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10 Conclusie 

Richt een bank op, breng die naar Amsterdams voorbeeld onder overheidstoezicht en 
bevorder daarmee de ontwikkeling van de Engelse economie. Dat was, kort geformu-
leerd, het advies dat Gerard de Malynes in 1629 de lezers van zijn Lex Mercatoria voor-
hield. De Malynes bepleitte een ingreep zoals het stadsbestuur in Amsterdam die in 
1609 had doorgevoerd met de oprichting van de stedelijke Wisselbank. Met die in-
greep legde het stadsbestuur in Amsterdam de markt extra regels op, een welbewuste 
ommezwaai waarmee de stad doelbewust het betalingsverkeer van kooplieden in de 
bank concentreerde. Dat gebeurde in de overtuiging dat marktpartijen zich daardoor 
anders zouden gaan gedragen. Anders geformuleerd: via de Wisselbank verschafte het 
stadsbestuur van Amsterdam zich macht en instrumenten om de stedelijke handel te 
beschermen tegen de monetaire uitwassen van de stormachtige economische groei.

Met de keuze voor een Wisselbank toonde het stadsbestuur haar visie dat de bank 
deel uitmaakte van de fundamentele infrastructuur van de stad en dat niets doen, de 
keuze die nog grotere economische risico’s inhield, geen optie was. Onstabiel geld, in 
de vorm van muntverzwakking of devaluaties, verstoorde namelijk marktprijzen. Het 
dreigde ook het reguliere handelsverkeer te belemmeren omdat de rekening van de 
geldontwaarding naar kredietverleners werd doorgeschoven. De keuze voor beleids-
wijziging en een Wisselbank was een keuze voor een publieke functie van de bank, het 
alternatief waarvan het hoogste nut werd verwacht: monetair evenwicht in de vorm 
van stabiel geld. Een dergelijk evenwicht vereiste een degelijke monetaire basis, een 
goede waarborg tegen waardevermindering, een mandaat en instrumenten die een 
effectieve controle op mogelijke risicofactoren mogelijk maakten. De keuze voor een 
Wisselbank was van grote praktische betekenis voor het geldverkeer in de stad en het 
monetaire beleid. De keuze betekende echter ook een aanhoudend competentiege-
vecht over rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken tussen centrale en 
gewestelijke overheden en de stad Amsterdam. Binnen de stad streefden verschillende 
bestuurslagen – vroedschap, burgemeesters en commissarissen van de bank – formeel 
hetzelfde doel na. In werkelijkheid was niet altijd even goed te achterhalen wie wan-
neer precies en feitelijk aan de touwtjes trok en welk besluit we op wiens invloedrijke 
voorspraak en feitelijke beslissing danken. Niet dat de bank als een boot op de stroom 
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dreef, maar door de vele ambtenwisselingen, regeringsveranderingen en wisselende 
onderlinge krachtsverhoudingen waren monetaire besluiten eerder resultante van po-
litieke strijd dan van studeerkamerverhandelingen. 

Maar al verbrokkelde de daadkracht bij tijd en wijle tussen de stedelijke bestuur-
slagen, formeel en in essentie was het beleid gericht op beteugeling van monetai-
re instabiliteit en de mogelijkheden om via monetaire kanalen de reële economie te 
beïnvloeden. In Amsterdam was men op enkele hardnekkige problemen gestuit die 
voortsproten uit het metallieke monetaire systeem van de Republiek. Dat systeem én 
de minder ontwikkelde wissel- en kapitaalmarkt én de grote invloed van de overheid, 
beperkten echter het aantal kanalen voor monetair beleid. Van de beschikbare traditi-
onele monetaire transmissiekanalen (rente, prijzen, financiële activa, geldhoeveelheid, 
krediet en verwachtingen) werd in Amsterdam de kaart gespeeld van de geldhoeveel-
heid, het krediet en de verwachtingen. Met de centralisatie van betaaldiensten in de 
Wisselbank, het kassiersverbod en aanvullende voorschriften trachtte het stadsbestuur 
het betalingsverkeer in goede banen te leiden en de kooplieden tegemoet te komen in 
hun monetaire onzekerheden. Die kooplieden moesten, als ze daar behoefte aan had-
den, snel en goedkoop betalingen kunnen verrichten, munten in de bank kunnen 
brengen of munten van goede kwaliteit uit de bank kunnen halen. En bovenal moes-
ten hun banktegoeden worden beschermd tegen dreigende geldontwaarding. Een sta-
biele waarde in termen van zilver, dát was de oorspronkelijke opdracht van de bank en 
dát was wat de kooplieden van de bank mochten verwachten. 

Deze studie heeft die doelgerichte monetaire politiek als onderwerp. Was de Am-
sterdamse Wisselbank daadwerkelijk een geschikt instrument voor de bestrijding van 
de belangrijkste monetaire problemen in Amsterdam en daarmee voor de monetaire 
politiek van de stad? Welk effect ging uit van de operaties van de Wisselbank op de Am-
sterdamse wisselmarkt? Dat zijn de twee vragen die centraal staan in deze studie. Hun 
beantwoording vergde een tweeledige analyse. De eerste heeft betrekking op de geld-
hoeveelheid van de bank in relatie tot haar organisatie, innovatie en bedrijfsvoering. 
Deze analyse neemt de hoofdstukken 3 tot en met 6 in beslag. De tweede analyse, in 
hoofdstukken 7, 8 en 9, spitst zich toe op wisselmarkt en bank. Vertaald in monetaire 
termen komt het neer op een analyse van de relatie tussen zogeheten doelvariabelen 
(marktliquiditeit, winst, waardevastheid), intermediaire variabelen (geldhoeveelheid, 
wisselkoersen) en instrumentvariabelen (bankgulden, recepis, girale betalingen). Om-
dat veel gegevens uit meerdere bronnen afkomstig zijn en de kwaliteit feitelijk slechts 
een kwalitatieve analyse toelaat, zijn voor de analyse geen regressie- of tijdreeksmodel-
len gebruikt. Wel zijn incidenteel statistische toetsen toegepast. 

