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PERSCOMMUNIQUÉ

Overlijden van Eregouverneur Baron Cecil de Strycker
Met diep leedwezen deelt de Nationale Bank van België het overlijden mede van Eregouverneur Baron
Cecil de Strycker op 5 september 2004, in de leeftijd van 89 jaar.
De heer de Strycker, doctor in de handelswetenschappen, trad in februari 1945 in dienst van de Bank waar
hij verbonden werd aan het departement Buitenland. Hij nam er actief deel aan de opstelling van de
deviezenreglementering en aan de uitwerking van de na-oorlogse internationale overeenkomsten. Reeds
van het begin af aan gaf hij blijk van zijn grote begaafdheden. In 1948 werd hem dan ook de leiding van de
dienst Wisselreglementering en eind 1954 die van het departement Buitenland toevertrouwd. In september
1958 werd hij tot Directeur bevorderd en in 1971 werd hem de functie van Vice-gouverneur toegewezen. In
februari 1975 werd de heer de Strycker tot Gouverneur van de Bank benoemd. Eind februari 1982, na het
bereiken van de leeftijdsgrens, legde de heer de Strycker zijn ambt neer. Uit erkentelijkheid voor de vele
diensten die hij aan het Land had bewezen, werd hij in hetzelfde jaar in de adelstand verheven, met de titel
van Baron.
Het is niet mogelijk alle mandaten op te noemen die de heer de Strycker tijdens zijn loopbaan heeft vervuld.
In België was hij onder meer Voorzitter van het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel, van de Raad
voor de Openbare Kredietinstellingen, van Creditexport, Ondervoorzitter van de Nationale
Delcrederedienst, Beheerder van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, Lid van de Bankcommissie, Lid van
het Bestuurscomité van het Herdiscontering- en Waarborginstituut en van het Comité van het Rentenfonds.
In het internationale vlak was hij Beheerder van de Bank voor Internationale Betalingen, Voorzitter van het
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking en van het Comité van Presidenten van de centrale
banken van de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap. Hij bekleedde eveneens het
ambt van Gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds en van plaatsvervangend Gouverneur van de
Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling.
De Nationale Bank van België zal hem dankbaar blijven gedenken als haar Gouverneur die tijdens zijn
ambtsperiode de Instelling met vastberadenheid leidde doorheen de toenmalige omwentelingen in het
monetaire, financiële en economische vlak. In de Bank had hij belangstelling voor alle aspecten van haar
werking, voor het welzijn van haar personeel en voor de voortdurende aanpassing aan de nieuwe
opdrachten die zich aanboden. Onze Instelling zal de herinnering aan deze hoogstaande, minzame man
trouw bewaren.
De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden in de Sint-Pauluskerk, Hockeylaan te Sint-Pieters-Woluwe, op
zaterdag 11 september 2004 om 10.30 uur.
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