
De	beurs	
De	 Verenigde	 Oost-Indische	 Compagnie	 was	 de	 eerste	 onderneming	 ter	 wereld	 die	 aandelen	 uitgaf.	
Beleggers	konden	hun	geld	 investeren	 in	een	kostbare	zeereis	naar	de	Oost,	waar	 zeekapiteins	nieuwe	
gebieden	verkenden	en	hun	ruim	laadden	met	zeldzame	specerijen.	Was	de	reis	een	succes,	dan	deelden	
de	 beziCers	 van	 zo’n	 aandeel	 in	 de	 winst.	 Deze	 nieuwe	 construcEe	 zorgde	 ervoor	 dat	 de	 VOC	 een	
financieel	 succesverhaal	 werd.	 Met	 de	 VOC	 als	 mulEnaEonal	 werd	 Amsterdam	 een	 welvarend	
handelscentrum.	Het	Amsterdamse	beursgebouw	werd	het	symbool	van	die	welvaart.	

De	geschiedenis	van	de	VOC	kent	ook	zwarte	pagina’s.	 In	het	 thema	 ‘Slavernij’	komen	de	verhalen	van	
slavenhandel,	 wreedheden	 en	 bloederige	 rooMochten	 uitgebreid	 aan	 bod	 die	 verbonden	 zijn	 aan	 de	
financiële	welvaart	die	Nederland	kende	Ejdens	de	Gouden	Eeuw.	Het	is	belangrijk	om	te	beseffen	dat	wij	
deze	zaken	niet	los	van	elkaar	kunnen	zien.		

Dit	thema	bestaat	uit	drie	onderdelen.	In	deel	1	kijken	we	naar	het	oudste	aandeel	van	Nederland,	VOC-
aandeel	uit	1606.	 In	deel	2	gaan	we	nader	 in	op	het	Amsterdamse	beursgebouw,	een	symbool	van	de	
financiële	welvaart	van	Nederland.	We	lezen	drie	gedichten	die	reageren	op	de	Amsterdamse	beurs,	van	
de	hand	van	Joost	van	den	Vondel,	Jan	Zoet	en	Albert	Verwey.	In	deel	3	bestuderen	we	de	keerzijde	van	
de	 beursgang.	 In	 1720	 kampte	 Nederland	 met	 een	 financiële	 crisis,	 a[omsEg	 van	 de	 zogenaamde	
windhandel.	We	bestuderen	een	spotprent	en	een	klucht	en	bekijken	wat	er	gebeurde	toen	economische	
bubbel	barsCe.  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Aandeel	in	de	Gouden	Eeuw	
In	1606	telde	de	bode	Pieter	Harmensz.	honderdvijMig	gulden	neer	voor	een	aandeel	van	de	VOC-kamer	
Enkhuizen.	Hij	 is	 daarmee	 een	 van	 de	 oudste	 investeerders	 uit	 ons	 land.	Het	 document	werd	 in	 2010	
gevonden	door	een	geschiedenisstudent	 in	het	Wes]ries	Archief	 in	Hoorn.	De	twee	pagina’s	staan	aan	
het	begin	van	de	Verenigde	Oost-Indische	Compagnie	en	de	Nederlandse	Gouden	Eeuw.	
		
Vragen	en	opdrachten	

1. In	2015	vertelde	historicus	Maarten	Prak,	hoogleraar	aan	de	Universiteit	van	Utrecht,	Ejdens	het	tv-
programma	 ‘Universiteit	 van	 Nederland’	 over	 Nederlands	 oudste	 aandeel.	 Bekijk	 het	 volgende	
fragment	(vanaf	7:55)	en	beantwoordt	de	volgende	vragen.	
a. Waarom	had	de	VOC	beleggers	nodig	om	handel	te	drijven	met	de	Oost?		
b. Waarom	was	de	VOC	voor	beleggers	niet	een	onmiddellijk	succes?	
c. Volgens	 Prak	 werd	 de	 Nederlandse	 gulden	 het	 voornaamste	 betaalmiddel.	 Waarom	 is	 dat	

