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LEVENSBERICHT 

VAR 

w. c. MEE S. 
DOOR 

N. G. PIERSON. 

'IiiiiIQ_ 

Gaarne heb ik, op uitnoodiging van den voorzitter, mij 
bereid verklaard, u een levensbericht te geven van MR. W. 
C. MEES, die ons den 24 December 1884 door den dood is 
ontvallen. Het is mij zelfs eene behoefte over hem te spre
ken. Ruim zestien jaar lang heb ik schier dagelijks met bern 
mogen verkeeren en onafgebroken is hij gestegen in mijne 
achting en liefde. Ten slotte wist ik niet wat meer in hem 
te bewonderen, de ongemeene helderheid en oorspronkelijk
heid van zijn verstand of wel de eigenschappen van zijn 
hart. Want beiden waren eenig. Wat zijne verstandelijke 
gaven betreft: ik herinner mij niet iemand ontmoet te 
hebben, die zoo volkomen als hij de beschikking had over 
hetgeen hij wist. Zijne kennis was niet slechts zijn eigen
dom, zooals men pleegt te zeggen - onze eigendommen zijn 
wel eens ver van ons - zij had zich geheel met hem ver
eenzelvigd, zij maakte deel uit van zijn persoon. Ge kwasrnt 
hem raadplegen over een lastig wetenschappelijk vraagstuk. 
Lang hadt gij u het hoofd gebroken, schrijver op schrijver 
nageslagen; te vergeefs, het bleef al duister om u heen. 
Eindelijk begaaft gij u tot »den president" - gelijk hij in 
o:pzeba:pkwereld heett~ - j:p d(' stellige verwachting, dat 
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hij licht zou kunnen gevel!. Nooit werd die verwachting 
beschaamd, en het licht kwam terstond. Het was, of hij 
zich in dElD laatsten tijd toevallig juist met uw onderwerp 
had bezig gehouden. Zoo ingewikkeld kon het vraagstuk 
niet zijn, of onmiddellijk stonden· de termen, waaruit het 
was samengesteld, U'l belangrijkste waarheden, die tot oplos
sing ervan kondeu dieuen, hem klaar voor oogen. Dadelijk 
greep hij de q uaestie in het hart. En gewoonlijk was het 
licht, dat hij deed opgaan, nieuw. MEl;S was op econo
misch gebied eeu bij uitstek oorspronkelijk denker j hij is 
dat gebleven tot in zijn laatste levensdagen. Alles wat hij 
aanroerde kreeg onder zijne behandeling een nieuw aanzien. 
Een geleerde, naar de eng ere beteekenis van dat woord, 
was hij op het terrein zijner wetenschap niet. Hij las over 
economische onderwerpen betrekkelijk weinig. Hij las over 
geschiedenis, over natuurkunde, over bloemen en planten j 

hij las W AL1'ER Scon en DICKENS j doch maar zelden 
een economisch boek van eenigen omvang. Des te meer 
dacht hij over economische onderwerpen na, diep en ernstig, 
en de vruchten van dat nadenken kwamen aan den dag, zoo 
vaak men hem raadpleegde. Dan bespeurde men, hoeveel in 
dat brein was omgegaan. Denken was hem een genot, een 
levensbehoefte. Het kostte niet veel moeite hem tot na
denken over eenig punt op te wekken; hij dacht gaarne. 
Men heeft, in zijne naaste omgeving, wel eens een gesprE'k 
met hem aangebonden, alleen om zijn gedachtenloop in een 
bepaalde richting te brengen, wel wetende, dat, zoo dit ge
lukte, verrassende denkbeelden door hem geuit zouden wor
den. En he~ gelukte vaak. Behoef ik te zeggen, hoe gretig 
dan werd opgevangen wat van zijne' lippen vloeide? Zelfs 
oude waarheden wist hij voor te dragen op een wijze, waar
door zij den indruk maakten van nieuw te zijn. Lodewijk XV 
noemde zijn lijfarts QUESNAY, den stichter der Physiocratische 
IIChoolt :tle pensenr." Op niemand beter dan op Mus ZOn 
die naam van toepassing zijn geweest. 

Ongemeen W~ep oolt de eïsenschappen van zijn hart. 
1-
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Ik waag mij niet aan een karakterstudie van iemand, die 
vele jaren mijn oudere was, wiens jeugd en ontwikkeling ik 
dus niet heb kunnen gadeslaan. Alleen over die trekken 
van zijn karakter wensch ik te spreken, die elkeen in zijnen 
kring duidelijk heeft waargenomen. MENS was een warme, 
een genereuse natuur. Wie hem oppervlakkig kende, merkte 
dit niet op. Wars van vertoon, nuchter in zijn vormen, 
daarbij hoogst voorzichtig in woord en daad, maakte hij naar 
buiten niet den indruk van te zijn hetgeen hij was: een bij 
uitstek gemoedelijk man. Veel heeft hij liefgehad: zijn volk, 
in welks lotgevallen hij deelde, welks belangen hij niet dulden 
kon dat een speelbal werden van persoonlijke eerzucht en 
partijgeest; zijn geboortestad, die geen trouwer vriend bezat; 
zijn werkkring, waarvoor hij steeds met ijver bleef bezield; 
zijne ambtgenooten, die hem zoo noode uit hun midden 
zagen weggaan, daar elk van hen in het bijzonder de tref
fendste bewijzen zijner hartelijkheid en hulpvaardigheid had 
ontvangen; zijne kinderen, voor wie hij tegelijk vader en 
moeder was. Zoo iets parten kon spelen aan zijn altijd zoo 
juist en onpartijdig oordeel, dan was het zijn gemoedelijk
heid. Niet licht dacht hij kwaad van zijn evenmensch. Niet 
licht nam hii aan, dat men hem bedroog. Zwakheden ver
goelijkend, was hij slechts onverbiddelijk hard tegen het 
cynisme; in welken vorm het zich ook vertoonde, hij her
kende het terstond. Met zijn gemoedsleven hing ook samen, 
dat MEES ten einde toe een religieus man is gebleven i hij 
stond op modern-geloovig standpunt. De onzienlijke wereld 
was voor hem geen wereld der verbeelding. Godsdienstig 
gekleurd was zijn geheele levensbeschouwing. Ik herinner 
mij, dat hij op een somberen dag tot mij kwam; men kon 
het hem aanzien, dat hij op zijn wandeling had gepeinsd. 
Weldra bleek, waarover. »W are de lucht altijd zoo bewolkt, 
dan zou het een qnaestie zijn, of er een zon bestaat. Zij 
zou er daarom toch wezen." 

Nederland, ik ben er vast van overtuigd, heeft in MEES 

een zijner grootste mannen verloren. Laat mij u zijn leven 
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schetsen en daarbij inzonderheid op zijne verdiensten voot 
de wetenschap en de maatschappij licht doen vallen. 

Den 6den September 1813 is WILLEM CoRNELIS MEEs te 
Rotterdam geboren. Zijn vader, MR. R. A. MEES, was het 
hoofd van het oude en reeds toen zeer bloeiende kassiershuis 
R. MEES & ZONEN, zijne moeder, de zuster van den in 1861 
overleden Utrechtschen hoogleeraar ACKERSDIJCK. Na zich 
eerst door privaatlessen, daarna door een betrekkelijk kort
stonclig verblijf op het Gymnasium voor de hoogeschool te 
hebben voorbereid, werd hij in September 1830 te Utrecht 
student. Lang heeft zijn studietijd geduurd; eerst den 22 
November 1838 heeft hij de academie verlaten. Door u 
hiervan rekenschap te geven, vind ik reeds gelegenheid het 
een en ander te vermelden van zijn leven en werken. 

Afgezien van de omstandigheid, dat hij in November 1830 
als lid van de Compagnie vrijwillige jagers der Utrechtsche 
Hoogeschool is uitgetrokken, werd zijn studietijd inzonderheid 
hierdoor verlengd, dat hij in den winter van 1832-33 een 
andere faculteit is ingetreden. Oorspronkelijk was hij inge
schreven als medicus; nu werd hij jurist. Ik geloof te mogen 
zeggen, dat hij de studie der medicijnen minder gekozen 
heeft uit ingenomenheid met de betrekking van arts, dan 
wel uit liefde voor de beoefening der natuurwetenschappen. 
En steeds is deze liefde hem bijgebleven. Er was geen 
onderwerp schier, waarover hij zoo gaarne sprak. Men heeft 
hem wel eens hooren zeggen, dat hij soms het gevoel had, 
zijn loopbaan gemist te hebben, door de natuurstudie te 
hebben verlaten. Om welke reden hij die verlaten heeft, 
weet ik nauwelijks; ik vermoed, dat de invloed van zijn 
oom ACKERSDUCK, die in 1831 van 'Luik naar Utrecht was 
verplaatst en wien hij groote vereering toedroeg, daarbij in 
het spel is geweest. Misschien beeft ook de omstandigheid 
medegewerkt, dat hij in de uitoefening der medische praktijk 
weinig behagen schiep. 

Maar nog een andere 
zijn studietijd bijgedragen. 

oorzaak heeft tot verlenging Yan 
Toen hij, na zijn doctoraaleu· 
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men in de rechtswetenschap te hebben afgelegd, een onder
werp zocht voor een proefschrift, bepa.a.lde zich zijn keus op 
de geschiedenis van het bankwezen in Nederland. Het bleek 
hem spoedig, hoe bezwaarlijk dit onderwerp zich leende tot 
een behandeling in het Latijn, het bezigen van welke taal 
destijds verplicht was. Ma.a.r de bronnenstudie was vol
bracht; hij kon het onderwerp niet meer loSlaten. Zoo be
sloot hij dan, een Hollandsch boek te schrijven over het 
bankwezen en da.a.rna een Latijnsche dissertatie. Dit besluit 
is uitgevoerd. In 1838 verscheen het nu zoo bekende werk: 
Proeve smer geschieden'Û! van het bankwezen in Nederland, 
waarmede hij zijn loopbaan als schrijver opende en zich ter
stond van de gunstigste zijde deed kennen. 

