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NICOLAAS GERARD PIERSON. 

In dezen kring het woord te voeren ter nagedachteuis van ons 
vereerd medelid Mr. N ICOLAAS GERARD PIEUSON is geen lichte 
taak. rfoen onze Voorzitter mij uitnoodigde dit levensbericht te 
geven, verboden dankbaarheid en vriendschap mij elke aarzeling. 
PIERSON'S goede raad en veelzijdige kennis hebben talrijke 
malen licht ontstoken op mijn weg. Zijn aanmoedigend woord is 
V001' mij een spoorslag geweest, zijn wetenschappelijke arbeid een 
voorbeeld. Maar ik wist vooruit dat, bij het ontwerpen dezer schets, 
meer en meer voor mijn hlik de omvang zou groeien van den 
arbeid, dien ik zou hebben ondernomen. 

Immers bijna 50 jaren lang heeft PIERSON de Nederlandsche 
economische letterkunde verrijkt. Oogeuschijnlijk zonder eenige in
spanning wist hij zich te verdiepen in de meest verschillende onder
werpen, allen vèr, zeer ver liggende buiten den kring der zaken 
van het oogenblik. Er valt nauwelijks een tijdperk zijns levens aan 
te wijzen, waarin zijn geschriften gedurende een noemenswaardig 
verloop zich tot één onderwerp hebben bepaald. En toch: hij schreef 
nooit zonder iets belangrijks mede te deelen en zonder nauwlettend 
te hebben overwogen. Om zóóveel en over zóó talrijke onderwerpen 
zoo goed te schrijven als hij heeft gedaan, was meer noodig dan 
bedeeld te zijn met een fijn taalgevoel en veel te studeeren: niemand 
woekerde meer dan hij met den tijd. Hem bezielde een ware harts
tocht naar verzameling en naar mededeeling van steeds nieuwe 
kennis. 

Veelzijdig als zijn arbeid van de studeerkamer is geweest, is ook 
geweest zijn maatschappelijke loopbaan. Welk een opeenvolging van 
ambten geeft dit rijke leven te zien, en welke beslommeringen 
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moeten het brein hebben geprikkeld en vermoeid van dezen be
oefenaar del' wetenschap, dezen koopman, bankier, staatsman, be
stuurder en wetgever! 

In hetgeen PIERSON schreef weêrkaatst zich de economische ge
schiedenis van N ederlalld gedurendo een halve eeuw; en omge
keerd, hij heeft gedurende een halve eeuw in het maatschappelijk 
en staatkundig leven des volks medegearbeid met groote kracht. 
Hij heeft die geschiedenis medeopgebouwd. 

El' bestaat van hem een redevoering, waaruit men veel kan 
leel'en kennen van de gedachten wereld, in welke hij zich bij voor
keur bewoog toen de zon zijns levens haar middaghoogte had be
reikt. Zij is de eerste voordracht 1), die hij in deze Academie van 
Wetenschappen gehouden heeft, alwaar hij lid was geworden in 
het vOOljaar vau 1883. Zijn oudere vriend, Mr. W. C. MEES, 
president der Nederlandsche Bauk, was in December 1884 over
leden. PJERSON heeft diens beeld in onvergetelijke trekken voor ons 
geschetst. Doch on bewust heeft hij, in sym pathie voor geestesrich
ting en onder den invloed van gemeenschappelijken arbeid, aan 
zijn hoorders ook veel van zich zelven geopenbaard. 

Hij sprak zijn bewondering uit voor de geschriften van MEES 
over het oude bankwezen in ons vaderland; maar wie heeft in de 
tweede helft der negentiende eeuw in Nederland meer en beter 
over het bankwezen geschreven dan PIERSON? Hij sprak met inge
nomenheid van hetgeen MEES als secretaris der Rotterdamsche 
Kamer van Koophandel in 1848 had verricht ten bate van eene 
vrijzinnige handelspolitiek; doch wie heeft meer dan PIERSON later 
in leerboek of in tijdschrift den wetenschappelijken grondslag en 
het hooge belang dier staatkunde voor Nederland aangetoond? 
Met gl'oote instemming vermeldde PIERSON hoe MEES, als economist, 
zich afkeerig toonde van de Fransche economische school en streefde 
naar een meer objectieve, onzijdige wetenschap; wie heeft vuriger 
dan hij zelf gestreden voor dit ideaal en wie heeft meer voldingend 
door de daad bewezen dat dit ideaa.! kan worden bereikt? Hij 
schetste in MEES den man die door een beleidvolle en voortvarende 
bankpolitiek ons bankstelsel had bevestigd; den man, die in moeie
Jijke tijden het Nederlandsche muntwezen in de juiste baan had 
geleid; maar dezelfde bank- en muntpolitiek is, dank zij PIERSON'S 
geschriften, door wijde kringen onzes volks naar waarde erkend. 
Men zou in later jaren, profeteerde PIERSON, in een geschiedenis 

