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Herdenking van 

GERARD MARl US VERRIJN STUART 
(16 september 1893 - 25 oktober 1969) 

DOOR 

M. W. ROLTRap 

Gerard Marius Verrijn Stuart werd op 16 september 1893 te 's-Graven
hage geboren als enige zoon van Coenraad Alexander Verrijn Stuart, notaris
zoon uit Weesp, en Eva Anna Gunning, dochter van de Amsterdamse oog
heelkundige Prof. W. M. Gunning. Zijn vader, een leerling nog van de 
grondlegger van de klassieke economie in Nederland, Prof. Mr. N. G. 
Pierson, was toentertijd secretaris van de Centrale Commissie van de 
Statistiek; in 1899 werd hij de eerste directeur van het mede door hem tot 
stand gebrachte Centraal Bureau voor de Statistiek, waarna professoraten in 
de Staathuishoudkunde en de Statistiek in Delft (1906), Groningen (1908) 
en Utrecht (1917) volgden. 

De levensgang van de vader zou in menig opzicht in die van de zoon 
weerspiegeld worden. Na een gymnasiale opleiding die in Den Haag werd 
aangevangen en in Groningen werd beëindigd met een van de vijfde klas 
uit gedaan staatsexamen koos de jonge Stuart, zoals eens zijn vader had 
gedaan, de studie in de rechten; voor hem echter niet in Amsterdam, doch 
in Groningen, waar hij in 1915 het doctoraal rechtswetenschappen en in 
1917 het doctoraal staatswetenschappen behaalde. Een jaar studie in Zürich 
en Genève, had intussen bijgedragen tot de zo gemakkelijke beheersing van 
de vreemde talen en het enthousiasme voor de bergsport, waarvan hij later 
zou doen blijken. 

Zijn eerste beroepswerkzaamheden ving Verrijn Stuart reeds in 1915 aan, 
eerst als ambtenaar ter Provinciale Griffie in Groningen en vervolgens, in 
1917, als plaatsvervangend agent van de Nederlandse Bank daar ter stede. 
Deze laatste functie veroorloofde hem tegelijkertijd aan zijn proefschrift te 
werken, de "Inleiding tot de leer der waardevastheid van het geld", waarop 
hij op 10 mei 1919 te Utrecht cum laude tot doctor in de Staatswetenschap 
promoveerde. Zijn vader was zijn promotor. 

Nu in ernst gesteld voor de keuze van een maatschappelijke werkkring, 
bleek Stuarts voorkeur, overeenkomstig reeds jaren tevoren uitgesproken 
wens, in de richting van het particuliere bankwezen te gaan. In 1919 trad hij 
als beambte in dienst bij de Rotterdamsche Bankvereeniging. In het daarop 
volgende jaar werd hij door die instelling uitgezonden naar het toenmalige 
Nederlandsch-Indië, om mede te werken aan de oprichting van een daar 
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te vestigen dochterinstelling. Het Indische verblijf zou echter maar van 
korte duur zijn. In 1921 deed de mogelijkheid zich voor om in Nederland 
een dubbele werkkring te aanvaarden die de jonge bankier en economist 
wel als de vervulling van een wensdroom moet hebben toegeschenen, te 
weten: het secretarisschap van de directie der Rotterdamsche Bankver
eeniging en het buitengewoon hoogleraarschap in Munt-, erediet- en Bank
wezen aan de Nederlandsche Handelshoogeschool. Op 21 januari 1922 
aanvaardde hij deze laatste functie met een intreerede over "De waarde van 
het geld". Inmiddels was hij in juni 1921 in Utrecht in het huwelijk getreden 
met Hester Jeanne Pino, die de moeder zou worden van zijn zoon en 
dochter; zij ontviel hem in 1948. 

In 1921 ook waren zijn "Bankpolitiek" en "De leer van het crediet" ver
schenen, in 1923 gevolgd door "Het Bankwezen in de Nederlandsche Kolo
niën", werken van beschrijvende en didactische aard, waarvan de beide 
eerstgenoemde vele telkens herziene herdrukken beleefden, welke tot de 
vorming van verscheidene generaties van studerenden hebben bijgedragen. 
Eveneens in 1921 werd Stuart redacteur-secretaris van "De Economist", een 
redacteurschap dat hij eerst 45 jaar later voor het ere-voorzitterschap der 
redactie zou verwisselen. 

