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LEVENSBERICHT 

VAN 

GERARD VISSERING 

(1 Maart 1865--19 December 1937) 

Door Mr Gerard Vissering's verscheiden telt ons land een 

voornaam burger mindel', 

Telg uit een, van afkomst oostfriesch, mennist geslacht, werd hij 

te Leiden geboren als zoon van den hoogleeraar Mr Simon Vissering. 

Daar sleet hij zijn jeugd in een dier statige huizen aan het Rapen

burg (ZlIidhoek Langebrug), werd er September 1884 in het album 

studiosorum geboekt en bracht er een goeden studententijd door: 

kroeg- en corpspraeses en - hem, met zijn onverzwakt gebleven 

liefde voor watersport, later wellicht nog zijn beste herinnering -

slag van de vier, die in 1887 op het Spaarne het hoofdnummer 

won. Hij promoveerde er op 27 November 1890 op een lijvig 

proefschrift, welks onderwerp reeds zijn, uit het huiselijk milieu 

verklaarbare, belangstelling voor economische stof verried, 

,Yersonentarieven van spoorwegen". Van belangstelling voor 

munt- en bankwezen spreken echter proefschrift en stellingen nog 

niet. Aan zijn universiteit is hij levenslang - en metterdaad 

verknocht gebleven. 

Dan volgt zijn eerste amsterdamsche periode; hij begint er, 

gebruikelijkerwijs, als jong advocaat; aan dezen werkkring her

innert nog zijn voor de practijk bedoelde commentaar uit 1894, 

"De wet op het faillissement en de surséance van betaling". Als 

belangstellend burger deed hij datzelfde jaar een brochure ver·· 

schijnen over "Belastingheffing van buiten wonen den door de 
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Gemeente Amsterdam", waarin hij, het toen opkomend woord 

"forensen" opzettelijk mijdend (wat niet heeft gebaat), destijds 
in de hoofdstad aanhangige plannen om buitenwonenden in de 
gemeentelijke inkomstenbelasting voor hun volle inkomen aan te 
slaan met kracht bestreed. De brochure valt nog in de voorgeschie
denis van het vraagstuk, waarmede ons gemeenterecht lang moeite 
heeft gehad; drie jaar later zou een reeks pogingen inzetten om 
het bevredigend te regelen; in die jongere geschiedenis vindt men 
Vissering's denkbeelden wel terug. 

Uit 1900 dateert een tweede commentaar uit zijn pen, "De wet 
op het regt van zegel met het oog op de nieuwe wet op het 
effectenzegel". Het titelblad vermeldt na zijn naam niet meer, 
als de oudere geschriften, zijn qualiteit van advocaat en procureur. 
Het ietwat militant karakter van dit officium, hoe nobel ook, zal 

hem niet hebben gelegen en dat hij geleidelijk de banden met het 
bankvak kon aanhalen - kort na 1894 was hij secretaris der 
Vereeniging voor den Effectenhandel geworden, een paar jaar 

later lid van de directie der Kasvereeniging, in 1900 van die der 

Amsterdamsche Bank - moet met zijn wenschen beter hebben 

gestrookt. Hiermede immers was hij het werk- en strijdperk binnen
getreden, dat het zijne zou blijven tot enkele jaren geleden, waarin 
hij tot de hoogste posten is opgeklommen en waarop de meeste 

zijner geschriften betrekking hebben. 

De meeste, niet alle; het geld- en bankwezen moge geheel na

tuurlijk in het middelpunt zijner belangstelling hebben gestaan, 

haar cirkelstraal doorliep ruimer terrein. Bij een man als hij, van 
sterken burgerzin en met wetenschappelijke aandrift, die vlot kon 
stellen en die uitgezochte plaatsen van waarneming heeft mogen 

innemen, sprak de aandrang om, ook buiten bankverslagen en ook 

over gansch andere onderwerpen dan daar, zijn kennis en zijn 
overtuigingen in geschrifte uit te dragen haast vanzelf. Zoo richt 
hij in de bewogen eerste maanden van 1903 "Een ernstig woord 
tot het Nederlandsche volk" in zijn brochure "De Stakingen". 