') Levensbericht van Mr. W. C. MEES (Jaarboek der Kon. Acad. v. Wetenschappen 
1884). 
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der economische studiën in Nederland hebben te spreken van een 
school van MEES; - maar hiel' heeft waarlijk de leerling den 
meester overtroffen èn in verscheidenheid van kennis èn in artistieke 
gave van uiteem:etting èn in productiviteit. Neen, zoo men van 
een "school" zal mogen spreken, dan zal het zijn die van NICOLAAS 
GERARD PnmsON. 

Hij is te Amsterdam op den 7en .Februari 183ü geboren. Van 
zijne jeugd in het gezin z~jner ouders, die behoorden tot de deftige 
Amsterdamsche burgerij, is niet veel meer bekend. In het huisgezin 
schijnt de talentvolle oudere zoon, de latere zoo beroemde ALLARD, 
meer dan NmOLAAS de aandacht van ouders en vrienden te hebben 
getrokken. NICOLAAS GERARD ging op de Fransche school te Amster
dam, en daarna op zijn l4e jaar naar Brussel op eelle Engelsehe. 
Kort daarop werd hij in zijn geboortestad werkzaam gesteld op een 
kantoor in den katoenhandel. 'roen heeft PIERSON zich aan de studie 
gezet, de vrije zelfstandige stndie. Weken achtereen bracht hij op 
de Koninklijke Bibliotheek in den Haag door. Dan volgde een 
tijdperk van buitenlandsche reizen. rrusschen 1858 en 1861 bezocht 
hij Londen, Liverpool, New-York, Nieuw-Orleans, voorts Zwitser
land en Duitschland , alles ter zake van het handelsbedrijf, totdat 
hij zich als koopman te Amsterdam vestigde. 

In deze stad bestond destijds een staathuishoudkundige vereeni
ging , welke gelegenheid gaf tot avondvoordrachten. Op een dier 
avonden, in den zomer van 1861, trad PIERSON op met een lezing 
over de LO!Jica der Staathuishoudkunde. De titel alleeu reeds van 
die later in dl'llk uitgekomen voordracht spreekt meer dan een 
boekdeel. 

De beoefening der economie stond destijds in Nederland bijna 
geheel onder de heerschappij van de Fransche economische school. 
Deze was het vóór alles te doen om invloed op de staatkunde van 
den dag. Zij kwam in de eerste plaats op voor de individueele 
vrijheid en het particnlier initiatief: zij bestreed regeeringsbemoeiing 
en protectionnisme. Haar tweede doel was, sedert 1848, verdedi
gingvan de maatschappelijke ordening tegen het socialisme. Maar 
hoe zou zij dit alles bereiken zonder te spreken tot het groote 
publiek? Zij wilde begrepen worden door iedereen, zonder inspa~l
ning. Zij trad polemisch op en schreef in populairen trant. Haar 
ongeluk echter was, dat zij verzuimd had haar grondbegrippen vast 
te stellen. Ook zijn de vragen van staatkunde veel ingewikkelder 
dan de Fransche school vermoedde. Die vragen hangen met rechts
philosophie, moraal en historische ontwikkeling samen. Gevolg was, 
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dat z~j tmchtte er zich doorheen te slaan, maar al te dikwijls met 
behulp van een logica van twijfelachtig gehalte. De logica, - ja, 
dit was iets aan hetwelk niet veel was gedacht. 