De hoofdstukken 1 en 2 zijn inleidende hoofdstukken. In hoofdstuk 1 ligt de na-
druk op de historiografie over de Wisselbank, de context van de onderzoeksvragen, 
de analytische aanpak, een beschrijving van de bronnen en de data. In hoofdstuk 2 is 
uit de doeken gedaan hoe het internationale economisch klimaat tegen het einde van 
de zestiende eeuw de groei van de economie van de Republiek de opkomst van Am-
sterdam als dominante handelsmetropool mogelijk maakte. Dit hoofdstuk bevat een 
schets van het conjunctuurverloop in Amsterdam en het ontstaan van een samenge-

Dehing_HRbinnenwerk DEF compleet.pdf   276 28-08-12   09:48



10 conclusie   277

steld betalingssysteem met de Wisselbank als centrale schakel. De karakteristieken van 
deze schakel worden besproken in hoofdstuk 3. Uit de volgende hoofdstukken blijkt 
het belang van de bank voor de financiële infrastructuur in Amsterdam (hoofdstukken 
4, 5 en 6) en de internationale verhoudingen (hoofdstukken 7, 8 en 9).

Uit hoofdstuk 3 blijkt dat twee factoren bij de oprichting van de bank van belang 
waren: 1.) de rol die de verschillende overheidsorganen was toebedeeld bij het bewa-
ken van de muntstandaard en 2.) het monetaire markteffect dat zich voordeed door het 
verschil tussen de officiële prijs van munten en hun marktprijs. Taken, bevoegdheden 
en instrumenten voor monetaire politiek lagen verdeeld over centrale, gewestelijke 
en stedelijke autoriteiten. Machtsverhoudingen waren daardoor verbrokkeld. Dat gaf 
ruimte aan concurrentie tussen deze bestuurslagen. Niet dat die het systeem onbruik-
baar maakte, maar Amsterdam werd er door tussen twee vuren geplaatst. Ontevreden 
kooplieden claimden volwaardig geld. Maar het stadsbestuur en burgemeesters had-
den noch op de samenstelling en het niveau van de muntproductie, noch op de con-
trole van de muntcirculatie enige grip. In Amsterdam waren ze sterk afhankelijk van 
gewestelijke en centrale bestuurslagen. Het provinciaal bestuur reguleerde de munt-
productie en had de competentie voor de officiële muntwaardering. De vaststelling 
van de muntprijzen lag echter bij de Generaliteit. Daarbij draaide alles om het verschil 
tussen muntprijzen en marktprijzen en de vraag van de muntaanpassing. De Gene-
raliteit trachtte als centraal orgaan de ordonnantieprijzen van de munten in overeen-
stemming te houden met de toegenomen marktwaarde van het zilver of goud waaruit 
de munten waren samengesteld. Daartoe verordonneerde de Generaliteit geregeld een 
verhoging van de officieel vastgestelde muntwaarde. Deze nominale verhoging werd, 
hoe goed bedoeld ook, als een heimelijke devaluatie ervaren. Het binnenlandse geld 
werd minder waard en tijdgenoten klaagden over het ‘opklimmen’ of de ‘steygering’ 
van het geld. De geldcirculatie werd als chaotisch ervaren en de Generaliteit, de Staten 
van Holland en de stad Amsterdam dreigden hun grip op het geldverkeer te verliezen. 
Daarmee stond ook de bescherming door deze overheden tegen geldontwaarding en 
de afvloeiing van goed binnenlands geld op het spel. 

Omdat de markt voor problemen zorgde en een door Generaalmeester van de Munt 
aan de Staten Generaal en burgemeesters van Amsterdam aan de vroedschap voorgestelde 
boven-lokale regulering om in alle handelssteden van de Republiek een stedelijke wissel-
bank op te richten maar niet van de grond kwam en de onrust aanhield, viel in Amster-
dam het besluit om een Wisselbank op te richten. De bank kreeg het monopolie in het 
bepalen van de geldprijzen, de geldhoeveelheid en het aanbod van (onderhands) over-
heidsgeld. Na de oprichting van de Wisselbank trachtten de bestuurders van Amsterdam 
te voorkomen dat rekeninghouders de waarde van hun banktegoeden zagen verdam-
pen of niet meer het gewenste geld konden krijgen. Als een van beide zou gebeuren, 
viel het betalingsverkeer stil en zou de internationale handel zich naar elders verplaat-
sen. In Amsterdam gaf men daarom de voorkeur aan interne en externe wisselkoersstabi-
liteit. Banktegoeden beschermen tegen waardeverlies, marktliquiditeit garanderen, en 
dus ook kapitaalmobiliteit, internationaal betalingsverkeer en valutabeheer stroom-
lijnen, én winst maken, dát waren de vier doelstellingen waarmee het stadsbestuur de 
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commissarissen van de Wisselbank in 1609 opzadelde en waarmee het via nieuwe in-
structies en ordonnanties de nieuwe werkelijkheid een basis trachtte te geven in een 
aangepaste ordening. Met de oprichting van de Wisselbank koos het stadsbestuur voor 
het recept van de Venetiaanse Banco della piazza di Rialto. In navolging van deze bank 
schreef de Wisselbank onder meer voor dat de tegoeden van rekeninghouders volledig 
gedekt moesten zijn door goud en zilver in de kluizen van de bank en dat rekening-
houders niet méér geld konden overschrijven dan hun tegoed toestond. Bovendien 
moesten voortaan alle betalingen van op Amsterdam getrokken wissels verplicht in 
bankgeld plaatsvinden en dus via de Wisselbank verlopen, waarmee deze de clearing 
van de hele Amsterdamse wisselhandel binnenhaalde. Oorspronkelijk kon men ook 
wissels ter incassering in de bank brengen, een gebruik dat in 1613 was afgeschaft. Zo 
ontstond ook het idee van een aparte kas- of hoofdrekening (de speciekamer) die vanaf 
het begin dé draaischijf was in het beheer van de in- en uitstroom van munten en me-
taal en daarmee ook van het beheer van de metaalvoorraad, de hoeveelheid bankgul-
dens en de onderhandse kredieten.