De vervulling van de aanvaarde dubbele taak moet zelfs een man van Stuarts 
werkkracht zwaar zijn gevallen; zijn publicistische activiteit beperkte zich in 
die jaren tot een aantal boekbesprekingen in "De Economist". In 1924 was 
trouwens een nieuwe periode van werkzaamheid in Nederlandsch-Indië 
gevolgd, thans als lid van de directie van de Bank van Indië, belast met de 
liquidatie van die instelling. 

In 1925 in Nederland teruggekeerd, viel het grote besluit het bankwezen 
vaarwel te zeggen en zich ten volle te wijden aan de wetenschap. Op 26 okto
ber 1925 aanvaardde hij in Rotterdam het ambt van gewoon hoogleraar 
voor economie, munt-, krediet- en bankwezen, handels- en verkeerspolitiek, 
met een intreerede over "Enkele koloniale bankvraagstukken". Zo groot was 
reeds spoedig zijn reputatie als docent, dat hij het was die geroepen werd om 
in de jaren 1927-1928 Prinses Juliana onderricht te geven in de economie, 
lessen die, naar de sage verluidt, vaak werden besloten met een door de 
docent gegeven pianorecital. 

Het tiental jaren dat Stuart het hoogleraarschap in Rotterdam vervulde 
werd een periode van ongekende publicistische activiteit. De literatuurlijst, 
opgenomen in de hem bij zijn afscheid als hoogleraar in 1965 aangeboden 
bundel "Verspreide Opstellen" telt tussen intreerede en afscheidscollege 
niet minder dan 225 publikaties. Het merendeel daarvan waren bijdragen 
tot de "Economisch-Statistische Berichten", waarvan de hoofdredactie sinds 
1926 in feite bij hem berustte. Geen onderwerp van economische politiek dat 
in die veel bewogen jaren, welke de overgang brachten van de inflatoire 
hoogconjunctuur van de tweede helft der jaren twintig naar de diepe 
depressie van de eerste helft der jaren dertig, dat in de vrije tribune, die 
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de E-S.B. steeds nastreefde te zijn, niet aan de orde kwam. Geen onderwerp 
op het gebied van geld-, bank- of handelspolitiek dat niet door G.M.V.S. 
kritisch werd besproken. 

Het valt moeilijk zich thans een voorstelling te maken van de hevigheid 
der meningsverschillen die zich in de jaren dertig vooral op het gebied van 
de monetaire politiek voordeden. Zo fel stonden die meningen tegenover 
elkaar, dat bankpresident Trip in een in juni 1933 door Verrijn Stuart ge
schreven artikel in de E-S.B., waarin het prijsgeven van de inwisselbaarheid 
in goud van de Nederlandse gulden werd bepleit, aanleiding vond af te tre
den als curator van het in 1929 opgerichte Nederlandsche Economische In
stituut, dat in 1933 zowel De Economist als de E-S.B. tot officieel orgaan 
had gekregen en waarvan Stuart de directeur-secretaris was. Het was ook 
de tijd, waarin minister-president Colijn in het parlement de kwalificatie 
"onvaderlandslievende schobbers" liet vallen ten aanzien van hen die zich 
in woord en geschrift tegen de regeringspolitiek op monetair gebied keerden. 
Toen in 1934 de strijd om de pariteit van de gulden leidde tot de oprichting 
van de Vereeniging voor Waardevast Geld, die zich de bevordering van de 
devaluatie van de gulden ten doel stelde, nam Stuart zitting in de redactie 
van het door die vereniging uit te geven maandschrift. In 1930 was hij 
inmiddels zijn vader opgevolgd als secretaris-penningmeester van de Ver
eeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek. Vader en zoon hebben 
na elkander van 1889 tot 1959 die functie vervuld. 