Want de Proeve is een boek van blijvende historische 
waarde Niet alleen de zoo verwarde geschiedenis van ons 
ban kwezen ten tijde der Republiek, ook de niet minder 
verwarde geschiedenis van ons m u n twezen in dat tijdvak 
wordt daarin op voortreffelijke wijze toegelicht. Aangaande 
de in 1609 opgerichte Amsterdamsche Wisselbank bestond 
menige legende. MEES heeft voor al die legenden de ge
schiedkundige waarheid in de pläats gesteld. Ook als bijdrage 
tot de economische denkbeelden van den tijd, waarop het 
boek betrekking heeft, is het zeer nuttig. Men leert er 
uit, hoe onzuiver toen nog de begrippen waren omtrent de 
oorzaken, die de waarde der munt bepalen. Men slaat 
een blik in de gedachtenwereld van de 17de en de 18ilé eeuw. 

Van ,Ut werk mag gezegd worden, hetgeen men naar 
waarheid kan getuigen van alles wat MEEs heeft uitgegeven: 
niets daarvan is à refaire. Men kan er op voortlx>uwen; 
men kan het aanvullen; maar het behoeft nooit· te worden 
overgedaan. Talrijk zijn zijne geschrifteB. niet en het een 
is belangrijker dan het aDder. Doch niets heeft ZÜB waarde 
verlorea ; alles is degelijk, met zorg bewerkt. Men .. l'llàg dit 
reeds verklaren van de Proeve. N,. 1888·keeft niemand 
hetzelfde onderwerp behandeld, want het was n·iet noodig. 
HetgeeJt. Musgedau häd, was goed geJuü. 
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Kort daarna verscheen de dissertatie: De vi mutaiae md· 
7letae in 8olutionem pecuniae debitae. Zij liep, gelijk de titel 
aanduidt, over de plichten van den schuldenaar en de rech
ten van den schuldeischer bij veranderingen in den koers 
der munt tusschen het tijdstip van het aangaan en dat van 
de voldoening der schuld. Het is de quaeatie, die geregeld 
is in de artikelen 1793 en 1794 van ons Burgerlijk Wetboek. 
Onze schrijver behandelt zijn stof natuurlijk van een juri
disch standpunt; maar zijne kennis van muntwezen kwam 
hem daarbij uitnemend te stade. Zeer gunstig werd de dis
sertatie beoordeeld door HEE~EN in de Göttinger Gelehrle 
Anzeigen en door CHERBULIEZ in de, Bibliothèque de Genève. 
SAVIGNY maakt er gebruik van in zijne geschriften, na het 
werk geprezen te hebben. 

Na zijne promotie vestigde MEES zich te Rotterdam als 
ldvocaat, en weldra had hij een bloeiende praktijk. Den 
26sten Juli 1843 trad hij in het huwelijk met JACOB.A. CLAU

DIN.A. VAN DEN HAM. Lang zou die echt niet duren. Reeds 
tien jaren later, den 5den December 1853. ontviel hem zijne 
echtgenoot, lla hem vier kinderen te hebben geschonken. 

ik ben er zeker van, dat MEES dit tiental jaren, afgezien 
van het leed, dat de verzwakkende gezondheid en het nade
rend eind zijner vrouw hem veroorzaakten, steeds heeft aan
gemerkt als het zonnigste tijdperk van zijn leven. Doch 
het is ook de tija geweest, waarin hij het meest naar buiten 
heeft gewerkt. Ik leg klem op de woorden: naar buiten. 
Gewerkt heeft hij altijd, daarvan getuigen de stapels aan
teekeningen en schetsen, die hij heeft achtergelaten. Maar 
in de jaren 1843-1853 is van zijn arbeid het meest in 
het openbaar gebleken. Vergunt mij het een en Ilnder daar· 
van aan te stippen. 

Het eerst vermeld ik zijne werkzaamheid als Secretaris 
der Rott.erdamsche Kamer van Koophandel. Den 4den Februari 
1843 in deze betrekking door den Koning benoemd - de 
aanstelling geschiedde toen op die wijze - beeft hij ter
stond getoond haar geheel anders te zullen opvatten dan 
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een zyner voorgangers. Het was een tijd van gisting op 
ecónomisch gebied. COBDEN en BRIGUT in Engeland, FREDERIC 
BASTIAT en vele anderen in Frankrijk, hadden den strijd 
aangebonden met het beschermend stelsel en de terugslag 
liaarvan werd alom in Europa gevoeld. Ook in ons vader
land. Een groep van jonge en hoogst bekwame economisten 
had zich gevormd en met nadruk drong zij aan op herziening 
onzer tarieven. Tot deze groep behoorde MEES en nu werd 
de Kamer van Koophandel het terrein, waarop hij voor hare 
denkbeelden propaganda maakte. Hij slaagde daarin volko
men. In naam slechts uitvoerder van de besluiten der Kamer, 
werd hij inderdaad haar adviseur, neen, haar leidsman. Hare 
rapporten waren zijne rapporten. De Rotterdamf'.che Kamer 
van koophandel stond eerlang bekend als het liberaalste col
lege van dien aard in ons land. Bij verschillende gelegen

heden sprong zij voor de beginselen van handelsvrijheid met 
grooten ijver in de bres. 

De opvolger van den Heer MEES, Mr. J. C. REEPMAKER, 
thans nog met een jeugdig vuur, dat velen beschaamd moet 
maken, op dezelfde plaats werkzaam, heeft de goedheid ge
had mij enkele stukken, door zijn voorganger opgesteld, ter 
lezing te zenden. Welk een genot heeft hij mij daardoor 
bereid; het zijn ware meesterwerken. Inzonderheid trof mij 
een ad-ri.es over »den invloed, welke !,le in de Engelsche 
scheepvaarlwetten reeds gemaakte of voorgedragen verande
ringen op onze wetgeving zullen behooren te hebben". De 
regeering had het oordeel der Kamer over dit punt gevraagd; 
zij verlangde te weten, of, indien Engeland het stelsel van 
differentiëele rechten ter bescherming der nationale vlag prijs 
gaf, Nederland dit voorbeeld moest volgen. In een uitvoerig 
advies, gedagtaekend 18 Juli 1848, wordt die vraag beant
woord. Eerst wordt een ontleding beproefd van het stelsel 
zelf; dan volgt een vernietigende kritiek van de verschillende 
bestanddeelen, waaruit het is samengesteld; eindelijk wordt 
aangetoond, list Nederland geen oogenblik mag dralen met 

het opht:ifell der bescherming, wanneer Engeland daartoe 
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overgaat. - Kort daarna komt een rueuwe vraag van de 
regeering. Het Britsche kabinet, uoor de bestrijding, die zijne 
plannen hebben ondervonden, aan het wankelen gebracht, heeft 
besloten ze voorloopig te laten rusten. Van volgen is nu 
geen sprake meer; doch moet Nederland thans ook voor
gaan? Zonder twijfel, luidt het antwoord der Kamer, 21 
October 1848 door haar ingezonden; voorgaan en met grooten 
spoed. Op zichzelf reeds is het wenschelijk. dat Nederland 
met het differentiëele stelsel breke, maar thans inzonderheid, 
want daardoor zal het Britsche Kabinet tegenover de oppositie 
krachtig worden gesteund. Met klem van redenen wordt dit 
betoogd. - Twee maanden later moet de Kamer andermaal 
over een gewichtig punt adviseeren. De Minister VAN BOSSE 

zendt haar op 19 December 18i8 eene uitvoerige Memorie, 
»welke in breede trekken de grondslagen van een handel
stelsel" naar liberale denkwijze uiteenzet en waarover de 
Minister haar oordeel wil kennen. Zonder omwegen wordt 
het hem op 15 Januari 1849 medegedeeld in een rapport, 
waarin wel is waar de hoofdgedachten der regeering worden 
toegejuicht. doch de beoogde toepassing daarvan aan een 
scherpe kritiek wûrdt onderworpen. - Ik noem slechts het 
voornaamste. Wat mij in al deze stukken heeft getroffen, is 
de buitengewone zorg, waarmede zij zijn bewerkt. Alles krijgt 
zijn eisch. Over niets wordt heengegleden. Nergens heeft de 
steller zich zijn taak gemakkelijk gemaakt. Toen hij deze 
adviezen schreef, was hij overladen met allerlei arbeid; doch 
men bespeurt het niet. Men zou denken, dat de Secretaris 
der Rotterdamsche Kamer van Koophandel niets anders te 
doen heeft dan hetgeen deze betrekking hem oplegt. Maar 
ziedaar een eigenschap, die ik gelegenheid te over heb gehad 
in MEES te bewonderen. Hij had eerbied voor zijn werk. 
Nooit verrichtte hij iets .haastig of vluchtig. Was eenmaal 
een taak hem opgedragen, zoo volbracht hij haar met de 
grootste nauwlettendheid. Aan d~ onderdeelen besteedde hij 
evenveel zorg als aan de hoofdzaken. 
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Behalve clit secretariaat, bekleedde h\i nog een andere he. 
trekking in de jaren, waarvan ik nu spreek. Aan het Gym
nasium te Rotterdam was destijds een handelsklasse verbonden. 
MEEs belastte zich in September 1845 met een deel van het 
onderwijs dezer klasse. • Handelswetenschap", zoo heette het 
vak, waarover hij viermalen iedere week zou spreken. Zijn 
cursus is bewaard gebleven in den vorm van een dictaat, dat 
mij ter lezing is afgestaan en waarvan ik met niet minder 
lof mag gewagen dan van de zoo even vermelde adviezen. 
Het is verdeeld in vier hoofdstukken. Het een.te loopt over 
de algemeene grondbeginselen der Economie j het tweede over 
de ruilmiddelen j het derde over den goederenhandel j het 
vierde is hoofdzakelijk aan handelsrecht gewijd. Van deze 
vier afdeelingen is de eerste verre het belangrijkst. Schier 
al de theoriën, die MEES in zijn standaardwerk van 1866 
breedvoerig heeft uiteengezet, vindt men hier reeds voorge
dragen. Een beknopter en nauwkeuriger verklaring van de 
hoofdwaarheden, waarop de economische wetenscha.p is ge
bouwd, las ik nergens. Velen uwer kennen waarschijnlijk 
zijn even oorspronkelijke als, om het verrassend licht, dat zij 
verspreidt, belangrijke leer der prijsvorming. In dit dictaat 
is zij reeds te vinden. 