In hoofdstuk 4 wordt de ontwikkeling van het bankgeld uit de doeken gedaan. Het 
is het verhaal over het ontstaan van de bankgulden, de markt voor bankguldens en de 
prijsvorming op die markt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een model en mijn 
hypothese dat de bank via openmarktinterventies de metaalvoorraad van de bank en 
daarmee de marktliquiditeit reguleerde. Aanvankelijk, kort na de oprichting van de 
bank, leverde het vervullen van de oorspronkelijke bankopdracht, het handhaven van 
een stabiele waarde van de banktegoeden in termen van zilver, geen problemen op, 
al volgde de bank de ordonnantieprijzen die de Generaliteit voorschreef. Die prijzen 
werden regelmatig aangepast omdat het overige betalingsverkeer in de Republiek wel 
degelijk met geldontwaarding werd geconfronteerd onder meer door de omvangrijke 
toevloed van relatief lichte munten uit de Spaanse Nederlanden. De Wisselbank waar-
deerde deze munten echter als ongemunt metaal en dus naar metaalwaarde. Daardoor 
bleef het onaantrekkelijk om deze munt in de bank te brengen. Tegelijkertijd echter 
steeg de marktprijs van oude, zware munten in de bank boven hun officiële prijs en 
daarmee behielden de bankdeposito’s hun reële waarde. Voor de Generaliteit was de si-
tuatie minder rooskleurig. Zij kreeg ondanks aanpassingen van de officiële muntprij-
zen maar geen grip op de marktprijzen van de munten. Wettelijke koersverhogingen 
brachten niet de gewenste stabiliteit en dus ook niet het einde van koersaanpassingen. 
Integendeel, munten waarvan de muntvoet in vergelijking met de nominale waarde 
relatief hoog was, verdwenen uit de binnenlandse circulatie. Die circulatie werd daar-
mee steeds meer overheerst door een mix van munten van uiteenlopende en overwe-
gend slechte kwaliteit. 

Vanaf 1659 veranderden de verhoudingen. In dat jaar introduceerde de Republiek 
een reeks nieuwe munten in een poging de buitenlandse munten te verdringen. Tege-
lijkertijd accepteerde de Wisselbank de ‘zwaar-geld’-koers. Ze formaliseerde daarmee 
de situatie die vanaf 1638 buiten de bank was gegroeid.

De nieuwe munten kregen een dubbel tarief: binnen en buiten de bank. Door het 
waardeverschil tussen de rekeneenheden ontstonden ook twee betalingscircuits: dat 
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van het bankgeld en dat van het geld dat buiten de bank circuleerde. De Wisselbank 
beschikte daardoor vanaf 1659 over een eigen rekenmunt waarmee ze haar geldhoe-
veelheid kon reguleren. Rekeninghouders konden weliswaar nog altijd hun onttrek-
kingsrecht uitoefenen, maar in de praktijk werd van dat recht geen grootschalig ge-
bruik gemaakt. Daarvoor in de plaats ontpopte zich een markt voor bankgeld. Op die 
markt kochten en verkochten kooplieden bankgeld, veelal via bemiddeling van kas-
siers en tegen een specifieke agiokoers. Ook de Wisselbank bleek actief op deze markt 
waarmee ze een brug sloeg tussen de klinkende munten in omloop en de munttypen 
die in de bank werden gebracht en in bankguldens werden omgezet. De bankgulden 
deed dienst als rekeneenheid voor banktegoeden en het betalingsverkeer dat via de 
bank verliep. Dit fictieve bankgeld veranderde regelmatig in waarde ten opzichte van 
de tegenwaarde in concrete munten. Dit waardeverschil, in feite de koers tussen twee 
binnenlandse parallelvaluta, werd aangeduid met de term agio. Het agio fluctueerde 
met de omvang van de bankguldencirculatie. 

De analyse toont aan dat er een statistisch significant verband bestond tussen het 
verloop van het agio en de omvang van de deposito’s in de Wisselbank. Het monetaire 
effect dat van het agio uitging op de verandering van de metaalvoorraad wordt beves-
tigd door de fluctuaties van beide grootheden. De wispelturigheid van het agio was 
aanvankelijk groot, maar daalde ook weer relatief snel. Die ontwikkeling duidt op een 
forse reactie: arbitrage, speculatie of interventie. Omdat de Wisselbank pas na 1672 
aantoonbaar intervenieerde, moet de ontwikkeling in de jaren veertig en vijftig van 
de zeventiende eeuw aan de particuliere ambulante handel in bankgeld worden toe-
geschreven, de handel die grotendeels in handen was van particuliere kassiers. Deze 
kassiers beschikten over bank- en cashgeld, hielden rekeningen aan bij de Wisselbank 
en drukten daarmee hun kosten omdat ze feitelijk voor rekening van de bank chartaal 
geld aanhielden totdat ze daarover wilden beschikken. 

Met de introductie van de recepis in 1683 kwam een instrument ter beschikking dat 
rekeninghouders vrijwaarde van ongewenste metaalonttrekkingen, dat de handel van 
kassiers vereenvoudigde en dat de bank in staat stelde om snel en goedkoop de metaal-
voorraad op het gewenste peil te brengen. De recepis kon namelijk worden verhandeld 
en het papier vertegenwoordigde een onttrekkingsrecht op munttypen tegen een vas-
te onttrekkingsprijs. Vóór de invoering van de recepis had de bank wel de macht maar 
niet de instrumenten om instabiliteit te beteugelen. Na de introductie had ze beide 
en kon ze via openmarktinterventies de metaalvoorraad en daarmee de hoeveelheid 
bankgeld reguleren. Theoretisch stelde de recepis de bank in staat om snel en goed-
koop haar bankgulden- of metaalvoorraad in te krimpen of uit te breiden. Het meest 
geschikte moment daarvoor werd bepaald door de negatieve correlatie die bestond tus-
sen de prijs van de recepis en de onttrekkings- of marktwaarde van het bankgeld: als 
de recepis in prijs steeg, daalde het agio en daarmee de waarde van het bankgeld. Voor 
bankgeldbezitters was die ontwikkeling ongunstig, voor recepishouders juist gun-
stig. Bankgeldbezitters en rekeninghouders hadden belang bij bankgeld dat in waarde 
steeg. Recepishouders echter hadden belang bij een dalend agio. Maar omdat recepis-
sen goedkoop waren bij een hoog agio en relatief duur bij een laag agio én omdat de 
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recepisprijs meebewoog met de schommelingen van het marktagio, was speculeren 
met recepissen door de werking van dit prijs- en substitutiemechanisme erg aantrek-
kelijk. Dat gold voor de rekeninghouders, maar ook voor de bestuurders van de bank. 