Het begrip "vaderland", dat hem geen fraze was, nam hij breed: 

.. 

..... 
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overzeesch Nederland begreep hij ten volle enn en Zuid-Afrika 
voelde hij als op het nauwst aan ons verwant; niet zonder ont
roering leest men thans nog wat de soldatendood van zijn leidschen 
vriend Herman Coster hem zeggen deed 1). 

Uit het vele, dat buiten ruil- en crediet-verkeer zijn geest 
vervulde, doe ik hier verder slechts één greep, overtuigd, dat 
Vissering zelf hier geen anderen zou hebben begeerd. 

In 1898 verschijnt vanwege de Zuiderzee-Vereeniging een uit

voerige studie, "De economische beteekenis van de afsluiting en 
drooglegging der Zuiderzee" door haar secretaris H. C. van der 
Houven van Oordt, aanzienlijk verbreede uitwerking van een 
populair geschriftje derzelfde vereeniging en van dezelfde hand 
uit 1892, toen het technisch voorbereidingswerI!:, door Lely voor 
de vereeniging verricht, den stoot had gegeven tot de instelling 
eener Staatscommissie ten onderzoek van Lely's plannen. Het boek 
van '98 vermeldt als Van Oordt's medewerker Vissering. Van dit 
boek komt in 1901 een bijgewerkte en vergroote druk; bijwerking 
en vergrooting waren ditmaal - Van Oordt was overleden -

zijn werk alleen. Het is uitgangspunt en grondslag gebleven voor 
alle latere sociaal-economische Zuiderzee-literatuur. Hierna heb hen 
het complex van Zuiderzeevraagstukken en Vissering elkander niet 
meer losgelaten en als na 1918 de werken in gang komen, waren 
zijn liefste uitstappen die, waarop hij ze anderen, vreemdelingen 
bij voorkeur, vertoon en mocht. Eerst is het de Zuiderzee-Vereeniging 

geweest, die hij van 1901 tot in 1906 als secretaris, van 1913 tot 

eind 1934 als voorzitter heeft gediend en geleid, waa~door dit 
contact werd gelegd; later toen de Zuiderzeewet van 1918 werkte 
en de Zuiderzeeraad was ingesteld, was het tevens dit lichaam. 

Van meet af was hij lid en tevens, met soortgelijk recht als Lely 

zijn eerste voorzitter was, een zijner ondervoorzitters; tot het uur 

1) "Een Hollander in Zuid-Afrika" (1900) en "Toespraak gehouden 
bij de onthulling van den gedenksteen in het Academiegebouw te Lelden 
voor Dr. H. J. Coster" (1901), beide uitgegeven ten bate van het 

Herman Coster fonds. 
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van zijn dood - slechts hierdoor kon deze band worden geslaakt 
- is hij dit gebleven. 

Twee problemen met name hebben hier zijn aandaçht gehad: 
de schadevergoeding voor de slachtoffers (die er ook zijn) van het 
werk en de gronduitgifte; voor beider behandeling zijn, niet zonder 
zijn toedoen, naast den Dienst der Zuiderzeewerken en den Zuider
zeeraad afzonderlijke organen in het leven geroepen, onder zijne 
leiding. Voorzittend commissaris was hij 1921-1928 van de 
Credietvereeniging voor de Zuiderzee ,voorzitter 1926-1935 van 
de Generale Commissie van Advies inzake de Zuiderzeesteunwet. 
Voor de gronduitgifte en verwante vraagstukken werd eind 1926 
een orgaan van tijdelijken en preparatief-adviseerenden aard inge
steld, t.W. een ministerieele commissie, die naar hem, haar voorzitter, 

in de wandeling de Commissie-Vissering pleegt te worden genoemd 

en welker verslag Maart 1930 is gedagteekend. Er moge reden zijn, 
de vraag te opperen, of dit alles niet beter besloten ware gebleven 
binnen het kader der organen, die de wet van 1918 zich had 