En nog een andere cursus over Economie is door hem 
te Rotterdam gegeven. Hij gaf dien in den winter van 
1848-49 voor volwassenen, in het z. g. Notarishuis. Uit
voerige aanteekeningen van dezen cursus - zij beslaan bijna 
200 bladzijden - bevinden zich onder zijne papieren en het is 
mij vergund geworden ze te doorlezen. Ik heb er niet minder 
van genoten dan van het dictaat. Soms zijn de gedachten zeer 
uitgewerkt, soms ook slechts aangestipt j doch wie geen vreem
deling is op het gebied, dat hier wordt betreden, heeft aan 

. dat weinige genoeg. Daar deze aanteekeningen niet door hem 
zijn opgesteld om gedrukt of zelfs voorgelezen te worden, 
maar slechts om tot leiddraad te dienen voor hem zelven, heb
ben zij een eigenaardige bekoorlijkheid. Toen ik ze doorlas 
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was het mij bij oogenblikken, alsof ik Mus hoorde spreken, 
gelijk hij het zoo menigmaal kon doen na afloop van een 
Bankvergadering, wanneer hij aanleiding vond om een of 
ander probleem voor ons op te lossen, een of andere popu
laire dwaling te bestrijden. Een redenaar was hij niet; toch 
bezat hij sommige eigenschappen, die geen redenaar kan 
ontberen: klaarheid, bijzonder gelukkige keus van voor
beelden. 

Zoowel het dictaat als de aanteekeningen bewijzen, dat 
MEES reeds toen het standpunt innam, waarop hij later hooft 
gestaan. N ooit heeft de Fransche school hem onder hare 
aanhangers mogen tellen. Afkeerig van polemiek, heeft hij 
die school slechts eenmaal onmiddellijk aangevallen en zeer 
ter loops; doch hij bewandelde een anderen weg dan zij; 
zijne idealen en de hare waren niet dezelfden. Voor de Fran
sche school heeft de beoefening der economie inzonderheid 
ten doel, wapenen te vinden ter bestrijding van twee rich
tingen, het protectionnisme en het socialisme. COLBKRT en 
FOURIER, ziedaar hare twee tegenvoeters, en niet weinig moeite 
heeft zij zich gegeven om aan te toonen, dat die twee eigen
lijk één zijn. MEES dacht niet gunstiger over protectionnisme 
en socialisme dan BASTIA.T en de zijnen; doch in de bestrij
ding van die stelsels vindt de economie, volgens hem, niet 
haar doel. Haar oogmerk stelde hij veeleer in de weten
schappelijke verklaring van de inrichting der maatschappij, 
en zoo die verklaring bij wijlen op de sociale toestanden 
een ongunstig licht werpt, zoo het blijken mocht, dat er, 
ook bij volledige vrijheid van verkeer, geen volstrekte har
monie van belangen is, verbloemde hij dit niet. Men weet, hoe 
de Fransche school al het mogelij-ke en onmogelijke heeft be
proefd om de paehtleer van RlOARDO te wederleggen. Men 
weet, hoe zij bare beste krachten heeft aangewend om iedere 
sehad:nwzijde der maatschappelijke orde te bedekken, uit 
vreeI vow hetroodeapook.,Door die nees 'Werd MEEs niet 
Mrflolgà; .. sij lJad: 'liWlaBB geen iawloed 'op zijne wetenscha.p
pelt- onderzoeJciugen; zij belettè hem niet om met vol .. 
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maakte onbevangenheid de dingen voor te stellen, zooals zij 
zijn. Hij zocht niet naar wapenen, hij zocht naar licht. 
En terwijl wij hem als secretaris der Kamer van Koophandel 
voor geen ander zien onderdoen in ijver voor het stelsel van 
handelsvrijheid, zien wij hem tevens verdiept in economische 
studiën, die met het vraagstuk der handelsvrijheid in geenerlei 
betrekking staan, zien wij hem de wetten der prijsvorming, 
de oorzaken der pacht, het verband tusschen loon en rente, 
nagaan. De Fransche econûmisten, van de physiocraten af, 
zijn in den grond der zaak al te gader apologeten geweest, 
apologeten van een zoogenaamd »natuurlijke orde" der maat
schappij. BASTIAT was een ve~beterde uitgaaf van QUESNAY, 

LEROY-BEAULIEU is een geleerder BASTlAT. Verwijder alle 
hinderpalen, die aan het vrije verkeer in den weg staan, en 
deze aarde zal nog wel geen paradijs zijn, doch hare vol
making langzaam naderen; ziedaar wat deze mannen ons in 
allerlei vormen verkondigen, en dit denkbeeld ingang te doen 
vinden is hun doel. Werd dat doel bereikt, ze zouden hunne 
economische onderzoekingen staken. MEES beweegt zich in 
een geheel anderen gedachtenkring. Hij is economist, gelijk 
men chemicus of physioloog is. Scherp trekt hij de gren.'1lijn 
tusschem V olkswirthschaftslehre" en » V olkswirthschaftspflege", 
gelijk hij zegt, en bij zijne uiteenzetting van gene deert 

. het hem weinig, of tegenstanders der economische politiek, 
die hij is toegedaan, uit hetgeen hij leeraart argumenten 
kunnen putten tot verdediging hunner zienswijzen. Zijne 
wetenschap blijft vreemd aan overwegingen, die huiten . hare 
bestemming liggen. 

Nog in een ander opzicht stond MEES van den beginne 
af vrij scherp tegenover de Fransche richting. Hij heeft 
nooit kunnen beamen, dat de uitwendige hinderpalen van 
volkswelvaart de voornaamste zijn, zoodat reeds alleen door 
wegruiming dier hinderpalen welvaart zou verkregen wor
den. »In en buiten de wetenschap" t zoo drukte hij zich 
uit in een redevoering, in 1864 te dezer plaatse gehouden, 
»wordt veel te uitsluitend waarde gehecht aan verbetering 
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» van de uitwendige omstandigheden en van industriële ont
wikkeling". Gaat deze verbetering niet gepaard met» ver
»standelijke en zedelijke ontwikkeling", dan, meent hij, ont
staat wel »een dichter opeengepakte menschenmassa, maar 
»waarvan een wellicht even groot deel, en dus een absoluut 
»grooter aantal !Jersonen, steeds in ellende verkeert". En 
elders, aan het slot zijner Hoofdstukken: l> Gunstiger uit
l> wendige omstandigheden of vorderingen in de nijverheids
»kunst kunnen op zich zelve geen duurzaam beteren wel
naartstoestand doen ontstaan. Zij kunnen slechts tijdelijk 
» eenige verruiming in ue middelen van bestaan opleveren; 
»en weldra zal, met eene dichtere bevolking, de toestand 
»weder dezelfde zijn als vroeger." Die tijdelijke verruiming 
is daarom wel niet te versmaden, want »ook in onze he
»schaafde maatschappijen is de toestand van velen dikwijls 
»zoo moeilijk, dat elke, zij bet dan tijdelijke, verademing 
»als weldadig mag begroet worden. En bovendien ,die tijde
» lijke verademing kan het hare er toe bijdragen om een 
»duurzaam beteren toestand voor te bereiden", want er is 
»geen erger hinderpaal tegen geestelijke ontwikkeling dan 
l> stoffelijke ellende" . . .• »Het is dan echter niet de verrui
l> ming der middelen van bestaan op zich zelve, die een blij
l> vend gunstigen toestand in het leven roept, maar de door 
l> die omstandigheid mogelijk geworden geestelijke ontwikke
l> ling. Van deze alleen is de toekomst van elk volk, ook 
»ten aanzien zijner stoffelijke welvaart, afhankelijk" In de 
zoo even aangehaalde redevoering noemt hij verstandelijke en 
zedelijke ontwikkeling »de groote schat, met welker bezit 
het menschdom, ook ten aanzien zijner stoffelijke welvaart, 
alle andere dingen zich zal toegeworpen zien." 

Men overdrijft niet, zoo men de meening uitspreekt, dat 
MEES aan geen zijner denkbeelden over economische onder
werpen hooger waarde heeft gehecht dan aan dit. Het was 
een thema, waarop hij telkens terugkwam. Dit denkbeeld 
nu is meer uitgesproken. Het is reeds vervat in het Bijbel
woord, waarop hij zelf heeft gezinspeeld. Doch MEES heeft 
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het tot een wetenschappelijke theorie verheven; hij heeft de 
waarheid van dit denkbeeld gedemonstreerd. Het eerst is 
dit door hem geschied in een boek, waarvan ik thans mel
ding heb te maken en dat eveneens dagteekent uit het zoo 
vruchtbare tijdperk 1843 -1853. Ik doel natuurlijk op zijn 
bekend geschrift, De werkinrichtillgen voor armen, uit een staat
huishoudkundig oogp!mt beschouwd, dat in 1844 te Rotterdam 
het licht heeft gezien. 

Voor hen, die de economie niet tot hun studievak hebben 
gekozen, is dit werk zonder twijfel het meest genietbare van 
alles wat MEJ.;s heeft uitgegeven. En bezwaarlijk zou men 
een economisch boek kunnen aanbevelen, waaruit meer valt 
te leeren. Want de inhoud is veel rijker dan de titel zou 
doen vermoeden. Het handelt over de oorzaken der armoede 
en de middelen om haar te bestrijden. Veertig jaar geleden 
was het gevoelen zeer verbreid, dat het doeltreffendste dezer 
middelen hierin was gelegen, door liefdadigheid kapitaal 
bijeen te brengen tot het stichten van werkinrichtingen; in 
welke inrichtingen dan bij voorkeur goederen zouden worden 
voortgebracht, die gewoonlijk uit het buitenland worden aan
gevoerd. MEES toont aan, dat dit gevoelen op dwaling is 
gegrond. Om twee redenen is van zulke werkinrichtingen 
geen heil te wachten. Ten eerste, zij tasten de kwaal van 
het pauperisme niet bij den wortel aan. Hoofdoorzaak van 
armoede is te snelle aanwas van bevolking en die oorzaak 
wordt versterkt, niet weggenomen, zoo men den arme kunst
matig loon verschaft. Maar ten tweede, ja dit vooral: men 
onttrekt. door zulke inrichtingen te scheppen, evenveel kapi
taal aan de nijverheid, als men er aan toevoegt: de armoede 
wordt slechts verplaatst. En ten nadeel van wie? De werke
loozen zijn gewoonlijk niet de beste arbeiders; deze laatsten, 
de knappe werklieden, worden dus van hun bestaan beroofd, 
~pdat de anderen worden geholpen. Zoo keert mel! de gezonde 
oxde . der dingen om. Men stelt een premie op luiheid en 

on.bekwallmheid 
~n,d.ur<Ull iWer~en volsbellt . .-f te Jteu,ren? . .Niel 
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als onderdeel van een stelsel van armverzorging. Eenmaal 
bedeelende, is het beter, dat men degenen, die onderstand 
genieten, laat werken, dan dat men ze niet laat werken. 
Evenmin is werkverschaffing af te keuren als tijdelijke maat
regel. Is door buitengewone en voorbijgaande omstandig
heden een groot getal arbeiders zonder brood, zoo kan kunst
matige werkverschaffing zeer nuttig zijn. Daardoor wordt 
»de ramp meer verspreid in tijd en ruimte". Doch van 
werkinrichtingen een duurzame verbetering te wachten in 
het lot der arbeiders, is een illusie. Zoodanige verhetering 
is slechts mogelijk door verheffing van het geestelijk peil 
des volks. Zoo dit niet rijst, zal de armoede altijd even 
groot blijven. Want elke uitbreiding der middelen van be
staan zal dan achtervolgd worden door een even sterken 
aanwas van het cijfer der bevolking. Het loon zal evenveel 
dalen, als het aanvankelijk gestegen is. 