Het empirische bewijs dat de bank controle had over het geldaanbod en de geld-
vraag en daarmee de grootste bronnen van instabiliteit wist te neutraliseren, wordt 
geleverd in hoofdstuk 5. Rekeninghouders deponeerden hun geld in de bank voor 
het verrichten van betalingen. Ze parkeerden het er ook uit bescherming tegen geld-
ontwaarding en financiële onrust. Beide verklaren de sterke wisselende groei en dyna-
miek van het aantal rekeninghouders en de versnelde groei van de saldo-omvang per 
rekeninghouder vanaf het begin van de achttiende eeuw. Het verloop van het totale 
geldaanbod, de totale omvang van de bankdeposito’s, laat over een periode van twee 
eeuwen zes steeds kortere maar ook meer heftige golfbewegingen van groei en krimp 
zien. Voor de periode 1666-1702 kan het verloop van het aanbod verklaard worden uit 
het in deposito brengen van munten door rekeninghouders en de aan- en verkopen 
van edelmetaal door de Wisselbank zelf. In de jaren vóór 1672 was muntinbreng door 
rekeninghouders de drijvende kracht achter de toename van de metaalvoorraad. Tus-
sen 1672 en 1681 veranderde de metaalvoorraad vooral door bankaankopen. Met deze 
actieve openmarktpolitiek leunde de bank tegen de wind in. Ze corrigeerde aanbod-
tekorten met interventies, dempte daarmee de fluctuaties van de metaalvoorraad en 
drukte zo ook de koers van het agio. Na 1681 laten de aan- en verkopen infrequente 
pieken zien, wat op gelegenheidsaan- en verkopen duidt. Dit actieve cashmanagement 
was belegd bij de commissarissen van de bank die op aangeven van de essayeurs en via 
de speciekamer aan- en verkoopopdrachten uitvoerden. De speciekamer functioneerde 
daarbij als een heuse interventieafdeling van de bank. Na 1683 speelde de recepis een 
cruciale rol bij deze interventies. Als economisch noodzakelijk instrument stelde het 
niet alleen de bank in staat om fluctuaties in de markt te dempen. Het was ook een in-
strument in het financiële spel waarin de bank als monopolist met gerichte aan- of ver-
kopen de gelegenheid kreeg om, zonder al te veel risico, te speculeren.

De Wisselbank stabiliseerde echter niet alleen het geldaanbod. Ook de geldvraag of 
de omloopsnelheid van de bankgulden kreeg ze onder controle. Dat de bank de vraag-
overschotten op de guldenmarkt corrigeerde, bleek uit het verloop van de fluctuaties 
van enkele relevante variabelen. Terwijl de ene groep bankvariabelen (agio, deposito-
omvang, kredietverlening, girale omzetten) over een lange periode een relatief lage 
wispelturigheid liet zien, was die bij een tweede groep variabelen (de in- en uitstroom 
van edelmetaal en de omloopsnelheid van de bankgulden) aanzienlijk hoger en sta-
biliseerde deze bovendien op dat hoge niveau. Geringe fluctuaties weerspiegelen een 
natuurlijke aanpassing. Een grote wispelturigheid duidt op speculatie of op adequaat 
reageren op veranderende marktomstandigheden. Het laatste blijkt het geval te zijn 
geweest. Stabilisatie van de geldvraag op een hoog wispelturigheidsniveau duidt op 
controle over de liquiditeit. Dit werd mogelijk gemaakt door centralisatie en concen-
tratie van betalingen in de bank die door haar veelvormige dienstverlening opereerde 
als een conversie- en clearingkantoor. Een onderhandse openmarktpolitiek met ge-
richte aan- en verkopen van metaal leek op kortetermijnopportunisme, maar leverde 
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de bank in werkelijkheid controle op over de in- en uitstroom van munten en metaal 
en daarmee over de liquiditeit van de bankguldenmarkt. Deze controle was een directe 
verdienste van de bank en een gevolg van de geconsolideerde probleemaanpak. Indi-
rect was het een uitvloeisel van de monetaire politiek van de Amsterdamse bestuur-
ders. Het resultaat staat geen andere conclusie toe dan dat, gegeven de beperkingen 
voor het voeren van monetair beleid, het reguleren van de geldhoeveelheid van de bank 
niet alleen de enige weg was waarlangs monetaire transmissie mogelijk was, maar dat 
de uitvoering van dat beleid ook succesvol was. 

De geconsolideerde probleemaanpak van de Wisselbank wordt verder uitgewerkt in 
hoofdstuk 6. Daaruit blijkt dat de bank instabiliteit niet alleen beteugelde door con-
trole over geldaanbod en geldvraag. Een verbeterde bedrijfsvoering en een op markt-
werking afgestemd financieel risicobeheer droegen er ook aan bij. De bedrijfsvoering 
van de bank was niet primair op rentabiliteit gericht. Liquiditeit was belangrijker. 
Het bankbedrijf was zelfs verliesgevend. De kostendekking van het betalingsverkeer 
kostte de commissarissen dan ook de nodige hoofdbrekens. Vanaf de oprichting wa-
ren provisies uit de aan- en verkoop van munten en edelmetaal en rente-inkomsten 
uit kredietverlening de twee financiële pijlers van de bank. Met wisselend succes sprak 
de bank deze bronnen aan. Dat succes blijkt onder meer uit het verloop van de winst. 
Afgezet tegen het balanstotaal laat de winstratio het hoogste niveau zien in de eerste 
drie decennia van de zeventiende eeuw en in de jaren veertig van de achttiende eeuw. 
In de zeventiende eeuw zette de bank als grootste marktpartij de markt naar haar 
hand, dreef ze de zilverprijs op, troefde ze de muntmeesters af en haalde ze hoge pro-
visie- of speculatiewinsten. In de jaren veertig van de achttiende eeuw piekten de ren-
te-inkomsten uit kredieten. De bank financierde die kredieten uit eigen vermogen dat 
was opgebouwd uit ingehouden winsten. De bank dreef grotendeels op de kurk van 
het goed georganiseerde en actieve cashmanagement. Het kloppend hart daarvan lag 
bij de aparte kas- en hoofdrekening van de speciekamer en de uitvoering ervan was be-
legd bij die geïnstrueerde gelegenheidsjagers op omwissel- en verkoopprovisies, de es-
sayeurs van de bank. 