gedacht, maar getwijfeld kan niet worden aan de echtheid van 

Vissering's belangstelling; juist deze dreef hem tot vrijwillige 

aanvaarding van dit, veel van zijn tijd vergend, extra werk. Dat de 
Commissie-Vissering op één aangelegen punt anders heeft ge
adviseerd dan destijds het boek van Vi~ ~ering en Van der Houven 

van Oordt, aan het stelsel van erfpacht n.l. besliste voorkeur heeft 

gegeven boven uitgifte van Zuiderzeegrond in eigendom, is ge

schied met zijn instemming en medewerking. Ik ontleed het 

vraagstuk hier niet, stel enkel vast, dat Vissering zich hier, nog op 
gevorderden leeftijd, tot ingrijpende herziening ook van een lang 

gekoesterd lievelings-denkbeeld bekwaam en bereid heeft betoond. 

Met deze, in een nog zoo beknopte tevensschets van dezen man 

onmisbare, uitweiding over het Zuiderzeewerk is de chronologie 

ietwat in het gedrang geraakt. Het wordt tijd, te spreken over zijn 
belangrijksten arbeid, met als kern zijn leiderschap achtereen
volgens van twee onzer circulatiebanken, het tijdvak 1906 tot en 

met 1931 (of, wil men, 1932, het jaar waarin een door hem voor-

.... 
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gezeten commissie aan de Regeering heeft gerapporteerd over de 
vraag der vervanging van zilveren door nikkelen teekenmunt). 

In 1906 dan vertrok hij naar Nederlandsch Indië; aan Indië 
zelve, als president-directeur harer centrale credietinstelling, en 
aan China, als adviseur der Chineesche regeering, heeft hij in de 
dan volgende jaren de volle maat van zijn kunnen gegeven. 

Naast de jaarverslagen der door hem gemoderniseerde en tot in 
1912 geleide J avasche Bank, en waarin, gelijk later in die der 

Nederlandsche, de neerslag ligt van zijn ambtelijk werk, moet hier 
een drietal boeken worden genoemd; slechts één hiervan komt uit 
tijdens zijn verblijf daarginds, doch heeft maar voor een klein 
stuk op dat deel der wereld onmiddellijke betrekking; de twee 
andere verschijnen na zijn indische periode, maar behandelen wel 
ten volle oostersche stof 1). 

Het eerste dezer drie boeken, van 1908, "Het oude en het 
moderne giroverkeer" bundelt twee herdrukken uit de "Revue 
Economique Internationale" van 1906 over verleden en heden der 
Beurs van Amsterdam, drie studies over giro en clearing in 

Duitschland, twee over het giroverkeer in Nederlandsch Indië en 
het moderne giro-verkeer in Nederland. Men bedenke hierbij, dat 
nu dertig jaar geleden, anders dan heden ten dage, de monografi
sche literatuur over dit slag onderwerpen hier te lande betrekkelijk 
arm en Vissering's boek dus een belangrijke aanwinst was. 

N aar den inhoud sluit hierbij zich het boek uit 1920 aan, 

"Muntwezen en circulatie-banken in Nederlandsch Indië", het 
vervolgt in zekeren zin Mr N. P. van den Berg's "Munt- en 

Crediet- en Bankwezen, Handel en Scheepvaart in Nederlandsch 
Indië" van 1907, dat historisch verder teruggaat; Vissering's boek 

1) Ditzelfde geldt voor een publicatie (1923) van het Instituut voor 
Economische Geschriften, "De Nederlandsche Bank en de Javasche 
Bank", waarin een -polemiek tusschen hem en mr. ]. Gerritzen over 
een belangrijk meeningsverschil, tusschen de directies der twee Banken 
inzake een door de J avasche toegepaste wijze van winstverdeeling ge
rezen, herdruk vond. 
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bevat veel 1ge en 20e eeuwsche geschiedenis en afdrukken van 
belangrijke adviezen en rapporten van hem en anderen (waaronder 
nog niet eerder gepubliceerde), inzonderheid over de muntzuivering 
in de Buitengewesten. Over een der onderwerpen uit dit geschrift, 
het vraagstuk van monetaire eenheid of scheiding tusschen Neder
land en Indië, sprak hij datzelfde jaar '20 in deze afdeeling der 
Akademie. 