Na trad de 22-jarige PIERSON op met een toespraak over de 
Logica der Staathuishoudkunde. lIij besprak de methode van rede
neeren bij een paar eenvoudige economische vragen. Zijn opstel is 
in hoofdzaak een toepassing van STl'AR'I' MIJ,L'S 8,ljstem of Logic en 
QpZOO)lER'S Weg der Wetell8chap. De deductieve methode, steunende 
op eryaringskeunis, houdt hij voor de eenig mogelijke op econo
misch gebied, en hij acht daar de causaal-inductie niet voor 
toepassing vatbaar. Hij eindigt met een aanbeveling van statistische 
en historische kennis, en vau uan wgezetheid in rangschikking en in 
samenvatting. Het stuk draagt het karakter van een werk der 
jeugd. Maar welk een kritisch oordeel, "welk een stoutmoedigheid 
in het opslaan van de beste boeken, en welk een krachtige mannelijke 
stijl! Het N ederlandsch, dat PIERSON schreef, is eigenlijk nooit 
veranderd: altijd welluidend, los, lenig, de woorden op de juiste 
plaats voor klemtoon en klank. 

De voordracht in den zomer van 1861 was slechts een alge
meen begin: PIERSON liet de logica der St.aathuishoudkunde, of 
liever haar gebrek aan logica, niet met rust. Haar grondbegrippen 
hadden herziening noodig.Het eerst moest Mr. DE BRUYN Kops 
het ontgelden, wiens leerboek Begin8eletl der 8taathlû8holtdlcunde iu 
1863 een derden druk had beleefd. "De heer Kops is van oordeel" 
- zoo schrijft PIERSON in zijn recensie 1) - "dat de economische 
"wetenschap in haar ganschen omvang reeds voor mededeeling in 
"den vorm van een populair leerboek vatbaar is. Om zóó te denken, 
"moet hij van meening zijn, dat de grondbeginselen der economie 
"reeds vaststaan en dat het systeem reeds tot een zekere volkomen
"heid is gebracht. Immers men populariseert niet wat men meent 
"dat nog niet door de wetenschap is uitgemaakt. Met deze gevoe
"lens kan ik mij niet vereenigen." En nu wordt PIERSON'S kritiek 
geconcentreerd op het rijkdomsbegrip der :Fransche economisten, als 
'wier vertegenwoordiger in ons vaderland Mr. DE BRUYN Kops 
mocht worden aangemerkt. De opvatting van volksrijkdom, zelfs bij 
de beste economisten zoo J?ransche als Engelsche lijdt, - zoo 
meent PIERSON te hebben ontdekt, - aan een principieel gebrek. 
Zij bergt innerlijke tegenspraak. Zij zegt immers, dat de rijkdom 
vemietigd wordt door verbruik; tegelijk zegt zij, dat het verbruik 
een voorwaarde is voor het scheppen van rijkdom. Het verbruik 

') De Gids, 1863. 
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is dus "oorzaak en vernietiger van rijkdom tegelijk, 't geen natuur
"lijk geen zin heeft." Die contradictie slaat hem met ontsteltenis: 
"Ik beken ronduit, schrijft hij, dat zij het is, die mij het eerst de 
"oogen heeft doen opengaan voor de orthodoxe economie." 1) Hij 
zoekt voor deze wetenschap een nieuw uitgangspunt, en meent het 
te hebben gevonden in de erkenning, dat de maatschappij niet 
enkel is een groot gezin, lUaal' ook een organisme. Langs dezen 
weg wil hij komen tot een nieuw begrip van volksrijkdom. Ook 
op andere deel en b. v. op het terrein van de grondl'enteleer van 
RWARDO 2), op dat van het verband tusschen waarde en productie
kosten 3), wil PIERSON afbreken en opbouwen, eenheid en con se
(luentie scheppen in de denkbeelden. 

Door deze begeerte aangevuurd, schrijft hij in de jaren 18 () 3 
tot 1866 een reeks Gidsartikelen, allen stoutmoedig in de polemiek 
jegens oudel'e en nieuwere schrijvers, beslist van toon, vol gloed. 