In voorkomende gevallen droegen ook de commissarissen hun steentje bij, bijvoor-
beeld als ze kooplieden die zilver aan de bank verkochten korting boden op het bank-
geld, een methode waarmee ze consequent de concurrentie aftroefden. De risico’s van 
dit ‘treasury management’ dekte de bank na 1683 af met de recepissen. Omdat recepis-
sen goedkoop waren bij een hoog agio en relatief duur bij een laag agio én omdat de 
recepisprijs meebewoog met de schommelingen van het marktagio, was speculeren 
met recepissen erg aantrekkelijk. De recepis was een optie met hefboomtoepassing. 
Recepisbezitters konden ‘leveraged’ posities innemen zonder daarvoor het benodigde 
kapitaal te bezitten. Dit stelde deze bezitters in staat zich op een systematische ma-
nier in te dekken tegen de koersontwikkeling van het muntgeld. Door de voorgepro-
grammeerde werking van de recepis en het verband tussen de marktprijs van de rece-
pis en de koers van het bankgeld, werkte de ingebouwde koers- en marktdemping ook 
als een automatische stabilisator. De recepis functioneerde dus als het equivalent van 
een openmarktoperatie zónder de noodzakelijkheid van feitelijke transacties. Omdat 
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de bank haar essayeurs aanzette tot strategische in- en verkopen van recepissen en het 
behalen van aanzienlijke arbitragewinsten opereerde de bank in feite als een modern 
hedgefonds dat profiteerde van marktwispelturigheden en marktinefficiënties. Vanaf 
1683 stond de Wisselbank niet meer onder een overmatige prestatiedwang. Ze han-
teerde een strategie die gericht was op het behalen van maximale resultaten en niet 
op het maximalisering van de kans om geld te verdienen. Vanuit datzelfde idee lieten 
de Amsterdamse burgemeesters de bank ook onderhandse kredieten verstrekken. Die 
kredieten hadden sterk het karakter van ad hoc stadssteun aan afzonderlijke personen 
of instellingen. Uit het feit dat de bank in financieel onzekere tijden via monetaire fi-
nanciering als buffer voor de stedelijke schatkist dienst deed en als draaischijf voor vele 
andere onderhandse betalingen, bleek dat marktliquiditeit prioriteit nummer één van 
de bank was. Alleen organisaties waarvan of personen van wie de burgemeesters enig 
voordeel verwachtten of instellingen die volgens hen ondersteund dienden te worden, 
kregen krediet. De financiële bemiddeling van de Wisselbank kan daarom getypeerd 
worden als een gemengd systeem met een duidelijke formele structuur en deels in-
formele regels. Naast formele regels voor rekeninghouders, hun geldverkeer en open-
baar op de beurs verhandelbare instrumenten, waren ook informele toepassingen van 
regels zoals in het geval van kredietverlening aan de stedelijke thesaurie, de Bank van 
Leening en de VOC-kamer Amsterdam. Bij de financiële steun aan die laatste groep 
werd geput uit de reserves van de speciekamer die daarbij dan dienst deed als geheime 
kas of ‘shock absorber’. 

Dát de inspanningen van de bank ook hun uitwerking hadden op de liquiditeit 
en ordening van de wisselmarkt blijkt uit de hoofdstukken 7, 8 en 9. In hoofdstuk 7 
lag de focus op de Amsterdamse wisselmarkt en de analyse van het kortetermijnver-
loop van de wisselkoersen in Amsterdam en andere Europese plaatsen, de wispeltu-
righeid en verstoringen van de koersen en de liquiditeit van de markt. De Amster-
damse wisselmarkt bleek geen toonbeeld van rust. Vooral de lange wissel was gevoelig 
voor verstoringen. Vergeleken met het buitenland vertoonden juist de kortetermijn-
koersen in Amsterdam meer variatie dan die in Londen en Venetië, vooral in de jaren 
veertig en negentig van de zeventiende eeuw. De oorzaak van de fluctuaties in Am-
sterdam kan worden toegeschreven aan de rentestructuur in Amsterdam en de para-
doxale situatie dat het initiatief voor wisseltransacties in het buitenland lag, maar de 
afhandeling zich in Amsterdam concentreerde. Die situatie was ontstaan door on-
evenwichtigheden in de handel. De financiële afhandeling van die handel bestond 
voornamelijk uit buitenlandse wisseltraites op Amsterdam. Het trekken van een 
wissel in het buitenland op Amsterdam bleek vele malen voordeliger dan de tegen-
overgestelde route. Trekken op Amsterdam betekende bovendien goedkoop krediet, 
vrijwel direct contant geld en geen valutarisico’s omdat verplicht via de Wisselbank 
moest worden betaald. Verder was in Amsterdam ook door het disconteren van lang 
papier vrijwel onmiddellijk geld verkrijgbaar omdat de rente er voor regulier wissel- 
en discontokrediet relatief laag was. Daarom was een wissel trekken op Amsterdam 
en die ter plaatse laten disconteren doorgaans voordeliger dan er een tegen dagkoers 
te kopen.
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Rentestructuur, asymmetrische handelsbetrekkingen en voorgeschreven eenvor-
mige afhandeling van het wisselverkeer via de Wisselbank én het gemengde systeem 
van financiële bemiddeling maakten de Amsterdamse markt erg liquide, transparant 
en relatief goedkoop. Op langere termijn bepaalden echter meer fundamentele krach-
ten het verloop van de wisselkoersen in Amsterdam. Die fundamentele krachten kwa-
men aan de orde in hoofdstuk 8, waarin de monetaire groei van de Wisselbank werd ge-
relateerd aan de Amsterdamse wisselmarkt. De analyse toont aan dat de bank arbitrage 
tussen girale tegoeden, edelmetaal en wissels faciliteerde en op die manier korteter-
mijnturbulenties op de wisselmarkt wist op te vangen. Ondanks de sterke samenhang, 
met name in de jaren veertig van de zeventiende eeuw, tussen veranderingen van de 
metaalvoorraad van de bank en de wisselkoersen in Amsterdam was de arbitrage niet 
effectief omdat er in deze jaren onregelmatigheden en marktverstoringen optraden die 
bij een effectieve arbitrage uitblijven. 

