalbewegingen en vraagoverschotten van wis-
sels liet zien en het pond Vlaams langdurig sterke tekenen van onderwaardering. Dat 
laatste plaatste de handelspartners van de Republiek op een aanzienlijke concurren-
tieachterstand. Tegelijkertijd wist de Wisselbank haar gulden met aan- en verkopen 
sterk te houden.

Een uitblijvende guldeninflatie in combinatie met een langdurige onderwaarde-
ring en een wisselkoerspolitiek die de invoer uit het buitenland goedkoop maakte, 
schraagde het vertrouwen in de bankgulden en het monetaire beleid van de stad Am-
sterdam. Uit dat beleid valt namelijk een weloverwogen wisselkoerspolitiek te des-
tilleren, een politiek die gericht was op het intomen van de nadelen van wisselkoers-
schommelingen via het reguleren van de metaalvoorraden van de Wisselbank en het 
synchroniseren van alle betalingen in één valuta. Dit valutabeheer bracht stabiliteit en 
vertrouwen én het plaatste Amsterdamse kooplieden op voorsprong op hun buiten-
landse concurrentie die veelal het nakijken had in financiële zaken. 

8.5 Intermezzo. De uitgekiende speculatie van een Amsterdams 

prijskartel

De reconstructie van de vrije val van de Venetiaanse dukaat in de jaren veertig van de 
zeventiende eeuw leert hoe uitgekiend Amsterdamse kooplieden wisselkoersveran-
deringen in hun voordeel omzetten en hoe afhankelijk de Venetianen van de Am-
sterdammers waren. De afhankelijkheid bleek al in het eerste decennium van de ze-
ventiende eeuw. De Republiek Venetië zocht toen geld en materieel en kwam in 
Amsterdam terecht waarna er een min of meer geregelde samenwerking ontstond die 
erop neerkwam dat Venetië het inkopen van oorlogsmaterieel met Amsterdamse kre-
dieten financierde.67 Het verloop van de wisselkoers op Venetië was dus voor een be-
langrijk deel terug te voeren op deze oorlogsfinanciering. Toen Venetië de eerste kre-
dieten afsloot, waren deze naar verhouding goedkoop: de Hollandse munt was een 
laagrentende munt en de wisselkoers was toen gunstig voor de Venetianen. Wie in 1616 
een dukatenwissel in de Republiek aanbood ter vereffening, ontving daarvoor bij een 
wisselkoers van 105 groten Vlaams aanzienlijk meer dan in 1634 toen de koers op 87,0 
groten/dukaat stond.68 Wie dus in 1634 zijn kredieten uit 1616 moest terugbetalen in 
Hollandse bankguldens zag zich voor grote kapitaalverliezen geplaatst op zijn Hol-
landse leningen.69 
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Wisselbankdeposito als remedie tegen wisselkoersrisico

Tijdgenoten waren zich terdege bewust van dit effect van de waardevermindering van 
de Venetiaanse munt. Zo trachtte de gevolmachtigde van de Republiek Venetië, Chris-
toforo Suriano, het negatieve wisselkoerseffect op twee manieren te beperken: hij advi-
seerde zijn broodheren om vanuit Venetië wissels op Amsterdam te trekken en in Am-
sterdam geld in de Wisselbank te deponeren.70 

Suriano resideerde tussen 1616 en 1623 in Den Haag. Zijn belangrijkste opdracht 
was om in de Republiek soldaten, schepen en geschut aan te schaffen voor de oorlog 
tegen de Turken en de financiering daarvoor rond te krijgen. Die financiering verliep 
niet vlekkeloos. Zo kon een plaatselijk bankiersconsortium in 1616 nog niet direct via 
de Amsterdamse beurs de benodigde contanten opbrengen. Het geld moest via wis-
sels op Antwerpen, Londen en Frankfurt bijeengesprokkeld worden. Bovendien was 
de wisselkoers in Amsterdam met meer dan 100 groten per dukaat aan de hoge kant. 
Er was duidelijk een geringe vraag naar wissels op Venetië. Het wisselen en uitbetalen 
in Amsterdam van dukatenwissels uit Venetië was daardoor voor Amsterdamse ban-
kiers naar verhouding duur en omgeven met de nodige onzekerheden. Een wissel van 
1.000 dukaten vertegenwoordigde bij een koers van 100 groten Vlaams/dukaat een te-
genwaarde in Amsterdam van 2.500 gulden. Bij een koers van 90 groten/dukaat was dat 
2.225 gulden. In werkelijkheid ging het om bedragen die het tien- tot twintigvoudige 
bedroegen.71 