Deze bijdragen tot de fundamenten van de algemeene leer 
zijner wetenschap getuigen van ongemeen talent, en toch. . . el' 
lllag worden gevraagd of zij op den duur bevredigen. PmRsoN 
worstelde met de moeielijkheid zijner stof en wist deze nog niet 
te overwinnen. \Vas zijn aanval tegen het gangbare hegrip van 
volksrijkdom gerechtvaardigd? Ik geloof het niet. 4) Hoe schitterend 
ook menigmaal, hoe geestig en hoe treffend in de ollderdeelen des 
betoogs, toch heeft de kritiek van PIERSON, - en hij zelf heeft 
zulks later ingezien, - zich wat de hoofdzaak betreft niet bevon
den op den juisten weg. Zijn latere leerboeken hebben zich bij 
het begrip van volksrijkdolll, gelijk ADAM Si\UTH het had ontwik
keld, weder aangesloten. 

Mr. DE BRUYN Kops duidde den jeugdigen PIERSON diens opge
wonden kritiek niet kwalijk. Hij noodigde dezen uit zijn mede
werker te worden in het tijdschrift de Economist, en PIERSON ging 
daaraan uitnemende bijdragen leveren. 'roen DE BRUYN Kops in 
1887 het hoofd ter ruste had gelegd, bewees PlERSON hem een 
welverdiende eer door· dat tijdschrift voor ondergang te bewaren. 

1) "Het begrip van volksrijkdom" (De Gids, 18640). 
') "De grondslagen van RICARDo's stelsel" (De Gids, 1864). 
') "Waarde en productiekosten" (Economist, 1866). 
') Het verbruik is nooit van den Rijkdom een oorzaak of bron. De zaken, die wy 

voortbrengen, zijn alleen dAarom rijkdom of economische goederen, omdat zij nuttig zijn, 
omdat wij ze willen gebruiken. Doch verbruik willen wij zooveel mogelijk vermijden. 
Zelfs al had PIERSON zijn stelling doen luiden Gebj'uik is oorzaak van Rijkdom, dan 
nog ware zij geen zuivere antithese geweest tegenover die der oude economie, dat de 
voortbrengende arbeid de oorzaak des Rijkdoms is. In de beide stellingen zou liet woord 
oorzaak in verschillende beteekenis zijn gebezigd. 
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Onder diens leiding belastte een kring van economisten zich met 
de redactie en nog heden ten dage vinden in de schepping van 
DE BRUYN Kops de Nederlandsche beoefenaars der economie hun 
orgaan. 

PIERSON heeft in zijn jonge jaren het geluk gehad dat een goede 
genius hem influisterde zich niet enkel met theoretische economie 
op te houden. Dezen raad volgende, heeft hij op praktisch gebied 
een monographie geleverd, die zijn reputatie vestigde. Ik bedoel 
zijn geschrift van 1863 over ])e toekomst der Nederlanrkche Bank. 

In die dagen was de vraag aan de orde of het uitsluitend recht 
der N ederlandsche Bank tot uitgifte van bankbiljetten moest blij
ven gehandhaafd. Er waren invloedrijke mannen die, in naam van 
de vrijheid van mededinging, pleitten voor vrijheid in de oprich
ting van circulatiebanken. Hiertegen kwam PIERSON op. Zijne 
hrochure verried een kennis van het bankwezen, die iedereen ver
baasde. Daarbij toonde hij zich een meester in het goed en zuiver 
stellen van het vraagstuk. \Vaarom, - vroeg hij, - waarom is 
men voor vrijheid in allerlei bedrijf? Omdat een ruime voortbren
ging in het belang is der volks welvaart en omdat een over
productie geen nadeel is voor allen, doch alleen hem treft, die zich 
er aan schuldig maakt. Anders staat het met de circulatiebank. 
Deze verstrekt crediet en levert bankbiljetten: overdrijving van 
credietverleening en overmatige uitgifte van biljetten zijn een alge
meen maatschappelijk gevaar. Ziedaar de grondtoon der brochure. 
Op die stelling hebben de voorstanders van monopolie hun pleit 
gewounen. De voortzetting van het monopolie der Nederlandsche 
Bank is waarlijk geen afval geweest van de vrijheidsidee, geen 
inconsequentie, te stellen op rekening van verborgen zelfzucht, gelijk 
later wel eens door personen, die beter konden weten, is rondge
strooid. Nooit heeft ons vaderland over· de beslissing welke de wet
gever in 1863 genomen heeft, zich te beklagen gehad. 