Deze arbitrage verbond niet alleen internationale valutamarkten met de binnen-
landse goud- en zilvervoorraden van Engeland, Frankrijk, Spanje en de Republiek. 
Feitelijk maakte de bank ook de arbitrage mogelijk die de schokken van oorlogsfinan-
ciering op de wisselkoersen liet doordreunen tot diep in de binnenlandse monetaire 
omgeving. Zo ervoer Engeland sterk het arbitrage-effect van hoge en lage wisselkoer-
sen in combinatie met grootschalige goud- en zilverexporten naar Amsterdam. Deze 
schokken werden bovenal waargenomen in Amsterdam, waar de markt naar verhou-
ding de grootste gevoeligheid voor edelmetaalbewegingen en vraagoverschotten van 
wissels liet zien, althans vergeleken met Londen en Venetië. 

Op langere termijn bepaalden de relatieve prijzen het verloop van de wisselkoersen. 
Dat was echter in de eerste helft van de zeventiende eeuw nog niet het geval. Toen was 
er nog geen sprake van koopkrachtpariteit. Bij koopkrachtpariteit moeten de relatie-
ve prijzen gelijk zijn aan de wisselkoers of deze op zijn minst volgen. Koersfluctuaties 
kunnen in de eerste helft van de zeventiende eeuw dus niet verklaard worden uit de 
beweging van de prijzen. Op de langere termijn echter kwamen de wisselkoersen wel 
degelijk in de greep van de relatieve prijzen. In de eerste helft van de zeventiende eeuw 
waren bovendien alle munten, uitschieters daargelaten, sterk overgewaardeerd ten 
opzichte van het pond Vlaams. De Republiek plaatste met de sterke onderwaardering 
van het pond Vlaams zijn handelspartners op een aanzienlijke concurrentieachter-
stand. Deze langdurige onderwaardering kan voor een belangrijk deel verklaard wor-
den uit het vertrouwen in de bankgulden en het monetaire beleid van de stad Amster-
dam. Want ook al werd Amsterdam overspoeld met guldens of gulden-gedomineerde 
liquide middelen, een guldeninflatie bleef uit omdat de Wisselbank haar gulden met 
aan- en verkopen sterk wist te houden, een wisselkoerspolitiek die de invoer uit het 
buitenland goedkoop maakte en die inflatie buiten de deur hield. Dat extra geld en de 
lage reële rente – het gevolg van het uitzonderlijk hoge spaaroverschot – leidde overi-
gens later wel tot een run op aandelen en andere vermogensvormen en enkele gebar-
sten zeepbellen, zoals de in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw en de jaren twin-
tig van de achttiende eeuw. Had de Wisselbank geen directe grip op de wispelturigheid 
van de wisselkoersen, indirect had ze er dus wel invloed op. Dat was niet omdat haar 
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edelmetaalvoorraden de koersen stabiliseerden. De monetaire voorraden van de bank 
waren eerder de bron voor arbitrage en onrust omdat het inbrengen en onttrekken van 
edelmetaal vrij eenvoudig was. De invloed van de Wisselbank bestond uit de welover-
wogen wisselkoerspolitiek en het reguleren van haar metaalvoorraden en het synchro-
niseren van alle betalingen in één valuta, via de bank. Daarmee toomde ze voor haar 
rekeninghouders de nadelen in van de wisselkoersschommelingen. Bijgevolg hadden 
Amsterdamse kooplieden aanzienlijk minder nadeel van deze schommelingen dan 
hun buitenlandse concurrenten. Het was een vorm van valutabeheer waaruit publiek 
vertrouwen in de bank sprak. Met deze conclusie is ook het antwoord op mijn tweede 
onderzoeksvraag, naar het effect van de Wisselbanktransacties op de wisselkoersen, ge-
geven. De bank bracht stabiliteit en wist, zij het indirect, al te grote wisselkoersschom-
melingen te dempen.

De waarde van de bank voor de internationale ontwikkeling van Amsterdam werd in 
hoofdstuk 9 duidelijk. Daarin bleek hoe Amsterdam zich ook als financieel centrum ma-
nifesteerde. Tegen het einde van de zeventiende eeuw bood Amsterdam de specifieke 
liquiditeit en transparantie waar Antwerpen lange tijd het patent op had: geld over-
maken naar plaatsen die géén reguliere wisselkoersnotering in Amsterdam hadden 
maar van waaruit wel wissels óp Amsterdam getrokken konden worden. Een nieuwe 
centraliteitsindex, die uit dezelfde wisselkoersnoteringen werd samengesteld, toont 
aan dat Amsterdam vanaf 1650 gedurende een eeuw aan de top stond van een hiërar-
chisch geordend geografisch wissel- en betalingssysteem. De index toonde ook aan dat 
Amsterdam in relatief korte tijd naar deze positie doorstootte en daar verbleef in het 
gezelschap van een wisselend cluster Europese steden. Samen vormden die steden het 
financiële kerngebied van Europa. De opkomst van Amsterdam betekende echter nog 
geen parallelle en volledige herschikking van de Europese wisselmarkt. De bestaande 
structuur bleef lange tijd in stand. Het betekende wél dat de bankgulden zich ontpop-
te van een rekenmunt voor binnenlands gebruik tot een valuta die diverse functies op 
meerdere niveaus ging vervullen en doorgroeide tot internationale sleutelvaluta. Door 
alle betalingen van kooplieden in de Wisselbank te concentreren, waren deze ook in 
één valuta gesynchroniseerd. Dat verschafte de Amsterdamse kooplieden twee con-
currentievoordelen: het neutraliseerde hun gevoeligheid voor wisselkoersschomme-
lingen en ze konden eenvoudig en snel over veel internationaal geld beschikken. Voeg 
daarbij dat belenen bij de bank vanaf 1683 tot een risicoloze termijnoperatie werd, wat 
de toetredingsdrempels tot de Amsterdamse markt nog meer verlaagde, en het wordt 
duidelijk dat mede daardoor de markt voor buitenstaanders openbrak. Het resultaat 
was dat de markt zich niet naar elders verplaatste maar door de extra handel haar li-
quiditeit behield. De bank speelde dus niet alleen actief in op de concurrentie, ze ver-
schafte zich door de hedgingconstructie van de recepis ook de mogelijkheid van een 
gecentraliseerd en actief valutabeheer en, op een markt die zich in Amsterdam concen-
treerde, een schier onaantastbare concurrentiepositie. Die positie gaf de bank de gele-
genheid om uit te groeien tot een leidend vereffeningskantoor in het internationale 
betalingsverkeer en tot de belangrijkste internationale voorraadschuur van goud- en 
zilver. Daarmee strekte de bedrijfsvoering van de Wisselbank zich ook uit tot de inter-
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nationale financiële wereld, echter zonder dat de bank een zelfstandige invloed had op 
de geldhoeveelheid die die wereld voortbracht. 