Men begrijpt nu, op welken grond bij MEES het denkbeeld 
rust, waarvan ik 1100 even heb gesproken. Blijft de zedelijke 
en verstandelijke ontwikkeling achterwege, zoo is wel ver
meerderipg van maatschappelijk inkomen denkbaar, maar geen 
duurzame vermeerdering van maatschappelijke welvaart; want 
met iedere uitbreiding, die de som der te verdeelen goederen 
zal ondergaan, klimt dan tevens het getal der participanten. 
MEES, naar men ziet, sluit zich nauw aan bij MALTHus, wiens 
leer hem in de hoofdzaken onwederlegbaar schijnt. Ook hij 
verwacht slechts heil van dien m01'al 'l'estraint, waarop MALTHUS 
zoo veel nadruk legt. De sociale quaestie is in zijn oog bovenal, 
ja nagenoeg uitsluitend, een ethische quaestie. 

In 1849 is er een groote" verandering gekomen in het 
leven van Ml!lE8 j den 5den April van dat jaar is hij benoemd 
tot Secretaris der Nederlandsche Bank. Maar ten einde mijn 
overzicht van zijne wetenschappelijke loopbaan niet te sto
ren, wil i~ nu van die verandering slechts in zoover melding 
maken. als zij invloed heeft gehad op de richting zijner 
etudiën. Het is duidelijk, waarin die invl~ moest bestaan i 
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geen verwondering zal het baren, zoo ik vermeld, dat munt
en bankwezen hem van nu af meer dan vroeger bezig hiel
den. Spoedig zou dit blijken. Na het herstel van het Neder
landsche muntwezen in 1845 en 1847, kon het Indische 
niet langer in den gebrekkigen toestand blijven, waarin het 
verkeerde. In 1851 schreef MEES een boekje van eenigen 
omvang, getiteld: Het :Afulltwezen van Nederlandsclt-Indië, 
waarin hij de verwarde geschiedenis van dit muntwezen met 
de hem eigen klaarheid blootlegde en wvoos aantoonoe, op 
hoedanige wijze het moest geregeld woraen. Een volledig 
wetsontwerp - dat bij de hervorming, die drie jaar later 
volgde, op de meest() punten tot v(\orbeeld heeft gestrekt - be
sloot dit geschrift, dat door zijn historisch gedeelte blijvende 
waarde bezit. Het is schier een aanvulling der Geschiedenis 

van het ba1/kwl'zen in lYedelland. Door deze twee werken heeft 
MEES den toestand van den geldsomloop ten tijde der Repu
bliek zoowel hier te lande als op Java aan het licht gebracht. 

Er bestond omstreeks het midden dezer eeuw veel aanlei
ding om over muntzaken na te denken j de belangrijke ver
meerdering der goudproductie - van I 39 millioen per jaar 
is zij destijds tot ruim f 300 millioen gestegen - trok toen 
in hooge mate de aandacht. Bij sommigen wekte die ver
meerdering vrees: het goud, zoo duchtten zij, zou sterk in 
waarde dalen. Bij andf'ren maakte zij de heerlijkste verwach
tingen levendig: het nieuwe geld zou nieuwe welvaart bren
gen. Gedurende den winter van 1852-3 heeft MEES, in de 
afdeeling Koophandel van Felix Meritis, over dit onderwerp 
drie voordrachten gehouden. Uitgegeven zijn deze voordrach
ten niet, doch in de Handelingen van Felix is er een breed
voerig verslag van geleverd en onder zijne papieren bevinden 
zich de zeer uitgew~rkte aanteekeningen, waarvan hij zich 
heeft bediend. Wij kunnen dus over den inhoud oordeel en. 
De volgende stellingen zijn inzonderheid betoogd. Ten eerste, 
dat de daling van het goud niet zoo sterk zal zijn, als som
migen verwachten j dank zij de werking van den dubbelen 
standaard in Frankrijk en elders zal niet het goud, maar 
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zullen de bei d e edele metalen een daling ondergaan. Ten 
tweede, dat de rentestand wel tijdelijk, maar niet op den duur, 
door de meerdere goudvoortbrenging zal worden verlaagd. 
Eindelijk, dat de prijsverandering, die door de toeneming der 
hoeveelheid ruilmiddelen zal ontstaan, eeu nadeel is te achten, 
en de lichtzijde der goudontdekkingen alleen te vinden is bij 
haren invloed op de verspreiding der Europeesche beschaving. 
Van deze stellingen was de eerste zeer oorspronkelijk en vol
komen is zij bewaarheid. Het goud is illlierdaad tegenover 
het zilver slechts in zeer geringe mate gedaald, en dat dit 
aan de werking van den dubbelen standaard moet worden 
toegeschreven, laat zich nu statistisch bewijzen. Doch er was 
veel talent, een diep inzicht in de oorzaken, die de waarde 
der munt beheerschen, toe noodig, reeds in het begin van 
1853 te kunnen voorspellen, dat het verloop aldus zou zijn. 
Men begrijpt nu licht, hoe l\hES gekomen i;:; tot zijn geniale 
theorie, den l:!,lcn April 1860 te dezer plaatse door hem 
voorgedragen, aangaande het stelsel van den dubbelen standaard 
in het algemeen. Zij is slechts de uitbreiding, de toepassing, . 
van hetgeen hij in 1853 in Felix Meritis heeft verkondigd. 

Bij uitstek vruchtbaar noemde ik het tiental jaren, waar
van ik thans het laatste heb vermeld. Hoe droevig werd het 
besloten! Den 5,lcu December 1853, trof MEES de zware slag, 
dien hij reeds lang had tegemoet gezien; hij verloor toen 
zijne echtgenoot, aan wie hij zoo innig was gehecht. Zijn 
wetenschappelijke loopbaan overziende, kan ik niet nalaten 
aan dat feit beteekenis toe te kennen. Heeft hij iets van zijn 
vroegere opgewektheid verloren? Heeft de zorg voor zijn kin
deren, nu zijn eerste plicht, hem minder tijd gegund voor 
werkzaamheid naar buiten? Zoo veel is zeker, dat er verschil 
bestaat tusschen zijn leven vóór en na dat droevig feit. Schoon 
hij zich geenszins onttrok aan het maatschappelijk leven -
van me~r dan één college was hij lid - nu geen voordrach
ien meer, als in het Notarishuis te Rotterdam, als in Felix 
Meritis; slechts in deze vergade~l is hij enkele malen en 
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met lange tusschenpoozen als spreker opgetreden. Zelfs zou
den er dertien jaren verloopen, eer op nieuw een werk van 
zijne hand het licht zag. Tusschen 1853 en 1866 heeft hij 
niets uitgegeven, behalve een kort opstel in het Jaarboekje van 
1855 over het in Felix door hem behandelde onderwerp, een 
ander, in SLOET'S Bijdragen, Jaargang 1857, over den zilveren 
standaard, een artikel in de Economist van 1860 ovel' het 
weren van vreemde munt, en de te dezer plaatse door hem 
voorgedragen redevoering: »Over de ongelijke dichtheid van 
bevolking en de ongelijke welvaart in onderscheidene landen." 

Het was dan ook een gebeurtenis, die in wetenschappe
lijke kringen de opmerkzaamheid trok, toen in 1866 het 
Overzicht van eenige Hoofdstukken der Staathuishoudkunde, het 
belangrijkste werk, dat hij heeft opgesteld, verscheen. Een 
gebeurtenis - doch voor velen een teleurstelling. Na zulk 
een langdurig stiizwijgen had men iets anders verwacht. De 
Hoofdstukken hebben geen opgang gemaakt; ik durf niet be
weren, dat er een groot aantal exemplaren van v.erkocht is 
en tot den roem van den schrijver bij de meerderheid zijner 
landgenooten heeft dit boek weinig bijgedragen. Een teleur
stelling werd daardoor ook hem zei ven bereid. Ik geloof, dat 
het slechte onthaal, aan zijn boek ten deel gevallen, hem 
van het schrijven van een nieuw werk weêrhouden heeft. 