Suriano klaagde over de hoge koers die Amsterdamse kooplieden vroegen voor wis-
sels op Venetië. Surriano adviseerde de Senaat in Venetië daarom vanuit Venetië wis-
sels op Amsterdam te trekken in plaats van dat hij dat vanuit Amsterdam op Venetië 
deed. Na een aantal bankroeten op de Amsterdamse beurs krompen in 1618 de krediet-
mogelijkheden nog meer en daalden de koersen verder omdat het wisselaanbod ach-
terbleef. De schaarste verslechterde de situatie voor de Venetianen nog verder, waarop 
Suriano naar voren bracht dat het wisselkoersrisico en het nadeel van de wisselschaars-
te of ‘strettezza di cambi’ kon worden ondervangen door risicovrij geld in de Amster-
damse Wisselbank te deponeren.72 Zo’n risicovrij deposito zou Venetië niet alleen de 
nodige koersverliezen besparen, het zou de Republiek bovenal de appreciatiewinst van 
de bankgulden opleveren. 

Suriano’s adviezen werden slechts ten dele ter harte genomen. Dat bleek drie de-
cennia later, in 1645 toen de opvolger van Suriano wederom geconfronteerd werd met 
een ongunstig wisselkoersverloop. De Republiek Venetië beschikte toen inmiddels wel 
over een Wisselbankrekening, maar toonde zich in de confrontatie met de Amsterdam-
se kooplieden nog altijd de onderliggende partij die bij het afsluiten van wisseltransac-
ties niet bij machte was om invloed uit te oefenen op de wisselkoers.73 Want ook in 1645 
waren de Venetianen in hun zoektocht naar schepen en soldaten weer in Amsterdam 
terechtgekomen.74 Deze keer was Domenico Condulmar met deze staatstaak belast. 
Condulmar, op wiens naam ook de Wisselbankrekening van de Republiek Venetië in 
1645 stond, was de secretaris van Alvise Contarini die als Venetiaans gezant in Münster 
resideerde.75 Ruimschoots voordat Condulmar in Amsterdam zijn opwachting maakte, 
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bleken de Amsterdamse reders en financiers echter al volledig op de hoogte te zijn van 
alle relevante informatie: zijn komst, de marktcondities in Venetië en de penibele mi-
litaire situatie waarin Venetië verkeerde door de oorlog tegen de Turken. 

Voor het Amsterdamse consortium onder leiding van de machtige Amsterdamse 
koopman Pieter Trip gold dat ze ‘alle gelegenheid hadden hun gelederen te sluiten 
en te organiseren’. In de praktijk kwam dat neer op een gecentraliseerd prijskartel.76 
Condulmar was verontwaardigd over de hoge huurprijzen die Trip namens het con-
sortium bij een eerste contact bleek te vragen. Hij schortte de onderhandelingen dan 
ook op. Toch had de Venetiaan weinig alternatieven. Dat bleek toen er in tweede in-
stantie gesproken werd en de Trippen bij monde van Pieter en Gerard hun specifieke 
voorwaarden duidelijk maakten: vier maanden vooruitbetalen en een vaste wisselkoers 
van de dukaat bij uitbetaling. De laatste bepaling rechtvaardigden de Trippen door 
als volleerde valutamanagers te verwijzen naar de droevige ervaring die Pieter Trip in 
een uitrustingscontract met Portugal had opgedaan. Door de clausule ‘tegen gangbare 
Portugese munt’ toe te staan zou hij grote schade hebben geleden, omdat de dagkoers 
na afsluiting van het contract alleen maar was gestegen. Na lang onderhandelen wer-
den de contracten ondertekend, waarbij de reders weliswaar niet het onderste uit de 
kan wisten te halen, maar wel de vooruitbetaling en een gunstige valutapositie, waar-
door het omrekeningsrisico was gedekt en dat risico volledig bij de Venetianen kwam 
te liggen.77 Daarbij gingen de Amsterdammers er kennelijk op voorhand van uit dat de 
contant- of dagkoers van de wissel op Venetië, de koers in groten Vlaams waartegen 
zou worden uitbetaald, niet boven de contractueel vastgestelde termijnkoers uit zou 
komen. Condulmar voorzag de gevolgen. Hij had er bij zijn opdrachtgevers sterk op 
aangedrongen dat ze tijdig vanuit Venetië geld zouden overmaken, omdat anders ‘in 
dit land waar alles door geld wordt beheerst’ geldverschaffers zouden gaan treuzelen 
met uitbetalen en niet zouden schromen de wisselkoers te manipuleren in een voor 
hen gunstige richting: omlaag dus. 