In het jaar 1934 werd Verrijn Stuart voor een beslissing gesteld die hem 
niet gemakkelijk kan zijn gevallen. Zijn vader trad in dat jaar af als 
hoogleraar in Utrecht en de juridische faculteit deed een beroep op de zoon 
om de plaats van de vader in te nemen. Tegenstrijdige overwegingen moeten 
hem hebben vervuld. Voor de man die in Rotterdam zo zeer was betrokken 
in de strijd der meningen over de economische politiek van de dag, moet 
het duidelijk zijn geweest dat Utrecht weliswaar een rustiger, maar ook een 
minder stimulerend bestaan zou bieden. Wat voor hem de doorslag heeft 
gegeven en of het gevoelsargument, in de voetstappen van de zo hoog ge
schatte vader te treden, een rol van betekenis heeft gespeeld, weten wij niet. 
Vast staat slechts dat Stuart afscheid van Rotterdam nam met een college 
over "De waardevastheid van het geld" en het ambt in Utrecht op 15 okto
ber 1934 aanvaardde met een intreerede over "Verstoring en herstel van 
economisch evenwicht". 

De overgang naar Utrecht heeft geen verandering gebracht in Stuarts 
positie als gezaghebbend, onafhankelijk en vruchtbaar commentator met 
betrekking tot het economische en in het bijzonder, het monetaire beleid. 
Voor de ruim vijf jaar die hij er doorbracht telt de reeds genoemde litera
tuurlijst niet minder dan 120 publikaties. 

Op den duur bleken het doceren en beschouwen zijn zo op handelen 
gerichte geest echter niet ten volle te kunnen bevredigen. In 1939 trad hij toe 
tot de directie van de Amsterdamsche Bank, een functie die hij tot 1954 zou 
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vervullen en waarin hij zich vooral met de internationale aspecten van het 
bedrijf bezig hield. 

Het bankierschap verhinderde Stuart niet op verschillende wijzen ook de 
publieke zaak te dienen. In 1945 werd hij benoemd tot voorzitter van de 
Commissie voor het Muntwezen, welke de door de oorlog noodzakelijk 
geworden vernieuwing van ons muntwezen voorbereidde. *) In 1948 volgde 
zijn benoeming tot lid van de Bankraad en in 1950 die tot Kroonlid van de 
Sociaal-Economische Raad. Het lidmaatschap van de Bankraad bracht hem 
een teleurstelling die als getuigenis mag gelden voor zijn onafhankelijkheid 
van geest. In dit college benoemd op voordracht van de Nederlandse 
Bankiersvereniging bleek zijn oordeel over het ontwerp van de Wet tot toe
zicht op het credietwezen zo veel dichter te staan bij de opvattingen van de 
Minister van Financiën en van de directie van de Nederlandsche Bank dan 
bij die van zijn collega-bankiers, dat dezen in 1951 niet bereid bleken zijn 
mandaat te verlengen. Meer voldoening heeft het lidmaatschap van de S.E.R. 
hem kunnen brengen. In 1952 trad hij toe tot het dagelijks bestuur, in 1958 
werd hij als opvolger van Prof. F. de Vries tot voorzitter gekozen. De ver
vulling van deze functie, waarin hij zich de hoogste vertegenwoordiger van 
het Nederlandse bedrijfsleven mocht weten, mag inderdaad als de bekroning 
van zijn carrière worden beschouwd. 

Inmiddels hadden in 1950 en 1952 andere ingrijpende gebeurtenissen zijn 
leven gemarkeerd. In 1950 was hij na het overlijden van zijn eerste vrouw 
hertrouwd met Helena Prior. In 1952 aanvaardde hij aan de gemeentelijke 
universiteit een buitengewoon hoogleraarschap met als leeropdracht de 
internationale economische betrekkingen en het bankwezen. Het was geheel 
in overeenstemming met deze leeropdracht dat in deze laatste fase van zijn 
academische werkzaamheden zijn aandacht meer en meer verschoof van de 
problematiek van het geldwezen naar die van de internationale samenwer
king en de internationale economische integratie. Daartoe heeft zijn lid
maatschap, als leider van de in 1955 namens de Minister van Buitenlandse 
Zaken optredende Nederlandse delegatie, van het "Comité intergouverne
mental créé par la conférence de Messine" , beter bekend als de "Commissie 
Spaak", in belangrijke mate bijgedragen. In deze hoedanigheid had Stuart 
een groot aandeel in de samenstelling van het rapport dezer commissie van 
april 1956, waarin de grondslag werd gelegd voor het E.E.G.-verdrag. De 
nieuwe oriëntatie van zijn belangstelling kwam ook tot uitdrukking in zijn 
voorzitterschap van een aantal zelfstandig adviserende S.E.R.-commissies, 
zoals de Commissie Benelux, de commissie Europese Economische Integratie 
en de in 1959 ingestelde commissie voor Internationale Sociaal-Economische 
Aangelegenheden (l.S. E.A.), waarin het werk der beide eerder genoemde 
commissies werd geïncorporeerd. 