Hoe laat dit slechte onthaal zich verklaren? Dit boek 
is toch een waar meesterstuk; een goudmijn, waaruit men 
onophoudelijk kan putten. Ik ben er vast van overtuigd, 
dat het op den duur zal gerangschikt worden, niet alleen 
0nder het beste wat MEES heeft geleverd, maar onder de 
beste economische werken van de negentiende eeuw. De 
Hoofdstukken herinneren levendig aan de Priuciples van DAVID 
R.ICARDO; doch wi,,:, met deze beide geschriften voor zich, 
een vergelijking maakt tusschen den N ederlandschen en den 
Engelschen econoom, zal niet aarzelen aan MEES den eere
palm toe te kennen. Hij was meer dan RICARDO'S evenknie; 
de leerling heeft den meester overtroffen. Want RICARDO 

is tegelijk «le geniaalste en 4e slordigste denker geweest, 
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dien men in de geheele economische litteratuur kan aanwij
zen. Hem lezende moet gij u gedragen als de bevelhebber van 
een belegerde vesting tegenover den vijand: ste.eds moet gij 
op uw hoede zijn om niet door hem overrompeld te worden, 
altijd een waakzaam oog houden op zijne bewegingen, een 
geheel stelsel van voorzorgsmaatregelen in practijk brengen, 
opdat gij, of laat mij liever zeggen, opdat de logica, meester 
blijve van het terrein. Neem RICARDO'S eerste hoofdstuk, 
bijvoorbeeld, waar hij het verband tusschen loon en en prijzen 
zoo schoon uiteen zet. Daarin komt een polemiek voor tegen 
ADA.M SMITH, die, met de st,ukken is het te bewijzen, op een 
grove fout, een onvergefelijken blunder rust, welke blunder nog 
ettelijke malen wordt herhaald. Zoo is het altijd; RICARDO 
is nooit een betrouwbare gids. MEES, in zijne Hoofdstukken, 

is het altijd. Dezelfde oorspronkelijkheid gaat hier gepaard 
met veel grooter nauwkeurigheid. Bij RICARDo vindt gij 
naast de heerlijkste waarheden de grofste dwalingen, en zoo 
bont zijn waarheid en dwaling soms dooreen geweven, dat 
het een inspannende arbeid is ze van elkander te scheiden. 
Bij MEES daarentegen is alles zoo wel gewikt en gewogen, 
dat den lezer die verdrietige arbeid wordt bespaard. Gij kunt 
u veilig op hem verlaten. Streng logisch is de gedachten
gang, nooit wordt dezelfde uitdrukking in tweederlei zin ge
bezig~ of verzuimd de voorwaarden aan te geven, waaronder 
de voorgedragen stellingen met de werkelijkheid stroken. 

Nog in een ander opzicht gaat MEES RICA.RDO te boven. 
RICARDO is een bij uitstek wanordelijk schrijver. Veelal 
spreekt hij zijne gedachten over het onderwerp, dat bij be
handelt, slechts ten deele uit op de plaats, die er voor be
stemd is: een belangrijk, ja soms het voornaamste deel, is 
dan elders te vinden en gewoonlijk op een plaats, waar men 
het nooit zou zoeken. Hoofdstuk IX, bijvoorbeeld, loopt over 
belastingen op grondstoffen. Deze belastingen, zoo betoogt 
hij, treffen den verbruiker j maar zijn hoofdargument voor die 
stelling vindt men niet hier; men vindt het in Hoofdstuk xm, 
dat over belastingen ol? goud handelt. In Hoofdstuk XXVI . 

8* 
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spreekt hij over het bruto en het netto inkomen der maat
schappij, doch zoo men wenscht te weten, bij welk van die 
twee de menschheid het meest belang heeft, moet men Hoofd
stuk XXXI raadplegen, waarvan de titel is: On machinery. 
In Hoofdstuk n en lIL wordt de pacht behandeld, doch een 
bestrijding der inzichten van MALTHus over dit onderwerp 
vormt den inhoud van Hoofdstuk XXXII. Een nog merk
waardiger voorbeeld levert Hoofdstuk xvn. De titel daar
van is: Tazes on other commodities than raw produce, ter
wijl het hoofdstuk juist over belastingen van raw produce 
loopt en voorts - wie zou het vermoeden! - over staats
schulden. Is het te verwonderen, dat RICARDO dikwijls ver
keerd is begrepen? Om zijne denkbeelden aangaande het 
een of ander punt te kennen, moet men ze letterlijk uit de 
verschillende deelen van zijn boek bijeengaren. 

MEEs, daarentegen, is een bij uitstek ordelijk schrijver. 
Voorbeeldig is de indeeling van al zijne geschriften; men 
kan· bespeuren, dat hij daaraan de grootste zorg heeft besteed. 
Moeilijk te volgen moge hij somtijds wezen, omdat hij zee. 
diep gaat, aanleiding tot misverstand geeft hij nooit. Dit 
geldt ook van het boek, waarover ik nu spreek. De ge
dachtengang is ook hier zoo methodisch mogelijk. Ieder 
leerstuk staat op de rechte plaats. Als de schakels van een 
keten zijn de verschillende denkbeelden met elkaar verbonden. 
Elk onderwerp is behoorlijk voorbereid. 

Na zooveel lof, ben ik meer dan ooit een antwoord schul
dig op de vraag, aan welke oorzaak de geringe bijval, die 
aan dit werk bij zijn verschijning is ten deel gevallen, moet 
worden toegeschreven. Mij dunkt, ik kan hier twee oor
zaken noemen. De eene is het tijdstip, waarop het boek is 
verschenen. In 1866 betwistten twee scholen elkander het 
terrein, en in het kader van geen van beiden paste het boek 
van MI!lKS. Het paste niet in dat der Fransche school, wier 
gezag ten einde liep; het paste evenmin in dat der histo
rische school, die destijds in aanzien kwam. Eerst toen de 
historische richting hare OQmacht had bewezeQ ow, een enkel 
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der economische problemen, die onzen tijd bezig houden, op 
te lossen; eerst toen het zichtbaar was geworden, dat zij wel 
licht gaf over geschiedkundige vraagpunten, doch het samen
stel der maatschappij niet kon verklaren; toen daarbij het 
kathedersocialisme door zijn gemis aan gezonde kritiek de 
behoefte aan streng logisch denken in sterke mate had doen 
beseffen; heeft men een boek leeren waardeeren, waarin die 
behoefte op zoo voortreffelijke wijze werd bevredigd. 

Maar nog een andere oorzaak moet hier genoemd worden: 
de ongemeene, ja te ver gedreven soberheid, die de schrijver 
bij het voordragen zijner denkbeelden heeft in acht genomen. 
MEES versmaadt alle, ook de meest geoorloofde middelen om 
relief te geven aan hetgeen hij zegt. Andere schrijvers, 
alvorens hun licht voor u te ontsteken, plegen u te doen 
gevoelen, hoezeer gij dat licht noodig hebt. Zij prikkelen 
uw weetgierigheid. Zij gaan de verschillende theoriën, die 
over hun onderwerp zijn verkondigd, met u na, bewijzen u 
de onjuistheid of onvolledigheid dezer theoriën, en wekken 
alzoo de begeerte bij u op om te vernemen, hoe zij zelven 
over de zaak denken. Eer zij u hun tempel binnen leiden, 
laten zij u een wijl vertoeven in het voorportaal en houden 
het gordijn, dat den toegang verspert, zorgvuldig gesloten. 
MEES doet niets van dat alles. Hij brengt u terstond waar 
gij komen moet. De belangrijkste waarheden, waarheden, die 
hij stellig eerst na langdurig onderzoek heeft gevonden, draagt 
hij voor op een toon, als vertelde hij de eenvoudigste dingen. 
Het gevolg hiervan is, dat men zeer vertrouwd moet zijn 
met de stof, die hij behandelt, om te doorgronden, hoeveel 
schoons zijn boek bevat. Maar ook dan kan men het niet 
herlezen, zonder telkens weder iets aan te treffen, dat men 
vroeger slechts gebrekkig had opgemerkt. 

Doch genoeg over dit geschrift, over welks inhoud ik niet 
in bijzonderheden zou kunnen trE'den, zonder de grenzen te 
buiten te gaan, die ik mij hier moet stellen. Het is het 
laatste werk van eenigen omvang, dat MEES heeft geschreven. 
Zijne verdere geschriften, behalve een kort opstel in de Gidf 
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van 1882 over den geldsomloop in Nederland, bepalen zich 
tot. een dnetal bijdragen in deze Academie. Zij moeten velen 
uwer nog versch in het geheugen liggen. In 1869 sprak 
hij over De muntstandaard in verband met de pogingen tot 

invoering t'an eenheid van munt. Ik heb op deze redevoe
ring reeds gedoeld; het is die, waarin hij zijne leer aan
gaande het bimetallisme heeft ontvouwd. Een leer, die thans 
niet weinig aanhangers telt, doch die door hem het eerst is 
voorgedragen. Zij komt hierop neder, dat het stelsel van 
den tweeledigen standaard, schoon verderfelijk, wanneer het 
wordt toegepast op een klein grondgebied, uitnemend zou 
werken, indien het door een groot aantal sterk bevolkte en 
hoog beschaafde landen werd aangenomen. Hiermede was 
de oplossing gevonden der muntquaestie van onzen tijd, dus 
een economische waarheid aan het licht gebracht van hooge 
practische beteekenis. 

In' 1874 gaf hij eenige Oprnerlcingen omtrent gelijke ver
deeling van belasting. Een merkwaardig stuk, waarvan de 
strekking, dunkt mij, niet algemeen is begrepen. Hier wordt 
betoogd - ik lees de woorden zeI ven van den spreker voor -
»dat de maatschappij zich, veel meer dan wellicht vermoed 
:. wordt, naar elk belastingstelsel voegt, gelijk zij zich voegt 
»naar andere blijvende omstandigheden, van welken aard deze 
:. wezen mogen.... Een belastingstelsel is als een keurslijf, 
»naar hetwelk het lichaam der maatschappij vergroeit, met 
:. dit eigenaardige, dat, al moge ook de bijzondere vorm van 
»het keurslijf door ongelijken druk aanvankelijk sommige 
:. deelen hebben gekwetst, die kwetsuren veelal van lieverlede 
»zich heelen en op den duur alleen onderdrukte wasdom der 
:. aanvankelijk gekwetste deelen, zonder smarlgevoel, overblijft." 
Men heeft gezegd: als dit zoo is, waarom zich dan nog lan
ger hat hoofd gebroken met het moeilijk vraagstuk der be
lastingen? Hoe de wetgever ze ook regale, ten slotte komt 
alles terecht; zelfs geen smartgevoel blijft over. Maar deze 
opmerking is niet juist. MEES heeft eenvoudig willen aan
toonen, dat men bij het oordeelen over belastingen te een-
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zijdig op het ideaal: gelijkmatigheid van druk, pleegt te 
letten. Dit ideaal, zoo toont hij aan, is het hoogste niet. De 
gelijkmatigheid van druk, voor zoo ver zij verkrijgbaar is, 
komt van zelf. Gesteld, zegt hij, men belast de inkomsten 
uit zekere bedrijven onevenredig zwaar. Nu zal de mededin
ging in die bedrijven verminderen en dientengevolge wordt 
na eenigen tijd door hen, die ze uitoefenen, evenveel winst 
genoten als vroeger, zij het ook door een kleiner getal per
sonen. Of men treft de eerste levensbehoeften. Nu zal het 
cijfer der bevolking minder sterk aangroeien dan anders en 
het loon zich verheffen tot een hooger peil. Maar wat bewijst 
dit? Dat het onverschillig is, hoe men de belastingen regelt? 
Neen, maar dat men bij het regelen der belastingen bovenal 
heeft te vragen naar den invloed, dien zij oefenen, op den 
wasdom der maatschappij. Is die wasdom gezond, normaal? 
Het sociale lichaam zal »vergroeien" naar het keurslijf, dat 
het zal dragen j hoe zijn nu de vormen van dat keurslijf; 
in welke richting beperkt het de ontwikkeling, in welke laat 
het haar vrij? Ziedaar, indien ik MEES goed begrijp, zijn 
gedachtengang . Hij leert ons niet, op het punt van belas
tingen ge en idealen meer te koesteren, maar a n der e idea
len. Hij richt ons oog op een ander punt, dan waarop wij 
gewoon zijn het te vestigen. 