belangrijk?	
2. Voor	 het	 oudste	 aandeel	 van	 bode	 Pieter	 Harmensz.	 werd	 een	 eigen	 website	 gemaakt.	 Bekijk	 in	

tweetallen	het	document	en	beantwoord	de	volgende	vragen.	Maak	gebruik	van	de	uitleg	die	wordt	
gegeven.	Let	op:	er	zijn	twee	pagina’s.	
a. In	het	document	staat	dat	Pieter	Harmensz.	twaalf	gulden	en	Een	stuivers	inlegde,	maar	het	hele	

aandeel	komt	neer	op	honderdvijMig	gulden.	Leg	uit	hoe	dit	zit.	
b. Feitelijk	gezien	is	het	document	geen	aandeel.	Wat	is	het	wel?	
c. Pieter	 Harmensz.	 werd	 onder	 andere	 uitbetaald	 in	 ‘nagelen’	 en	 ‘cappeleCen’.	 Wat	 zijn	 dat?	

Waarom	kreeg	hij	zo	uitbetaald?	
d. Op	de	website	van	het	InternaEonaal	InsEtuut	voor	Sociale	Geschiedenis	(IISG)	kun	je	bedragen	

uit	het	verleden	omrekenen	naar	een	actueel	bedrag	 in	euro.	De	website	vind	 je	hier.	Hoeveel	
geld	gaf	Pieter	Harmensz.	omgerekend	uit	voor	zijn	aandeel?	

3. In	2003	kreeg	de	universiteit	van	Yale	in	de	Verenigde	Staten	een	heel	bijzonder	document	in	handen:	
een	 Nederlands	 aandeel	 uit	 de	 zevenEende	 eeuw	 die	 tot	 de	 dag	 van	 vandaag	 geld	waard	 is.	 Het	
aandeel	werd	in	1648	uitgereikt	door	het	hoogheemraadschap	Lekdijk,	een	instanEe	die	zo’n	derEg	
kilometer	aan	dijken	en	kanalen	beheerde	aan	de	Lek.	De	eigenaar,	ene	Niclaes	de	Meijer,	betaalde	
er	 maar	 liefst	 duizend	 gulden	 voor.	 Tot	 in	 de	 eeuwigheid	 kon	 men	 op	 vertoon	 van	 dat	 papiertje	
jaarlijks	5%	rente	innen.	
a. Met	welke	hedendaagse	instanEe	kun	je	een	hoogheemraadschap	vergelijken?	
b. Gebruik	opnieuw	de	website	 van	het	 IISG.	Hoeveel	 geld	 gaf	Niclaes	de	Meijer	omgerekend	uit	

voor	zijn	aandeel?	
c. Bekijk	de	achterzijde	van	het	aandeel.	Om	wat	voor	aantekeningen	gaat	het	hier?	
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Een	nieuw	beursgebouw	
De	beurs	op	het	Amsterdamse	Rokin	was	een	belangrijk	symbool	voor	de	Nederlandse	welvaart.	Anders	
dan	nu	was	het	in	de	zevenEende	en	achlende	eeuw	heel	gebruikelijk	om	een	bezoekje	te	brengen	aan	
de	 beursvloer.	 Door	 de	 eeuwen	 heen	 zijn	 er	 verschillende	 beursgebouwen	 geweest.	 In	 1611	 legde	 de	
architect	 Hendrick	 de	 Keyser	 de	 laatste	 hand	 aan	 het	 eerste	 gebouw.	 In	 navolging	 van	 steden	 als	
Antwerpen	en	Londen	trok	het	stadsbestuur	er	grof	geld	voor	uit.	De	dichter	Vondel	lauwerde	het	als	het	
achtste	wereldwonder.	

Sinds	 1903	 heeM	 Amsterdam	 de	 Beurs	 van	 Berlage,	 dat	 na	 een	 lange	 procedure	 van	 prijsvragen	 en	
beleidsplannen	 werd	 voltooid.	 De	 architect	 Berlage	 stelde	 een	 groot	 decoraEeprogramma	 op	 met	
muurschilderingen,	 glas-in-loodramen	 en	 gebeeldhouwde	 versregels	 die	 het	 belang	 van	 het	 gebouw	
illustreren.		