Ten derde noem ik de twee deelen "On Chinese currency" 
(1912-'14), Vissering's omstandig advies aan de Chineesche 
regeering over geld en bankhervormingen daar te lande; bij de 
bewerking van het eerste deel stond Mr W. A. Roest, bij het 
tweede Mr W. Dyckmeester hem als secretaris ter zijde; het boek 

is opgedragen aan de nagedachtenis zijns vaders en aan zijn 
ouderen broeder Mr Willem Vissering (als oud-secretaris van den 

Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten in 1931 op 80-jarigen 
leeftijd overleden), die ook "on Chinese currency" - den titel 
nam de jongere broeder in 1912 piëteitshalve over - in 1877 te 

Leiden was gepromoveerd. Beide boeken der twee Visserings 

vullen elkander aan; dat van 1877 behandelt historisch de toe

standen in het oude, dat van 1912-'14 peilt de behoeften van 
het jonge China. 

In 19 12 was Vissering inmiddels naar Amsterdam teruggekeerd, 

benoemd tot president der Nederlandsche Bank, waar hij denzelf

den Mr N. P. van den Berg verving, wiens boek hij had vervolgd 

en wiens plaats in de Akademie hij vijf jaar later zou innemen. 

De hoogste functie, die ons bankwezen kent, bekleedde hij tot en 
met 11 October 1931. Wel nimmer heeft in Nederland een Bank

president een ambtstijd gehad, van zorgen zoo bezwaard. 

In ons land staat ook de leiding der centrale crediet-instelling 

onder het critisch toezicht eener openbare meening, die van haar 

recht op vrije uiting afstand niet wil doen. Dit is uitnemend en 
moge zoo blijven. Maar verhelen we ons niet, dat dit het werk der 
leiders niet veraangenaamt en licht kan bemoeilijken, In den strijd 

der meeningen over ons Bankbeleid gedurende en na den wereld-

J 
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oorlog zijn de golven wel hoog geloopen; Vissering had - dit kon 
niet anders bij een man van zijn statuur - hierover zijn eigen 

meening: het Bankbeleid, "zijn" beleid, was goed geweest. In de 
kringen van de bankwereld zelve zoowel als in de critisch aan
gelegde economistenwereld daarbuiten heeft hij medestand en 
tegenkanting beide gevonden; zijn eigen aandeel in dezen openlijken 
strijd der geesten heeft hij niet ontweken, maar ruim en ridderlijk 

aanvaard. 
Eenige titels moeten hier worden genoemd; vanzelve komt hierbij 

nog zijn werkzaamheid in en ten bate van onze Akademie ter 
sprake, waarvan hij lid werd in 1917; voor critische bespreking is 
hier tijd noch plaats; met enkele opmerkingen worde volstaan. 

Als Vissering in 1919 onze vergadering "Eenige opmerkingen 
over het duurtevraagstuk" voorlegt, dan is dit zijnerzijds een, 
overigens geheel onpolemisch gehouden, bijdrage tot dien strijd. 
Van eerder reeds dateerden twee stukken in de jaargangen 1915 
en 1916 van het jaarboek "Grotius" ("The Nederlands Bank and 
the war" I en II, bij II: The N etherlands East lndies and the gold 
exchange standard), waarvan het tweede, omgewerkt en in het 
nederlandsch, als eerste uitgaaf van het Instituut voor Economische 
Geschriften onder den titel "Het vraagstuk van de geldruimte in 
Nederland en de goudpolitiek van de Nederlandsche Bank, met 
bijlage: Nederlandsch Oost-Indië en de goldexchange-standaard" 

in 1917 is herverschenen, en voorts twee brochures uit 1918, "Het 
goudvraagstuk" (vermeerderde uitgave van een beschouwing in het 
Jaarbeursnummer van "De Telegraaf") en "De goudquaestie"; deze 
twee dienen samen met geschriften uit 1917 en '18 van ons medelid 
Verrijn Stuart, een van Vissering's sterkste tegenpartijders in die 
dagen, te worden gelezen 1). 