Ik verheel echter niet, dat er in dit opstel een leemte is, 
naar het mij voorkomt. Een belastingstelsel moet niet alleen 
billijk zijn, maar ook billijk s c hij n e n. Het is niet genoeg, 
dat de wijsgeer, op zijn studeervertrek, tot het inzicht kome: 
er bestaat hier, alles wel beschouwd, gelijkmatigheid van 
druk; ook de ongeleerde, hij, die het verband tusschen loon 
en bevolking, tusschen pacht en rentestand, niet doorgrondt, 
moet tot dezelfde slotsom geraken. De wetgever heeft op dit 
gebied niet alleen rekening te houden met wetenschappelijke 
uitkomsten, maar ook met populaire meeningen. Ziedaar een 
punt, waarop in de redevoering van 1874 geen acht wordt 
geslagen. Hetgeen niet wegneemt, dat zij, als streng econ~ 
misch vertoog, in bijzondere mate de aandacht verdient. 
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Dit laatste mag ook getuigd worden van een andere Rede, 
in 1877 door hem uitgesproken, waarvan de titel is: Poging 
tot verduidel~iking van eenige begrippen in de staatht4ishoud
ktmde. Hij spreekt daar over de onderwerpen, die, het is mij 
gebleken uit de aanteekeningen voor den cursus in het No
tarishuis, hem reeds voor dertig jaren hadden bezig gehouden. 
Wat is waarde, wat is rijkdom, welk verband is er tusschen 
die beide? Hoe vervulden hem deze en soortgelijke vragen! 
Hoe gaarne weidde hij daarover uit in gezelligen kont. Het 
zou de moeite loonen, een parallel te trekken tusschen de 
rede van 1877 en hetgeen over dezelfde punten geschreven 
is door de beste economen van den lateren tijd, CAIRNES, 

STANLEY JEVONS, eARL MENGER. Men zou, naast eenig ver
schil in bijzaken, veel overeenstemming vinden. Deze man
nen en hij zijn eenes geestes kinderen. 

Hiermede heb ik nu een overzicht gegeven van zijn weten
schappelijke loopbaan. Mij blijft nog over, van zijn prac
tischen werkkring te gewage?I, meer bepaald van zijn arbeid 
aan de Nederlandsche Bank. Ik heb reeds vermeld, dat hij 
den 5den April 1849 tot secretaris dezer instelling is be
noemd. De secretaris nam toen een andere plaats in dan 
thans. Hij was geen lid der directie, had dus geen stem; 
in rang stond hij gelijk met den Kassier-Generaal. De be
trekking, die MEES in 1849 ging bekleeden, had eenige over
eenkomst met. die, welke hij te Rotterdam had bekleed in de 
Kamer van Koophandel. Ik durf echter niet beweren, dat 
de Amsterdamsche Heeren te zijnen opzichte even volgzaam 
waren als de Rotterdamsche; de progressistische denkbeelden 
tierden destijds weliger aan den Maas dan aan het IJ. De 
eerste jaren van zijn verblijf aan de Bank, als men de over
levering mag gelooven, zijn stellig jaren van strijd geweest. 
Doch nooit heeft hij zich over het toenmalig bankbestuur 
beklaagd. Hoog waardeerde hij integendeel de zorg, waar
mede de zaken werden behandeld, de vastheid en onkreuk
bare trouw, waarmede het octrooi werd nageleefd, bovenal 
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de voorkomendheid en vriendschap, waarmede hij zelf werd 
bejegend. Zijn invloed is steeds klimmende geweest en werd 
allengs zeer groot. Men mag dit toeschrijven aan den steun, 
dien hij ondervond in den boezem der directie, enkele van 
wier leden hem krachtig ter zijde stonden; doch niet minder 
aan het vertrouwen, dat hij door zijn kennis en scherp oor
deel wist te verwerven, en aan de zelfbeheersching, die hij 
bij het voorstaan zijner denkbeelden steeds in acht nam. Er 
kwam van lieverlede in het Bankbeheer een andere geest. 
De gezichtseinder werd ruimer. Men begon in te zien, dat 
ook buiten Amsterdam nog een werkkring was te vinden; dat 
de credietoperatiëll, zonder iets van hare soliditeit te verliezen, 
zich binnen verder getrokken grenzen dan de tot dusver gestelde 
konden bewegen; dat openbaarheid, in plaats van een oorza~k 
van gevaar, veeleer een deugdelijke grondslag van vertrouwen 
kon zijn. Ten slotte is te Amsterdam hetzelfde geschied, als 
te Rotterdam. De adviseur werd gids, de dienaar aanvoerder. 
Toen in Februari 1863 de betrekking van president der Bank 
open kwam, lag het voor de hand, dat MEES tot die betrek
king zou worden geroepen. Bijna zou men kunnen zeggen: 
hij bekleedde haar reeds inderdaad. 

Het was voor de Bank een gewichtig oogenblik, toen hare 
leiding aan zijne bekwame handen werd toevertrouwd. En 
niet alleen voor de Bank, voor de geheele economische ont
wikkeling van ons vaderland was dit oogenblik van groote 
beteekenis. Het tweede octrooi liep ten einde en nu moest 
voor alles hierover worden beslist, of het bankstelsel, tot dus
ver in Nederland gevolgd, zou verlaten of bestendigd worden. 
Maar· deze vraag, hoe belangrijk op zich zelve, was nog niet 
de voornaamste. Dat Nederland met het stelsel van vrije 
banken de proef zou nemen, hoezeer het door hoogst be
kwame mannen werd aanbevolen, was niet waarschijnlijk. 
Het monopolie der Nederlandsche Bank heeft in 1863 wel 
zeer ernstige bestrijding ondervonden, maar zeer ernstig ge
vaar geloopen heeft het niet. El' was een andere vraag van 
BOg veel meer practische strekking. Aan welke voorschrilteIl 
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zou de Bank worden onderworpen j welke regels zouden ge
steld worden voor haren werkkring, de dekking van hare 
verbintenissen, de samenstelling van hare directie? Op welke 
punten zou men de traditie volgen, op welke radicaal met 
haar breken? En als eenmaal de nieuwe wetgeving bestond, 
op hoedanige wijze zou zij worden uitgevoerd j met geest
drift of schoorvoetend, naar de bedoeling of naar de letter, 
breed of eng? 

Ons vaderlaud is op gewichtige tijdstippen zijner economi
sche geschiedenis niet altijd ongelukkig. In 1844 vond het 
VAN HALL, in 1863 MEES. Twee mannen, die schier in 
ieder opzicht elkanders tegenvoeters waren en toch, elk in 
zijn kring, aan ons land de uitnemendste diensten hebben , 
bewezen. VAN HALL heeft ons staatskrediet hersteld, MEES 

ons bankwezen tegelijk bevestigd en ontwikkeld. De beves
tiging had hier de ontwikkeling tot voorwaarde. Waaraan 
is het te danken, dat het getal dergenen, die ijverden voor 
vrije uitgifte van bankpapier, na 1863 zoo belangrijk en zoo 
snel is verminderd? De verklaring kan niet enkel hierin 
worden gezocht, dat de wetgever het pleit had beslist, want 
de ondervinding, met betrekking tot de schoolwet van 1878 
opgedaan, bewijst duidelijk, dat een beslissing door den wet
gever hier te lande niet als een onwraakbaar vonnis pleegt 
te worden aangemerkt. De verklaring ligt vooral in de 
flinke wijze, waarop MEES - hierin ter zijde gestaan door 
zijne ambtgenooten, inzonderheid door het organiseerend 
talent van zijn steeds zoo hooggeschatten vriend MOLKEN

BOER - de wet heeft uitgevoerd. Binnen weinig maanden 
waren in alle deelen van het land bijkantoren verrezen en 
aan de bestuurders van die kantoren waren voorschriften 
gegeven, die hun niet alleen vergunden, maar hen zelfs ver· 
plichtten op onbekrompen voet handel, nijverheid en land
bouw te bevorderen. Gemis aan voortvarendheid is in dien 
tijd aan de Bank niet verweten, eerder het tegenovergestelde. 
Hierdoor inzonderheid is de strijd tegen de centralisatie der 
papieruitgifte beëindigd. Men leerde inzien, dat vrije banken 
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geen grooter diensten konden bewijzen dan de N ederlandsche 
Bank nu bewees, daar zelfs kleine plaatsen in onmiddellijk 
verband waren gebracht met een instelling, die over groote 
krachten kon beschikken. 