Vragen	en	opdrachten	

1. Onderzoekers	 Timothy	 De	 Paepe	 en	 Inger	 Leemans	 maakten	 op	 basis	 van	 plaCegronden	 en	
beschrijvingen	een	3D-model	van	de	Beurs	van	Keyser.	Bekijk	de	volgende	modellen.	Wat	valt	je	op?	
Is	dit	het	idee	dat	je	hebt	bij	een	beurs?		

2. In	 1643	 werd	 onder	 het	 pseudoniem	 ‘Beurs-Knecht’	 een	 gedicht	 uitgegeven,	 dat	 wordt	
toegeschreven	 aan	 de	 dichter	 Vondel.	 Bekijk	 de	 oorspronkelijke	 prent	 waarop	 het	 gedicht	 werd	
afgedrukt.	Wat	valt	je	op	aan	de	versieringen?	Waar	verwijzen	deze	naar?	De	prent	vind	je	hier.	

3. Lees	klassikaal	de	volgende	passages	uit	het	gedicht	van	Vondel.	Sta	sEl	bij	woorden	en	uitdrukkingen	
die	je	niet	kent.	De	tekst	kun	je	hier	vinden.	
a. Hoe	kijkt	het	gedicht	aan	tegen	de	Amsterdamse	beurs?	MoEveer	je	antwoord.	
b. Vondel	schrijM:	“Uw	wissel	draeM	vast	op	en	neêr	/	Dat	postpaert	maeckt	wel	knecht	van	heer.”	

Wat	wordt	met	deze	regels	bedoeld?	
c. In	de	voorlaatste	strofe	wordt	een	vergelijking	gemaakt	tussen	de	beurs	en	een	visser.	Wat	is	de	

overeenkomst	tussen	deze	twee?	
d. Het	gedicht	is	ondertekend	met	‘Buersknecht’.	Wat	wordt	daarmee	bedoeld?	

4. Collega-dichter	Jan	Zoet	reageerde	op	het	gedicht	van	Vondel.	Lees	klassikaal	de	volgende	passages.	
Sta	sEl	bij	woorden	en	uitdrukkingen	die	je	niet	kent.	De	tekst	kun	je	hier	vinden.	
a. Is	Jan	Zoet	het	met	Vondel	eens?	Hoe	kijkt	hij	tegen	de	beurs	aan?	MoEveer	je	antwoord.	
b. Zoet	 heeM	 het	 in	 de	 eerste	 strofe	 over	 “Mijn	 Kaizer,	 en	 mijn	 Kaizer-stuk”.	 Wat	 bedoelt	 hij	

daarmee?	
5. Voor	de	 tegenwoordige	Beurs	van	Berlage	schreef	de	dichter	Albert	Verwey	rond	1903	het	gedicht	

‘De	toren’.	Lees	klassikaal	het	gedicht	van	Verwey.	Sta	sEl	bij	woorden	en	uitdrukkingen	die	 je	niet	
kent.	De	tekst	kun	je	hier	vinden.	
a. De	 toren	van	Verwey	geeM	advies	aan	 zowel	Amsterdammers	als	nieuwkomers.	Hoe	 zou	 je	dit	

advies	omschrijven?	
b. “Beidt	uw	Ejd”	en	“Duur	uw	uur”	zijn	op	de	toren	van	de	Beurs	van	Berlage	gezet.	Wat	betekenen	

deze	regels?	Vind	je	het	goed	advies?	
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De	windhandel	
In	 1720	had	Nederland	 te	 kampen	met	een	economische	 crisis.	 Tot	die	Ejd	 vertrouwden	beleggers	op	
koersvaste	ondernemingen	als	de	VOC,	maar	in	navolging	van	Frankrijk	en	Engeland	werden	er	 in	korte	
Ejd	veel	andere	compagnieën	uit	de	grond	gestampt.	Beleggers	roken	winst	en	kochten	massaal	aandelen	
of	‘acEën’	op,	zonder	dat	de	nieuwe	ondernemingen	ook	nog	maar	iets	hadden	bereikt.	Zolang	beleggers	
hun	aandelen	tegen	een	hogere	prijs	konden	doorverkopen,	bleef	de	bubbel	intact.	In	het	Amsterdamse	
koffiehuis	Quincampoix	werd	er	flink	gespeculeerd	en	gehandeld.	Wat	in	feite	verkocht	werd,	was	lucht.	