*) Uitmuntend door hem beschreven in: "Nieuwe regeling van het Neder
landse muntwezen", de Economist, 1947, blz. 309. 
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In 1954 was Stuart inmiddels tot lid van onze Akademie benoemd; ook 
op deze plaats volgde hij het voetspoor van zijn vader. In 1964 namen zijn 
voornaamste werkzaamheden een einde. In april van dat jaar trad hij af als 
voorzitter van de S.E.R., op 2 april 1965 nam hij afscheid van de Amster
damse universiteit met een college over "Goede en verkeerde internationale 
economische toenadering". 

De verdienste van Verrijn Stuart voor de ontwikkeling van de econo
mische wetenschap in ons land heeft niet gelegen in eigen vernieuwende 
bijdragen tot de theoretische analyse. Zijn kracht lag veeleer in het deelne
men aan en in het stimuleren en activeren van de meningsuitwisseling over 
de economische problematiek, alsmede in het trekken van de praktische 
conclusies voor het economische en meer in het bijzonder voor het mone
taire en bancaire beleid uit de verworvenheden van het theoretische denken. 
"Wie het belang der theorie miskent" - zo heeft hij het zelf uitgedrukt -
"vaart in de mist. Wie haar waarde op juiste wijze weet te schatten heeft de 
draad van Ariadne in het vaak verbijsterende labyrinth der economische 
werkelijkheid in handen".I) Het onvermoeibaar zoeken naar die draad van 
Ariadne, die hem de weg moest wijzen naar de oplossing van het probleem 
van de waardevastheid van het geld, heeft een groot deel van zijn leven 
gevuld. 

Het is, in het licht van de huidige stand van de geldtheorie, interessant 
de ontwikkeling van het geldtheoretische denken in Verrijn Stuarts publi
katies te volgen. In de eerste plaats was er de worsteling met de vraag hoe 
die waardevastheid diende te worden omschreven, daarnaast rees de vraag 
hoe zij moest worden verwezenlijkt. Zijn aanvankelijke standpunt was dat 
het criterium voor de waardevastheid gevonden kon worden in de stabiliteit 
van een zo algemeen mogelijk prijsniveau van goederen en diensten,2) een 
standpunt dat de verwerping inhield van de door andere schrijvers, onder 
wie ook zijn vader, gemaakte onderscheiding tussen innerlijke en uiterlijke 
geldwaarde.3) En zulks niet, op grond van de pragmatische overweging dat 
het verschil tussen door oorzaken van de geldzijde en van de goederenzijde 
teweeg gebrachte veranderingen van het prijsniveau statistisch niet waar
neembaar kan worden gemaakt, doch op grond van de opvatting dat stabili
teit van het prijsniveau uitdrukking zou geven aan een zodanige aanpassing 
van het geldaanbod aan de geldvraag dat met recht gesproken zou kunnen 
worden van een ruilmiddel dat de "natuurlijke" vorming van prijzen en 
inkomsten niet zou verstoren. "Een ideaal toestand", zo zegt Stuart in zijn 
Rotterdamse intreerede, en het klinkt ons, na zo veel bittere ervaring, nu 
haast naïef in de oren, "zou... zijn het handhaven van een constant 

1) Prof. Dr. G. M. Verrijn Stuart, Geld en Crediet, Achtste, herziene druk, 
's-Gravenhage, 1953, Voorbericht, bI. VI. 

2) Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart, Inleiding tot de leer der waardevastheid van 
het geld, 's-Gravenhage, 1919, blz. 123. 

3) ibid. blz. 124. 
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pnJsmveau door middel van een wisselend bankdisconto, gebaseerd op 
een periodiek vast te stellen indexcijfer".4) In 1929 spreekt hij in dit 
verband van een "neutraal" ruilmiddel, 5) zo ook nog in 1933. 6) Maar 
in 1934 blijkt de reeds vroeger opgekomen kritiek, vooral van de zijde 
van Koopmans, 7) als mede de ervaring van de Amerikaanse hoog
conjunctuur van het einde der jaren twintig, toen, zoals Stuart het 
zelf uitdrukt " ... de waan heerste dat de toestand bij een stabiele groot
handelsindex volkomen gezond was",8) zijn mening te hebben ver
anderd. Nog steeds gelooft hij dat de geldvoorziening een "neutraal" karak
ter kan dragen indien de omvang van de geldvooniening zich aanpast aan 
de geldbehoefte, maar die behoefte meent hij thans niet meer te kunnen 
afmeten aan de kwantitatieve omvang van het ruilverkeer.9) Niet de prijzen, 
maar het totaal der omzetten dient stabiel te worden gehouden. Om in de 
termen van de Fisherse verkeersvergelijking (MV=PT) te spreken: Niet de 
stabiliteit van P, doch die van MV, dient het doel van de geldpolitiek te zijn. 
Dit nieuwe inzicht leidt tot de karakterisering van de periode 1923-1929 in 
de Verenigde Staten als een inflatieperiode die de omslag van 1929 ver
klaarbaar maakt.!O) Doel van de geldpolitiek zij " .•• minder hevige op
bloei, maar - en dat is de hoofdzaak - ook veel minder depressie".!1) 
Deze nieuwe opvatting leidt intussen tot een terugkeer naar de onderschei
ding tussen innerlijke en uiterlijke geldwaarde.12) Neutraliteit van het geld 
wordt alleen verwezenlijkt bij handhaving van de innerlijke stabiliteit van het 
geld, welke kan worden benaderd door als maatstaf der geld voorziening uit 
te gaan van stabilisatie van een gewogen index van goederen, diensten en 
effecten, met als controlemiddel een MV-index.13) De laatste samenvatting 
van zijn standpunt terzake van de juiste norm voor de geldvooniening vin-

4) Mr. Di. G. M. Verrijn Stuart, De waarde van het geld, Intreerede Rotter
dam, Haarlem 1922, blz. 37. 

6) Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, Praeadviezen 
over: Het wezen der prijsstabiliteit, haar wenselijkheid en mogelijkheid, 's-Gra· 
venhage, 1929, blz. 141. 

6) Das Rejlationsproblem im Lichte der Theorie des "neutralen Geldes", in: 
Economie Essays in honour of Gustav Cassel, Londen, 1933, blz. 607. 

7) Dr. G. M. Verrijn Stuart, Enige beschouwingen over oude en nieuwe geld
en bankpolitiek, Intreerede Amsterdam, Haarlem, 1952, blz. 12 e.v. 

8) Prof. Dr. G. M. Verrijn Stuart, De waardevastheid van het geld, Af
scheidscollege Rotterdam, in Verspreide Opstellen 1920-1965, Haarlem/Leiden, 
1965, blz. 96. 

9) Ibid., blz. 88 e.v. 
10) Ibid., blz. 94. 
11) Ibid., blz. 96. 
12) Prof. Dr. G. M. Verrijn Stuart, Nogmaals het vraagstuk der Geldvoorzie

ning, De Economist 1936, blz. 624. 
13) Nederlandse Vereeniging voor Waardevast Geld, De beteekenis van 

waardevast geld, Praeadviezen, 's-Gravenhage, 1937, blz. 64 en 65. 
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den wij in zijn Amsterdamse intreerede (1952) en in de laatste druk van zijn 
Geld en Crediet (1953). Hij blijft bij het streven naar stabiliteit van de totale 
geldstroom, dat wil zeggen stabiliteit van MV, zij het met zekere correcties.14) 