Nog een enkel woord over de Bankwet zelve. Op haren 
inhoud heeft MEES natuurlijk zeer grooten invloed gehad, en 
hoe voortreffelijk is zij gebleken te zijn! Zonder een zweem 
van aarzeling mag men verzekeren, dat er in Europa of 
Amerika geen bankwetgeving bestaat, die theoretisch en prac
tisch even goed is. Twintig jaren heeft zij nu gewerkt, en 
welke gebreken heeft zij vertoond? Ja, de werkkring der 
Bank zou voor eenige uitbreiding vatbaar zijn; het veld der 
operatiën zou een weinig verruimd kunnen worden. En 
verder? Verder weet ik niets te noemen. Behoudens een 
enkel punt, ten aanzien waarvan in 1863 de raad van MEES 

niet is opgevolgd en dat ik straks zal vermelden. 
Hoe uitmuntend was ook zijn dageliiksche leiding! MEES 

reg eer dein de Bank, maar hij deed het op een wijze, die 
van ongemeenen tact getuigde. »Doen door laten", was een 
kunst, die hij op uitnemende wijze verstond. Hij effaceerde 
niemand. Eerder liet hij u een fout begaan, dan uw zelf
standige ontwikkeling te belemmeren. Niet werktuigen, 
menschen wilde hij naast en onder zich hebben. Bemoei
zucht was hem vreemd, en toch bespeurde men zijn invloed 
in alle gewichtige zaken. J n de directievergaderingen was 
die invloed overwegend. Niet dikwijls, ja hoogst zelden, 
werden besluiten genomen, waarmede hij zich niet kon ver
eenigen. Zijne voorstellen waren altijd zoo wel beraamd , dat 
schier onbepaald vertrouwen werd gesteld in zijn oordeel. 

Ik: zeide, dat met betrekking tot een enkel punt de raad 
van MEEs bij de samenstelling der wet van 1863 niet is 
opgevolgd. MEEs was een voorstander van centralisatie der 
papieruitgifte, doch hij wensehte, dat de baten, die de Neder- . 
]andsche Bank zou genieten door met het uitsluitende recht 
tot uitgifte van billetten te worden begift.igd, niet haar alJ:een, 
maar voor (len gedeelte ook den staat zouden ten goede 
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komen. Vandaar, dat hij in 1863 aan de regeering heeft 
voorgesteld, een bepaling in de Bankwet op te nemen, waar
door dat oogmerk zou worden bereikt. Men heeft de fout 
begaan, dat voorstel af til wijzen. De Minister BETZ was 
beducht voor al te nauwe samenvlechting van staats- met 
Bank belangen ; ook verwachtte hij niet, dat de winsten der 
Bank zeer groot zouden zijn, zoodat het nut der bepaling 
hem gering scheen. Ik geloof te mogen zeggen, dat de af
wijzing van zijn voorstel MEES verdriet heeft gedaan. Hij had 
niet geijverd voor het monopolie der N ederlandsche Bank 
ter wille van hare aandeelhouders, maar in het algemeen 
belang, en het deed hem leed, toen de winsten der Bank 
veel aanzienlijker werden dan ooit te voren, dat de staat in 
die winsten niet deelde. Toen voor weinige maanden van 
regeeringswege een ontwerp tot wijziging van het bankoctrooi, 
ditmaal op den grondslag van verdeeling der winsten tus
schen den staat en de Bank, aan de directie werd toege
zonden, was het opmerkelijk, met hoeveel warmte hij hierop 
inging. Zijn diensttijd zou op 31 Maart 1885 eindigen en 
het was zijn voornemen niet, zich dan andermaal herkies
baar te stellen. Maar vóór zijn aftreden wenschte hij deze 
zaak af te doen. Met groote nauwgezetheid en schier jeug
dIge voortvarendheid vatte hij haar aan. Men kon het be
speuren, dat zij hem ter harte ging. Helaas,' te midden van 
dien arbeid overviel hem de ziekte, die hem in weinige dagen 
ten grave sleepte. Zaterdag 13 December zagen wij hem 
voor het laatst III ons midden. Woensdag 24 December 
ontsliep hij. 

Tot de practische loopbaan van MEF.8 behoort ook - behalve 
zijne werkzaamheid als president-curator der Utrechtsche Roo
geschool, een arbeid, dien hij zeer ter harte nam en waar
.mede hij veel dank en lof inoogstte - hetgeen door hem is 
verricht in het belang van het Nederlandsche muntwez~n. 

Ik vond reeds gelegenheid om te wijzen op zijne voor· 
Ill>elling van 1853, volge)ls welke de ongewoon sterke ver-
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meerdering der goudproduetie, die toen plaats greep, geen 
noemenswaardigen invloed zou oefenen op de prijsverhouiling 
tusschen de twee metalen. . MEES heeft in muntzaken een 
bijzonder goeden blik gehad. Voor dertig jaren dacht schier 
elkeen, dat het goud tegenover het zilver belangrijk zou dalen. 
Nederland, dat in 1847 tot den enkelen zilveren standaard 
was overgegaan, werd om die verstandige daad gelukkig ge
noemd en geprezen. Hoe zou het er in later tijd om be
klaagd worden.! 

In dat algemeene koor ontbrak de stem van MEES. Zijn 
wetenschappelijk onderzoek had hem geleerd, dat de depre
ciatie van het goud tegenover het zilver zou worden verhoed 
door de werking van den dubbelen standaard in de landen, 
di~ men thans de landen der Latijnsche Unie noemt. Daar
entegen vervulde hem een geheel andere vrees. Terwijl ieder
een beducht was voor het goud en de waardevastheid van 
het zilver boven redelijken twijfel verheven achtte, boezemde 
juist dit laatste metaal hem zorg in. Terwijl algemeen onze 
wetgever om zijne beslissing van 1847 werd geroemd, begon 
hij zich af te vragen, of die beslissing ons ten slotte niet 
duur zou te staan komen. 

Men moet tusschen de regels weten te lezen om hiervan 
in zijne gedrukte werken de sporen te vinden. In het Men
gelwerk van het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaar
boekje van 1855 schrijft hij het volgende: » Veronderstellen 
wij, . . .. dat alle staten, behalve die weinige, welke reeds 
bepaaldelijk het zilver gekozen hebben, zich tot den gouden 
standaard bepalen .... De waarde van het goud zal dan aan
merkelijk gesteund, die van het zilver zeer gedrukt worden. 
En ook in een ander opzi.cht zal dan de gesteldheid dier 
landon, waar het zilver muntstandaard is, ongunstig wor
den. . .. Was het zilver als muntstandaard tot eenige kleine 
staten beperkt, dan zou het .... aan gelijksoortige waarde
wisselingen onderworpen worden, als b. v. thans het koper 

is; en het zoude daardoor een zoo ongeschikt muntmetaal 
worden, dat Ook ilie staten, welke den zilveren standaard 
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behouden hadden, zich verplicht zouden zien, dien alsnog te 
verlaten en tot aanneming van den gouden standaard te 
besluiten." 

Het is, naar men bespeurt, slechts een onderstelling, die 
hij uitwerkt en aan het slot van zijn artikel noemt hij haar 
onwaarschijnlijk. Maar zulke onderstellingen maakt men niet, 
en vooral, men werkt ze niet breedvoerig uit, zoo men vol
komen gerust is. 

In 1857 komt hij op de zaak terug. »Het is geenszins 
zeker", zoo schrijft hij in SLOET'S Bijdragen, »dat ook in de 
»toekomst het zilver st.eeds het beste metaal voor ons land 
ual blijven. Er zijn zeer wel omstandigheden denkbaar, 
»onder welke het later wenschelijk zou kunnen worden, tot 
»het goud, maar dan ook tot het goud alleen, over te gaan. 
»Wanneer b. v. alle landen van Europa te eeniger tijd het 
»goud mochten kiezen, zou om onderscheidene redenen die
Helfde keus ook voor ons wenschelijk worden." 

Men behoort bij het lezen van zulke woorden in aanmer
king te nemen, dat MEES een zeer voorzichtig schrijver was. 
Nooit zeide hij meer dan hij volstrekt waar kon maken. 
Wil men zijne gedachten aangaande dit onderwerp volledig 
kennen, zoo verneme men, hoe hij zich uitliet in een be
perkten kring. Als Secretaris der Bank was hij gewoon jaar
lijksch een schriftelijk verslag uit te brengen. In een dezer 
verslagen, dat over het boekjaar 1859/60, leest men het 
volgende. Bedenkelijk wordt daar genoemd » de beperking 
»van het terrein, waarop zilver de algemeene munt is. In 
»Frankrijk niet alleen, maar ook in België, ~witserland en 
»een groot deel van Italië zal, naar het zich laat aanzien, 
»weldra het zilver alleen pasmunt zijn. Datzelfde is· reeds 
»het geval in Engeland en Noord-:-Amerika." De vrees ont
staat, »dat het terrein met zilveren betaalmiddel te bp.perkt 
»worde om aan dat metaal de gewenschte vastheid van waarde 
»t.e doen behouden, die het tot muntstandaard geschikt maakt 
»en die het grootendeels ontleent aan het algemeen gebru~ 
;. als ruilmiddel." 
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Deze woorden zijn geschreven in den tijd, waarin de de
preciatie van het goud haar hoogste punt had bereikt. MICHEL 
CHEVALIER had juist zijn boek geschreven: De la baisse pro
bable de ror. Het was, indien ik het zoo mag uitdrukken, de 
glansperiode van het zilver. Op dat oogenblik ziet MEES den 
storm reeds naderen, die ettelijke jaren later ons op zilver 
gegrond muntwezen met de grootste gevaren zal bedreigen! 

Men zal nu, beseffen, welk een indruk het op hem te
weegbracht, toen het bekend werd, dat Duitschland het voor
nemen koesterde, den zilveren standaard voor den gouden te 
verruilen. Eerst heeft hij gepoogd het onheil af te wenden. 
Op het eind van 1871 heeft hij een voortreffelijke memorie 
opgesteld, die, in het Fransch vertaald, als regeeringsnota 
naar Berlijn is gezonden en waarin Duitschland voor den 
gevaarlijken stap, dien het ging doen, ernstig werd gewaar
schuwd. Toen deze waarschuwing in den wind was geslagen, 
stelde hij aan de Bankdirectie voor, de Nederlandsche regee
ring opmerkzaam te maken op den toestand van isolement, 
waarin ons muntwezen dreigde gehracht te worden. Alzoo is 
geschied en wat daarop is gevolgd behoef ik niet te vermel
den. Men weet, dat een Staats-Commissie is benoemd, waar
toe MEES heeft behoord, en men weet ook, hoedanig het lot 
is geweest van hare voorstellen. Er waren ilestijds personen, 
in onze Tweede Kamer, die maar niet konden vatten, welke 
;eden er bestond om aan ons muntwezen te tornen. Dat de 
president der Nederlandsche Bank hiertoe den spoorslag had 
gegeven, was van algemeene bekendheid j doch wat kon zijn 
drijfveer zijn ~eweest? Voorzeker de wensch om de dividen
den der Bank nog meer te doen aangroeien. Daar lag het 
geheim j en om te toonen, dat men geen dupe was, stemde 
men tegen het wetsontwerp, dat de regeering, overeenkom
stig de voorstellen (Ier Staats-Commissie, had ingediend. 