Na	 een	 koerssEjging	 van	 800%	 in	 een	 half	 jaar	 Ejd	 storCe	 de	 Engelse	 South	 Sea	 Company	 als	 een	
kaartenhuis	 in	elkaar.	De	bubbel	barsCe.	Rijke	Nederlandse	beleggers,	zogenaamde	acEonisten,	die	een	
groot	 gedeelte	 van	 hun	 vermogen	 hadden	 ingezet,	 hadden	 al	 snel	 waardeloos	 papier	 in	 handen.	
Burgemeesters	 verboden	makelaars	 nog	 langer	 te	 handelen	 in	 waardeloze	 aandelen	 en	 gedupeerden	
bestormden	 het	 koffiehuis	 Quincampoix.	 In	 twee	 jaar	 Ejd	 verschijnen	 er	 Eentallen	 prenten,	
toneelstukken	en	gedichten	die	de	spot	drijven	met	de	mislukte	windhandel.		

1. De	windhandel	van	1720	zouden	we	tegenwoordig	een	economische	bubbel	of	zeepbel	noemen.	Wat	
is	dat	precies?	Welke	voorbeelden	uit	het	(recente)	verleden	ken	je?	

2. Bekijk	de	volgende	spotprent	aandachEg.	Het	is	de	Etelpagina	van	Arlequyn	ac,onist,	een	klucht	van	
de	toneelschrijver	Pieter	Langendijk	 (1683-1756).	Het	toneelstuk	gaat	over	de	slimme	Arlequyn	die	
een	slaatje	probeert	te	slaan	uit	de	windhandel	door	een	acEonist	op	te	lichten.		
a. Hoe	wordt	de	aandelenhandel	op	deze	spotprent	uitgebeeld?		
b. Op	de	volle	prent	is	een	hoop	symboliek	te	vinden.	Leg	uit	op	welke	manier	de	man	in	de	kooi,	de	

blaasbalgen,	het	kaartspel	en	het	uithangbord	te	maken	hebben	met	de	windhandel.	
c. Wat	betekent	de	zinspreuk	bovenaan	de	prent	(onder	de	Etel)?	

3. Langendijk	 schreef	 nog	 een	 tweede	 toneelstuk	 over	 de	 windhandel,	 Quincampoix	 of	 de	
windhandelaars.	 Dat	 verhaal	 gaat	 over	 de	 fanaEeke	 windhandelaar	 Bonavontuur	 en	 zijn	
verstandigere	broer	Eelhart.	Het	tweede	bedrijf	is	gesitueerd	in	het	koffiehuis	Quincampoix,	waar	de	
verkopers	 van	 acEën	 bijeenkomen.	 Lees	 van	 dit	 bedrijf	 het	 eerste,	 tweede,	 vierde	 en	 het	 Eende	
toneel	(het	gedeelte	met	Gys)	en	beantwoord	de	volgende	vragen.	
a. Het	 toneel	 begint	 met	 een	 zang	 van	 Fransje.	 Wat	 zal	 de	 windhandel	 volgens	 hem	

teweegbrengen?	
b. Fransje	probeert	ook	te	profiteren	van	de	windhandel.	Hoe	dat	hij	dat?	
c. In	het	tweede	toneel	zegt	Jan	“En	brand	je	niet!	messieurs,	en	brand,	en	brand	je	niet!”	Leg	uit	

hoe	deze	zin	twee	dingen	betekent.	
d. Wat	gebeurt	er	in	het	vierde	toneel?	Waarom	gaat	het	hier	om	joden?	
e. In	het	Eende	toneel	zien	we	de	onnozele	boer	Gijs,	die	langskomt	om	een	kopje	koffie	te	drinken.	

Je	kunt	hem	zowel	een	dom	als	een	verstandig	personage	noemen.	Leg	uit	waarom.	
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