Maar de gedachte dat het zinvol zou zijn om bij verwezenlijking van die 
juiste norm te spreken van "neutraal geld" laat hij vallen. Liever wil hij 
spreken van stabiel geld of van evenwichtig geld,15) 

De evolutie der denkbeelden over de norm van de geldpolitiek is gepaard 
gegaan met een evolutie der denkbeelden over de middelen dier politiek. 
Het zou ons te ver voeren ook daarop in te gaan. Vastgesteld moge worden 
dat Stuart ook op dat gebied blijk heeft gegeven van een grote openheid van 
geest en van een volstrekte objectiviteit, zoals o.a. bleek in zijn eerder 
vermeld standpunt ten aanzien van de Wet toezicht credietwezen. 

Ruim na zijn in 1964 ingegane emeritaat, maar nog midden in de volle 
activiteit van een immer werkzaam leven, is Verrijn Stuart op 25 oktober 
van het vorige jaar plotseling heengegaan. Er blijft de herinnering aan een 
mens met grote gaven van talent en karakter. 

Economist, bankier, maar ook begaafd pianist, Goethe-kenner en enthou
siast sportbeoefenaar, was hij een man van wijde belangstellingen, bij wie 
een grote werkkracht samenging met een uitzonderlijk goed geheugen. De 
zorgvuldige discipline die hij zich oplegde in zijn tijdsbesteding, gepaard aan 
zijn snelheid van werken, stelde hem in staat steeds weer gelegenheid te 
vinden voor het aanvaarden en dan ook met volle overgave vervullen van 
allerhande taken en niettemin de tijd uit te sparen voor de zo nodige ont
spanning. Vol persoonlijke belangstelling voor zijn studenten, wist hij dezen, 
vooral in werkcolleges en privatissima, te boeien en te stimuleren, door te 
putten uit zijn rijke praktische ervaring, die voor hen het venster opende 
naar een werkelijkheid die vaak zo anders is dan de adolescent zich die 
voorstelt. Zijn opgewekte, positieve levensinstelling en zijn natuurlijk opti
misme maakten hem tot een ideale voorvechter van elke goede zaak, waar
voor hij besloten had zich in te zetten. Zijn objectiviteit, zijn vermogen tot 
oprechte bewondering voor het werk van anderen en zijn bereidheid aan
vankelijk eigen inzicht voor bevonden beter inzicht te doen wijken, mogen 
hem wetenschappelijk tot een zeker eclecticisme hebben gebracht, zij bete
kenden echter ook dat hij immer bij de tijd bleef en nooit verstarde in een 
liberaal dogmatisme waartoe zijn vorming aanleiding had kunnen geven. 
Zijn vertrouwen, ten slotte, in de mogelijkheid om met mensen van goeden 
wille, tot wie hijzelf zo zeer gerekend mocht worden, ook over moeilijke 
zaken tot overeenstemming te kunnen komen, maakte hem tot een 
misschien wel eens te optimistische, maar altijd opbouwende bemiddelaar 
bij de overbrugging van tegenstellingen die zich in de nationale en inter-

14) Zie: Intreerede Amsterdam, 1952, blz. 22, alsmede: Geld en Crediet, 
Achtste druk, 1953, blz. 196. 

15) Geld en Crediet, Achtste druk, 1953, blz. 180. 
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nationale colleges waarbij hij als voorzitter of gedelegeerde was betrokken, 
voordeden. 

Zo mogen wij dan terugzien op een rijk leven, dat vervuld was van 
het streven naar twee grote idealen: de waardevastheid van het geld en 
de internationale samenwerking. Het moet voor Verrijn Stuart een teleur
stelling zijn geweest dat vijftig jaar discussie, waaraan door hem zo harts
tochtelijk werd deelgenomen, de verwezenlijking van de waardevastheid van 
het geld niet naderbij heeft gebracht. Het zal hem tot troost hebben gestrekt 
dat zijn inspanning voor de zaak der internationale samenwerking meer 
vrucht heeft gedragen. 

Ons rest met dankbaarheid zijn aandeel in de strijd voor deze twee grote 
idealen te gedenken. 