Wat in 1609 begon als een urgentiepakket van de overheid voor de oplossing van 
acute betalingsproblemen van kooplieden had zich vijftig jaar later ontwikkeld tot 
een nieuwe betaalstandaard (het bankgeld van de Wisselbank) en een omvangrijk ban-
cair betalingsverkeer met een controlerende rol van de bank. In die rol deed ze dienst 
als conversiekantoor, clearingkantoor, geldschieter en reservefonds. Uit die geconsoli-
deerde probleemaanpak werd rond het midden van de zeventiende eeuw ook de poli-
tiek zichtbaar die gericht was op een stabiele bankgulden. Enkele decennia later regu-
leerde de bank haar geldhoeveelheid met gerichte openmarktoperaties. Ze ontpopte 
zich daarbij tot een succesvolle commerciële dienstverlener. Niet alleen haar uitgaven 
wist ze binnen de perken te houden, ze verbeterde ook haar inkomsten waardoor haar 
monetaire slagkracht toenam bij het corrigeren van de markt en het borgen van de 
essentiële maatschappelijke infrastructuur van het betalingsverkeer. De Wisselbank 
bleek daarmee, ondanks de verschillen in denken over monetaire transmissie en de 
golfbeweging van de feitelijke economische ontwikkeling, een geschikte weg van mo-
netaire beïnvloeding te zijn. De bank beschikte met andere woorden in wisselende tij-
den over geschikte instrumenten voor de bestrijding van de belangrijkste monetaire 
problemen in Amsterdam. De bank was daarmee een adequaat intermediair voor het 
bereiken van de gestelde doelen. 

Tegen de achtergrond van de feitelijke economische ontwikkelingen waren de op-
lossingen die het Amsterdamse stadsbestuur koos dus vaak heel reëel. Daarmee waren 
de achterliggende opvattingen over de effecten van aanpassingen in de monetaire sfeer 
ook reëel. In de situatie van het begin van de zeventiende eeuw met explosieve groei, 
aantrekkende inflatie en afvloeiing van geld naar het Baltische gebied en het Midden- 
en Verre Oosten, dacht men dat een monetaire en financiële expansie de handel, pro-
ductie en werkgelegenheid ten goede zou komen. Op andere momenten, als bijvoor-
beeld de bodem van de stedelijke schatkist in zicht was, liet men zich sterk leiden door 
wat er feitelijk in de stedelijke economie gebeurde en noodzakelijk werd geacht en viel 
men terug op monetaire financiering door de bank. Daarbij gaven de burgemeesters 
van de stad de bank meer vrijheid dan ze openlijk toegaven. Buiten de vroedschap om 
stonden ze leningen en steunoperaties toe die ze nodig achtten voor de ondersteuning 
van de stedelijke economie. Als de historiografie op een punt moet worden aangevuld 
dan is het wel dat het stadsbestuur zich de monetaire vrijpostigheid permitteerde die 
ze functioneel noodzakelijk achtte. Tegenover grensoverschrijdend gedrag van indivi-
duele rekeninghouders echter was de praktijk van het bankieren strikt: dat werd niet 
getolereerd omdat het eigenbelang van de bank hier niet synchroon liep met het alge-
mene belang. 

De institutionele opzet van de Wisselbank was gedurende de onderzochte periode 
ijzersterk en de beleidsdoelstellingen voor iedereen helder: handhaving van de waar-
de van het in de bank gedeponeerde geld en zorgen voor een effectief betalingsver-
keer. De bank opereerde in een kleine open economie met onduidelijke monetaire 
verhoudingen, een moeilijk te beheersen geldhoeveelheid, onscherpe definities van 
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wat geld was, met wisselende muntpariteiten, vrij fluctuerende wisselkoersen, om-
vangrijke kapitaalstromen en een formeel exportverbod van goud en zilver als dat 
buiten de provinciale muntenhuizen om liep. Binnen die economie, die uitgroeide 
tot een internationale grootmacht, liet het Amsterdamse stadsbestuur haar Wissel-
bank instrumenten en macht ontwikkelen die de monetaire instabiliteit beteugel-
den. Met de bank richtte het stadsbestuur welbewust de focus op het reguleren van 
het lokale geldaanbod en een verbeterd toezicht op het internationale betalingsver-
keer. Het stadsbestuur predikte daarbij monetaire flexibiliteit. Ze kon via de bank 
het geldaanbod niet helemaal beheersen en al helemaal niet het prijspeil. Het was 
namelijk volstrekt onduidelijk hoeveel geld er precies in omloop was en dus kon de 
bank ook niet de geldkraan dichtdraaien of sturen op het beteugelen van inflatie in 
tijden van oplopende prijzen en een overspannen economie. Wat ze wél kon en ook 
deed, was zich steeds meer onttrekken aan de de nauwe betrokkenheid van de Staten 
van Holland en Generaalmeesters van de Munt door optimaal gebruik te maken van 
de manoeuvreerruimte die haar mandaat bood met als resultaat dat ze de valutarisi-
co’s van haar rekeninghouders neutraliseerde. Met het reguleren van het geldaanbod 
stabiliseerde de bank ook de geldvraag en kreeg ze controle over de liquiditeit. Dat 
moet ook al in de periode van de hoge economische groei vóór 1650 zijn gebeurd. De 
handelingen van de bank hadden toen ook een effect op de geldvraag, een effect dat 
voor de vroegste periode helaas niet direct aantoonbaar is, maar wél waarschijnlijk. 
De geldvraag moet immers zijn gestegen omdat de geldomloop sneller groeide dan 
de geldvoorziening kon bijbenen. Daardoor zou in theorie een deflatoire druk op de 
economie moeten zijn ontstaan. De toegenomen vraag naar goud en zilver zou ge-
munt geld immers schaarser en duurder hebben moeten maken, waardoor de goe-
derenprijzen zouden moeten zijn gedaald. Als dit het geval zou zijn geweest, zou de 
geldhoeveelheid een directe en proportionele invloed op het algemeen prijsniveau 
hebben gehad en zou de waarde van het geld gelijk zijn geweest aan het metaal waar-
van het gemaakt was. In Amsterdam was dit allemaal niet het geval. De prijzen daal-
den in grote lijnen niet en ook de wisselkoersen en de waarde van het geld bleven 
nagenoeg stabiel.