Nog drie keer nadien sprak Vissering in deze Akademie. Zijn 
rede in onze afdeeling van 1920 noemde ik reeds; zij raakte de 
monetaire verhouding Nederland-Indië; in 1924 behandelde hij 

1) Een nabeschouwing gaf deze later nog in zijn "Hoofdtrekken 
van de leer der maatschappelijke, voortbrenging" (1931), bl. 431 v.v. 
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hier het vraagstuk van het handhaven van den waardemeter, een 
onderwerp, naar men ziet, dat wederom de politiek der circulatie
bank ten nauwste raakte. 

De laatste maal, dat hij in de Akademie een bijdrage ten 
beste gaf, was toen hij in 1930 voor de algemeene vergadering 
ons "De ontwikkeling van de Nederlandsche Bank tot Centrale 
Bank" heeft geschetst. Velen der thans hier aanwezigen zullen 
zich deze voordracht herinneren; zij was een beknopt "geschied

verhaal der Bank, dat niet naar, in het bestek van een rede 
onbereikbare, volledigheid heeft gestreefd, maar wel de hoofd
lijnen scherp heeft getrokken en belicht. Ik noem er twee; aan beide 
dezer stukken Nederlandsche-Bankpolitiek had ons gewaardeerd 
medelid een deel van zijn ziel gegeven; over beide had, zoo iemand, 

hij recht van spreken: de groei van het giroverkeer, dat vooral 

het binnenlandsch betalingsverkeer vergoedkoopt, en de toeneming 
in omvang van de buitenlandsche wisselportefeuille der Bank, die 
haar goudvoorraad spaart, rente draagt, het verkeer met den 

vreemde vergemakkelijkt en de eigen valuta op peil helpt houden. 

Toen hij zijn rede uitsprak, was welhaast ieder geneigd, de voor

spoedige ontwikkeling, die beide instituten hier te lande aanwezen 
en die voor een groot deel Vissering's werk was, te beschouwen 
als blijvend gewin. Dat het engelsche pond reeds het volgend jaar 

deze beschouwing, wat de buitenlandsche portefeuille betreft, in 

zijn val zou meesleepen, wie heeft het destijds voorzien? Een stuk 

van Vissering's levensarbeid is hiermede in puin gevallen, zijn 
levensavond erdoor versomberd. 

Zoo sluit zijn laatste rede in ons midden ook in de geschiedenis 
onzer Centrale Bank een hoofdstuk af. De historie, waarover 

volgende hoofdstukken zullen handelen, is nauwelijks begonnen: 

anderen dan hij zullen haar te boek stellen, deze tragedie van de 

pondenramp der Nederlandsche Bank en hoe men ze geleidelijk te 
boven is gekomen, zonder nochtans terug te keeren tot blijmoedige 
aanvaarding van Vissering's ruime deviezenpolitiek, waarmee hij, 

voor zijn tijd, inderdaad het beste had weten te zien en te grijpen. 
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Voor de jaren tot en met '30, zal waarschijnlijk die toekomstige 
historicus erkennen, was Vissering's deviezenpolitiek wijs en heil

zaam; de misvatting aangaande den tijdsduur der periode, waarvoor 

ze deugde, was waarlijk niet de zijne alleen. 
Vissering's plaats aan het hoofd van een circulatiebank, die in 

en na oorlogstijd internationaal meer dan vroeger op den voor

grond was gekomen, heeft ertoe meegewerkt, dat in die jaren ook 
zijn rol van meer dan nationale beteekenis is geworden. Amsterdam, 