Direct na het sluiten van het contract, eind september 1645, bleek zijn gelijk. De 
koers van de dukaat daalde van 92,5 groten Vlaams naar 91,75. Niet veel later kreeg 
Condulmar de beschikking over vier kredietbrieven met een gezamenlijke waarde van 
60.000 dukaten.78 Waren de brieven uitbetaald tegen de in Venetië gangbare julikoers, 
zo’n 94 groten Vlaams, dan had dat in Amsterdam 141.000 gulden opgeleverd.79 Een 
koers van 92,5 groten Vlaams stond nog gelijk aan 138.756 gulden, maar wat hij uitein-
delijk kreeg was niet meer dan 136.443 gulden, een bedrag dat spoort met een feitelijke 
koers van 91 groten. De koers zal iets hoger hebben gelegen, omdat inhalige bankiers 
er ook nog makelaarskosten van af hadden gehouden. ‘Ik weet wel’, schreef Condulmar 
begin oktober 1645 vertrouwelijk aan zijn opdrachtgever Contarini in Münster, ‘dat de 
kooplieden de hand hebben gehad in de lage wisselkoers, maar hij zal nog lager wor-
den. Wanneer de Republiek [Venetië, P.D.] van het begin af in plaats van kredietbrieven 
wissels had gestuurd, met wezenlijke storting in Venetië, dan zou zij in deze zaak enige 
duizenden dukaten hebben bespaard.’ Met ‘wezenlijke storting in Venetië’ bedoelde 
hij de constructie waarbij vanuit Venetië wissels op Amsterdam zouden zijn getrokken 
tegen een vastgestelde in Venetië gangbare koers. Daardoor zou hij niet alleen sneller 
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dan nu het geval was over contant geld hebben kunnen beschikken, maar zou hij bo-
venal een kleiner valutarisico hebben gelopen en veel geld hebben bespaard en meer 
onderhandelingsruimte hebben gehad. Die onderhandelingsruimte lag nu volledig 
bij zijn crediteuren. Zo vertraagden de bankiers Van Goor en Boucart medio oktober 
1645 een nieuwe uitbetaling van 20.000 dukaten. Het leverde hen in dit geval uiteinde-
lijk niet het gewenste resultaat op omdat de koers kortstondig steeg. Bij uitzondering 
streek de Republiek Venetië een bescheiden koerswinst op. De verliezen die ze door-
gaans leed, had ze volgens Condulmar dan ook helemaal aan zichzelf te wijten. Con-
dulmar, die zich volgens Geyl als een weerloze prooi voelde die zich door al die Amster-
damse roofdieren had laten plukken, stond versteld van de Venetiaanse onwetendheid: 
‘Ik verbaas er mij genoeg over, dat men die dingen in het Collegio niet weet. Als er uit 
Polen niet zoveel gereed geld was gekomen, zou de koers wel tot 86 gedaald zijn.’ 

Wat voor Condulmar slechts een ontoelaatbaar geachte abnormaliteit was, was in 
de jaren veertig van de zeventiende eeuw in Amsterdam een volkomen wettige en nor-
male handel geworden. Dat was het in Venetië overigens ook en al lang voordien, maar 
kennelijk was het niet zozeer onkunde, maar eerder onmacht en het ontbreken van 
manoeuvreerruimte tegenover de Amsterdamse dominantie die de Republiek Venetië 
parten speelde.80 
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