Ik beweer niet, dat de bestrijding dier voorstellen geen 
betere gronden heeft gehad j maar bij velen heeft de genoemde 
reden zonder twijfel in meerdere of mindere mate gegolden. 

M.us is destijds bejegend met een argwaan,een wantrou.wen, 
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waardoor hij diep werd gegriefd. Het was een donkere blad
zijde in ziine levensgeschiedenis. Bitter heeft die ervaring hem 
niet gemaakt, doch zij was voor hem een teleurstelling. Be
klaagd heeft. hij zich nooit, al ontviel hem bijwiilen een woord 
van minachting voor het oppervlakkig geschrijf van sommige 
zijner tegenstanders. Doch men kon het hem aanzien, dat 
hij op zoo veel miskenning niet had gerekend. 

Was zij nochtans niet verklaarbaar? In zijn studeerver
trek den gang der dingen overpeinzende, was hij sedert vele 
jaren ten aanzien van ons muntwezen met zorg vervuld. 
De maatregel van Duitschland was slechts de laatste en 
belangrijkste geweest van een reeks van gebeurtenissen, die 
hij sedert geruim en tijd met onrust had gadegeslagen. Maar 
wat had zijn volk van die onrust bemerkt? Hij had daarvan 
slechts eenigermate doen blijken in een tweetal artikelen; 
meer onverbloemd had hij zich geuit, maar in een geschreven 
stuk, dat slechts onder de oogen zou komen van zeer wei
nigen! Hoe geheel anders, mis."!chien, zou in 1874 het ver
loop zijn geweest, indien MEES zijne gedachten lllet nadruk en 
bij herhaling had geopenbaard. Dan zou de publieke meening 
door hem zijn voorbereid. Het denkbeeld, dat ons muntwezen 
op een onzekeren grondslag rustte, zou groote verbreiding 
hebben gevonden, het voorstel om diën grondslag te ver
anderen, toen Duitschland tot het goud overging, geen ver
bazing hebben gewekt. 

Doch ik roer hier een zijde aan in het leven van dezen 
denker, waarvan ik niet kan gewagen, zonder dat weemoed 
mij vervult. Door het gros zijner landgenooten is hij niet 
ten volle gewaardeerd en de reden daarvan is voor een 
deel te zoeken bij hem zelven. Hij werkte nog meer aan de 
vorming van zijn get'st, dan aan de opvoeding van zijn 
volk. Hij leefde wel met Nederland, doch hij gaf Nederland 
te weinig gelegenheid om te leven Jllet hem. Slechts aan 
vertrouwde vrienden, en ook hun maar zelden, vergunde hij 
een blik te slaan in zijn werkplaats. Van den geringen 

bijval sprekellJel dien zijn boek van 1866 heeft ondervonden, 
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deed ik opmerken, dat dit boek niet paste in het kader van 
een der scholen, die elkander destijds het terrein betwistten. 
Doch waarom had de schrijver zelf nog geen school ge
vormd? Inderdaad, de invloed van MEES had grooter kunnen 
zijn, dan hij werkelijk is gewe~st. 

Ik maak deze opmerking niet in een geest van kritiek, 
maar om ui.ting te geven aan een gevoel van smart. Gewis, 
de tijd zal komen, waarin hij de plaats zal innemen, die 
hem toekomt in de schatting van zijn volk. Men kan zeg
gen, dat die tijd reeds aanbreekt. Naar gelang de econo
mische wetenschap met meer ernst werd beoefend, breidde 
de kleine kring van hen, die hem vereeren als hun meester, 
zich uit. Doch hoe gaarne had men gezien, dat hij reeds 
bij zijn leven de algemeene hulde had ontvangen, waarop 
hij wel geen aanspraak maakte, maar die hem toch welkom 
zou zijn geweest. Hij is niet heengegaan in de vaste over
tuiging, dat zijn wetenschappelijke arbeid rijke vruchten zou 
dragen. Van die vruchten bespeurde hij te weinig. 

lk heb nog te vermelden, dat MEES, met Dr. A. VROLIK, 
ons land heeft vertegenwoordigd in de Parijsche Muntcon
ferentiën van 1867 en 1868. De eerste van die conferentiën 
had ten doel, maatregelen te beramen tot invoering van 
algemeene munteenheid, en opmerkelijk is de houding door 
hem en zijn medeafgevaardigde daar aangenomen. Onder 
de gestelde vragen bevond zich de volgende: of naar de 
bereiking van het beoogde doel - internationale eenheid 
van munt - getracht moest worden door algemeene aan
neming van den enkelen gouden standaard? Dit wilde met 
andere woorden zeggen: of Duitschland, Oostenrijk, de lan
den der Latijnsche Unie, al hun zilver moesten ontmunten 
en verruilen tegen goud I Het geeft toch inderdaad geen 
hoog denkbeeld van de kennis op het gebitld van muntwezen, 

. die destijds bestond, dat zulk een ongerijmde vraag gesteld 
kon worden. Als iedereen wil verkoopen, wie moet dan 
kooperzijn? Maar nog wel zoo zonderling is "het feit, dat 

l.uuoElt 1884. fI 
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op die dwaze vraag met algemeene stemmen bevestigend is 
geantwoord. Met algemeene stemmen - op één na, die van 
Nederland. In de zitting van 20 Juni, waar dit punt ter 
sprake kwam, nam MEES terstond na de lezing van het 
Proces-Verbaal het woord en zette hij in korte trekken zijn 
standpunt uiteen. Hij begon met te erkennen, dat de zilve
ren standaard op zich zelf niet te verkiezen is boven den 
gouden; maar hij betoogde, dat ernstige nadeelen zouden 
ontstaan, wanneer alle landen van Europa een en hetzelfde 
metaal tot muntstandaard kozen. Groote onvastheid in de 
waardeverhouding tusschen de twee metalen zou daarvan het 
gevolg zijn. Hij eindigde met een woord te spreken ten 
gunste van den dubbelen standaard, doch alleen onder voor
waarde, dat deze eenparig werd aangenomen door een groot 
getal staten. 

Aan de debatten in deze conferentie heeft MEES betrekke
lijk veel deelgenomen; aan die der conferentie van 1878 te 
nauwernood. Zij was bijeengeroepen op verzoek der Ver
eenigde Staten van Noord-Amerika. Den 21sten Februari 
was daar een wet bekrachtigd, die, onder meer, aan de 
regeering de verplichting oplegde, zich met de landen der 
Latijnsche Unie en zoodanige andere landen, als zij nuttig 
zou oordeelen, in betrekking te stellen tot het houden eener 
Munt-conferentie, waarin getracht zou worden den dubbelen 
standaard op eenparigen voet algemeen in te voeren De 
denkbeelden waren vooruitgegaan, naar men ziet. De groote 
offers, die Duitschland zich ter ontmunting van zilver had 
moeten getroosten en de verwarring, die het door zijn over
gang naar het goud in het muntwezen der geheele wereld 
had aangericht, waren even zoovele bewijzen voor de juist
heid der meening, die MEES in 1867, hierin gesteund door 
zijn ambtgenoot Dr. A. VROLIK, had voorgestaan. Het was 
nu klaar als de zon geworden, dat een algemeene Ill;unt
unie slechts dan tot de mogelijkheden behoorde, wanneer 
men algemeen den dubbelen standaard aannam. Verwon
~ering schijnt het daarom te moeten wekken, dat MEB8 aan 
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het bijeenkomen der conferentie van 1878 luttel waarde 
hechtte, zich slechts een enkele maal bij de discussiën deed 
hooren en eer de laat.ste vergadering was gehouden, huis
waarts spoedde. Bedenkt men evenwel, dat Duitschland ter 
conferentie niet eens vertegenwoordigd was en Engeland met 
nadruk verklaarde, geen deel van een bimetallieke unie te 
willen uitmaken, zoo zal die verwondering ongegrond blijken. 
Van deze samenkomst was niets te verwachten. 

De volgende conferentie, in 1881 gehouden, telde MEES 
niet onder hare leden. Hij had bedankt voor de hem toe
gedachte eer, van daar als afgevaardigde van Nederland te 
verschijnen. Hij meende, dat hij op het gebied van het 
muntwezen zijn taak had afgewerkt. De richting,· waarin 
de oplossing der muntquaestie moest worden beproefd, was 
met klaarheid door hem aangegeven. Wat kon hij toevoe
gen aan hetgeen hij zoo goed en zoo duidelijk had gezegd? 
Propaganda te maken voor zijne denkbeelden lag niet in zijn 
aard. Hij kon dit aan anderen overlaten. 

En door anderen is het ook geschied, ja geschiedt het 
nog steeds. Niet alleen met betrekking tot het bimetallisme. 
Ik merkte reeds aan, dat de kleine kring van hen, die hem 
erkennen als hun meester, zich dagelijks uitbreidt. Mocht 
er later stof zijn voor een geschiedenis der economische 
studiën in Nederland, zoo ben ik er zeker van, dat men 
zal spreken . van een school van· Mr. W. C. MEES. Zijn 
invloed zal niet verloren gaan en is in de laatste jaren 
sterk toegenomen, meer dan hii zelf heeft ingezien. Daar 
zijn er, die tot hun levensideaal hebben gekozen, voort te 
werken in zijn geest, naar zijne methode, met de nauwge
zetheid en onbevangenheid, die hem eigen waren. Zijne 
geschriften, hoe weinig talrijk, zijn een bron, waaruit zij 
gedurig putten. En voor zoover het hun vergund was hem 
persoonlijk te kennen, blijft zijn beeld - het beeld van 
eenvoud en hoogen zedelijken ernst - met onuitwischbare 
trekken hun voor oogen staan. 