Bloemendaal ook, Bazel, Brussel l
), Genua - ook hier blijf ik. 

evenals in mijn bibliografische mededeelingen zeker onvolledig -
hebben in internationaal verband hem doende gezien met de 
belangen van het economisch welzijn der gansche menschheid 

voor oogen. Dat hier het ten slotte bereikte ver is gebleven be

neden zijn en anderer wenschen, weet ieder; maar het is ook iets 
waard, te weten, dat onze goede naam van ongerepte betrouwbaar
heid daar bij hem in schoone handen heeft berust. China is dan 
ook niet het eenige land gebleven, dat bij hem raad zocht; zoo 
won Zuid-Afrika zijn advies in over den terugkeer der Unie tot 

den gouden standaard en raadpleegde hem Roemenië; zijn advies 

aan den' Balkanstaat vindt men, met een toepassing van deszelfs 

inhoud op Nederland, in "De Bankgulden, een advies door 
Mr G. Vissering" in het "Haagsch Maandblad" van Februari 192-1. 

Dit leven, mogen wij besluiten, is rijk en vruchtbaar geweest. 

In het huiselijke - in eersten echt was hij gehuwd met Jonkvr. 

M. A. Sandberg, in tweeden met Mej. G. C. Krayenhoff van de 

Leur, die hem overleeft - is het met kinderen en kindskinderen 

gezegend geworden. Zijn openbare leven ligt - in groote trekken; 

1) Uit 1920 van Vissering's hand; "Over den international en finan
Cleelen en economischen toestand" (waarin als hk. VI het internationaal 
adres, in Amsterdam geboren, van een aantal economisten en financiers 
uit de Vereenigde Staten, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland) en "De problemen 
van geldwezen en wisselkoersen", geschreven voor de finantieeJe confe
rentie te Brussel, waarvan hij onder-voorzitter was. 

14 
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zijn particulier archief zal stellig nog belangrijks bevatten - voor 
ieder bloot. Wie het, als hier is gepoogd, in zijn hoofdmomenten 
overziet, behoudt den indruk van een veelzijdig knappe figuur, 
die zich, zoolang zijn krachten reikten, weinig rust heeft gegund en 
zware verantwoordelijkheid niet heeft geschuwd. Licht te dragen 
kan deze hem niet zijn gevallen, want hij was een gevoelig man, 
gevoelig voor waardeering (die openbaar, maar binnenskamers ook, 
hem ruim ten deel is gevallen), gevoelig ook voor bestrijding en 
voor toon van bestrijding vooral. 

Zijn loopbaan heeft uiteraard niet ertoe geleid, hem te vormen 
tot man van wetenschap bij uitstek; de practijk der dagelijksche 
beslommeringen zal ook bij hem aan de volle ontwikkeling van 
zuiver theoretisch denken in den weg hebben gestaan. Te vleiender, 
zoo niettemin eens bankleiders prestaties buiten zijn eigenlijk werk 
een keuze wettigen als onze Akademie in 1917 deed. 

"De Nederlandsche Bank staat eenigszins tusschen den dagelijk
schen handel en de wetenschap in" heeft hij mij eens, naar mij 
dunkt met fijn inzicht, geschreven. Onze vaderlandsche wetenschap 
echter kent enkele namen, die ook in de geschiedenis der Bank met 
eere worden genoemd. Onder deze telt die van Vissering mee. Zijn 
geschriften zijn voor de schrijvers over geld en crediet, die gaarne 
hem als een der hunnen zien, bron van leering; hun arsenaal zou 
zonder deze armer zijn. 

Het lidmaatschap van deze Akademie is door hem, getuigen het 
zijn bijdragen en zijn getrouw bezoek, hoog gewaardeerd. De 
hoofsche en begaafde man zij ook in haar midden met eerbied en 
in sympathie herdacht. 

D. VAN BLOM. 
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