De bank was duidelijk niet alleen maar de op winst beluste kampioen openmarkt-
politiek. Ze was ook wel degelijk een kampioen waardevastheid. Ze droeg sterk bij aan 
ordentelijke markverhoudingen en soliditeit en stabiliteit van het gehele financiële 
stelsel. Op de markt verschafte de hedgingconstructie van de recepis de bank een schier 
onaantastbare concurrentiepositie en met het gecentraliseerde en actieve valutabeheer 
verdiende de bank veel geld omdat ze zich als premiejager gedroeg en altijd als winnaar 
uit de bus kwam. De introductie en de toepassing van de recepis veranderde kortom de 
markt, want naarmate de bank langer actief was, evolueerde haar directe dienstverle-
ning en bracht ze monetaire stabiliteit, ordentelijke marktverhoudingen en een elas-
tische liquiditeitsvoorziening. De evolutie in de dienstverlening was een direct gevolg 
van de evolutie in het beleid van een relatief beperkte muntpolitiek (guldenstabilisa-
tie) naar een meer actieve monetaire politiek die tot doel had de bedrijvigheid niet uit 
Amsterdam te laten weglekken en die, zeker na 1683, gericht was op het met bankwin-
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sten spekken van de stadskas, een ontwikkeling die gepaard ging met een sterkere pro-
fesionalisering van het bankbestuur dat een toenemende honkvastheid liet zien van 
steeds jongere bankcommissarissen.

De Wisselbank bood een adequate oplossing voor een in de kern hardnekkig mo-
netair probleem: de permanente druk op de monetaire stabiliteit en de aanhouden-
de conflicten over het tegengaan van de reële waardevermindering van het geld. De 
bank beteugelde uiteindelijk de instabiliteit van het bankgeld en daarmee van het 
monetaire systeem zonder de basale functie van het monetaire systeem, de geldvoor-
ziening, aan te tasten. Het stedelijk bestuur van Amsterdam kreeg en hield de geld-
wereld op orde. Daardoor kreeg men vertrouwen in de bank. Dat vertrouwen in de 
bank als bastion tegen monetaire ontwrichting toonde zich een ‘evolutionary beast’ 
dat innovatie en aanpassingen nodig had voor zijn ontwikkeling en groei op langere 
termijn. In de loop der jaren werd dan ook het nodige aan het oorspronkelijke Wis-
selbankmodel versleuteld. Dat gegeven bevestigt de rol die het stadsbestuur zichzelf 
en de bank toedichtte. Het stadsbestuur vertrouwde op de doctrine van conservatieve 
vooruitgang van het van oorsprong Italiaanse bankmodel. Dat was zo ontworpen dat 
het onverwachte omgevingsschokken opving en daardoor bescherming bood tegen 
de ongrijpbare instabiliteit. Voor de realisatie van deze missie nam het stadsbestuur 
zelf de teugels strak in handen. Het doopte de verzorging van het betalingsverkeer om 
tot een publieke taak en maakte het toezicht daarop beheersbaar. Bovendien waakte 
het stadsbestuur voor misbruik van de openbare functie van de bank door haar be-
langrijkste nutsfunctie-activiteit (betalingsverkeer) volledig losgekoppeld te houden 
van zakenbankactiviteiten. Dat zakenbankieren, waarvoor de bank het uit ingehou-
den winst opgebouwde eigen vermogen gebruikte, bleef bovendien beperkt tot het 
beperkt lenen aan de VOC en stad Amsterdam, wat niet ten koste ging van de liqui-
diteit van haar klantenkring. In feite kwam dit neer op een bewuste splitsing van een 
‘banking’ en ‘issuing’-afdeling, een tweedeling zoals de Bank of England die in de 
negentiende eeuw doorvoerde. In feite bleek de Wisselbank op dit punt allesbehalve 
ouderwets te zijn geweest zoals doorgaans in de historiografie wordt verondersteld.1 
Uiteindelijk zorgde de stabiliteit van de bank en de nieuwe route van het stadsbe-
stuur voor het broodnodige vertrouwen, dat vervolgens de stabiliteit weer hielp be-
vestigen. 

Dat leverde de paradoxale situatie op dat praktische monetaire flexibiliteit met het 
zoeken-en-tasten-instrumentarium als leidraad economisch wijs beleid bleek te zijn 
bij de uitvoering van de economische politiek van het stadsbestuur. Datzelfde stads-
bestuur dat haar mandaat ruim interpreteerde, duldde bepaald geen monetaire macht 
die buiten haar controle viel. Feitelijk voerde het stadsbestuur via de bank een decen-
trale stabiel-geld-politiek. Het stadsbestuur beteugelde via de bank de uitwassen van 
het monetaire systeem. De Wisselbank bleek met andere woorden een uitermate ge-
schikt instrument voor de monetaire politiek, die afwisselend restrictief en stimule-
rend was. Toen begin zeventiende eeuw de stabiliteit van het geldstelsel op het spel 
stond, viel er weinig te kiezen. Men koos voor een bank die bij oprichting de opdracht 
kreeg het geldstelsel te redden en maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. 
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288  10 conclusie 

Een Wisselbank komt ons nu vreemd voor. Toch zou de ervaring van vier tot drie 
eeuwen geleden ons in onze tijd van massale monetair-financiële ontgoocheling, tot 
nadenken kunnen stemmen. Schama waagde zich in de zomer van 2011 zelfs aan een 
beperkte ik-wist-het-altijd-al-projectie door de huidige besluitvorming onder onze-
kere omstandigheden te vergelijken met die in het Nederland van de Gouden Eeuw,2 
waarmee hij maar wilde zeggen dat we tijdens het struikelen nog wel eens dreigen te 
vergeten dat, hoe divers de cumulatieve veranderingen en aanpassingen in de loop der 
tijd ook zijn geweest, monetaire instituties nodig zijn om niet helemaal onderuit te 
gaan. 
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