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B Bron, samenstelling reeks en gehanteerde begrippen

De onttrekkingen uit de Wisselbank zijn gereconstrueerd op basis van de rekening van de ‘Speciecamer’ in 
het grootboek van de bank. Elke onttrekking in contanten door rekeninghouders en dus ook de conversie 
van giraal in chartaal geld door de bank werd namelijk via die rekening verantwoord en op die rekening als 
creditpost geboekt. Het ingebrachte contante geld werd ook via deze rekening – als debetboeking – ver-
antwoord. De boeking voltrok zich in bankgulden. Via deze bron is dus niet te achterhalen welke munten 
of munttypen het betrof. 

Zie: SAA, Archief Wisselbank (5077/74), creditzijde van de rekening van de ‘Speciecamer’ in de reke-
ningcourantboeken (februari 1672-augustus 1672) folio 990, 1415, 1433, 1439, 1449, 1455, 1461, 1465, 1478, 
1488, 1496, 1501 en 5077/75 (augustus 1672-februari 1673), folio 1044, 1097. 

In dit overzicht staan de onttrekkingen van 10.000 gulden of meer, in totaal 90, die periode juni, juli en 
augustus 1672 uit de bank hebben plaatsgevonden. Over heel 1672 onttrokken in totaal 396 rekeninghou-
ders, ruim 3,8 miljoen gulden in 790 transacties. 
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Alsoo om alle steygheringhe ende confusie in t’stuc van de Munte te weeren / ende den luyden die eenighe 
speciën in de Coopmanschappe van doen hebben, te gherieven: Myn Heeren van den Gherechte met Auc-
torisatie van die Mo. Ed. Heeren Staten, ende by advijs vanden Heeren XXXVI Raden deser Stede, hooch-
noodich gheacht hebben datter ordre ghestelt werde op t’stuck van de Wisselen ende t’gheen daer aen de-
pendeert, door het oprechten van een Banck van Wissel.

Soo ist dat mijn voorschreven Heeren tot gherijf ende verseeckertheyt van een yeghelick hier ter stede 
een Banck van Wissel gheordonneert hebben, daerinne een yeghelick sal moghen brengen alle alsulcke 
penninghen, Massen, Grenaillen, ende Bilioenen, als hy goet sal vinden daer te laeten comen, ende die 
selve penningen ofte waerde vande voorschreven Massen tot zijn believen weder uyt trecken: Midts dat de 
selve penninghen in ghereeden ghelde aldaer gebracht werden, niet minder als ter somme van drie hon-
dert guldens teffens, sonder cleynder specien als Schellingen. Ende van deselve cleyne speciën sal men niet 
meer dan drie guldens op elcke hondert guldens moghen tellen, voor welcke penninghen de Stadt vast 
staen ende responderen sal. Des wordt een yegelick verboden meeder somme van penninghen op de ban-
cke te assigneren als hy daer inne is hebbende, op pene van drie ten hondert te verbeuren. Ende sullen de 
gheene die eenighe speciën sullen willen permuteren, ter voorschreven bancke de speciën moghen ver-
soecken, midts daervan gevende soo weynich toebaets, als eenichsins doenlick sal wesen.

Voorts opdat de penninghen op Wissel getrocken te beter ende sekerder betaelt moghen werden, heb-
ben de voorschreven mijn Heeren noch gestatueert ende ghewillekeurt, statueren ende willekeuren midts 
desen: Dat alle penningen daervan alhier na den xiiii Februarij eerst-commende wissel ghesloten sal wor-
den van ses hondert guldens ende daer boven, ende die buyten ghetrocken zijn, ter somme als vooren, 
om alhier ter Stede de selfde te voldoen nae den voorschreven xiiii Februarij vervallende, ter bancke voor-
schreven respectivelick betaelt sullen moeten worden. Midts dat de Stadt als boven, voor de banck vast-
staen, ende responderen sal. Op pene dat de voorschreven wisselen die anders als ter bancke betaelt sullen 
worden, voor qualick betaelt ende ghehouden, ende daer en boven by den Contraventeurs t’elckens vijf en 
twintich gulden verbeurt sullen worden.

Ende op dat [d’ordre?] die van de voorschreven banck te beter in treyn ghebracht ende onderhouden 
moghen werden, en sullen gheene penninghen ter bancke ghebracht, aldaer arrestabel wesen. Sullen oock 
alle de gene der welcker penninghen ter bancke comen sullen, tot vervallinghe van oncosten, die tot het 
opstellen ende onderhouden vande voorschreven Banck van Wissel, by deser Stede ghedragen sullen moe-
ten werden, op t’ sluyten van haer reeckeninghe gehouden zijn t’saemen te betaelen een halven stuyver 
van elcke hondert guldenen, voor ontfanghen ende uytgheven van dien.

Ghecundicht den lesten Januarij, Anno sesthien hondert ende neghen.
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