De triomf, welke aan PJERSON door zijn brochure over de bank 
ten deel is gevallen, heeft hem zonder twijfel aangemoedigd om 
ook op een ander, veel breeder gebied van staatkunde zijn kracht 
te ontplooien. Zelfs te midden van belangrijke historische studiën 
over ltaliaansche 1) en Duitsche economisten, waaraan wij in 1866 
o.a. zijn voortreffelijk Gidsartikel over Friedrt·c/t Li8t elt zijn tijd 
te danken hebben, begon hij meer en meer zijn aandacht te wijden 
aan een geschil, dat sedert jaren een twistappel tusschen de liberale 
en conservatieve staatspartijen was. Ik bedoel de koloniale 1cwe8tie. 

') Bijdrage tot de geschiedenis der economische studiën in Italië gedurende de 17e 
en 18e eeuw (Economist, 1866). 
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Door in 1864 de betrekking te aanvaarden van directeur der te 
Amsterdam opgerichte Surinaamsche Bank, was PIERSON nauwer in 
aanraking gekomen met ons koloniaal beheer. Zijn levendige geest 
bespeurde ras welk een rijke verscheidenheid van historische en 
economische gezichtspunten geopend werd zoo men dit beheer, ge
lijk het in Oost-Indië en in het bijzonder op Java gevoerd werd, 
aan studie onderwierp. Hij betreedt dit veld van onderzoek en gaat 
in het voorjaar van 1868 te Amsterdam en te Rotterdam ze8 
voorlezingen over het Oultuur8tel8el houden, welke spoedig daarna, 
in een bundel vereenigd, het licht zien. Hij koof/. beslist den kant 
der liberale partij. Zijn doel was strijd tegen het stelsel hetwelk in 
1~30 overeenkomstig de adviezen van den Gouverneur-Generaal 
VAN DEN BOSCH op Java was ingevoerd. 

Geen werk van PIERSON heeft in de vrijzinnige kringen van het 
Nederlandsche volk meer harten gewonnen dan dit historisch-kritisch 
overzicht van ons koloniaal beleid. Hij toonde aan dat het stelsel, 
hetwelk het Gouvernement het bedrijf van planter en koopman 
deed uitoefenen, leidde tot lagc loonen voor de bevolking, tot 
wering der particuliere nijverheid. Geheel onze staatkunde ten op
zichte van .Java werd dool' de jacht naar batige sloten beheerscht. 
Een schrielheid, welke de belangen der toekomst op Java ten offer 
bracht ten einde de financiën van het. moederland met rijke in
komsten te steunen, belemmerde ginds de ontwikkeling del' stoffe
lijke welvaart. Hoewel na 1850 de toepassing van het stelsel ver
zacht was en voor de kolonie een tijdperk van grooteren voorf/.poed 
was aangebroken, waren talrijke schaduwzijden overgebleven. Het 
bleef een bron van bederf voor de dorpsinstellingen. Het dreef de 
ambtenaren, zoo lnlaudsche als Europeesche, tot miskenning van 
de rechten der bevolking op hare velden en tot belemmering van 
het individueel grondbezit. Moedeloos en zwijgend zuchtte Java's 
bevolking onder den dwang. De ondernemingsgeest van Europeanen 
werd gekortwiekt, zoo niet verstikt. De handelsbetrekkingen tussehen 
moederland en koloniën 'vertoonden het beeld van stilstand . 

. Luide klonk tegenover~ dat alles PIERSON'S beroep op de zege
ningen del' vrijheid, op de levenwekkende haeht van zelfbestuur 
in de Javaansche dOl'pen, op den prikkel tot arbeid, die gelegen 
is in de erkenning van en in goede regeling van den grondeigen
dom. En toen hij in later jaren, in 1877, tot een nieuwe uitgave 
zijner voorlezingen besloot, onder den titel van koloniale politiek, met 
toevoeging van nieuwe hoofdstukken, had hij het voorrecht te 
mogen vermelden dat het gewraakte stelsel teruggedrongen was tot 
enkel de koffiecultuur; dat hierin de loonen der bevolking belang-
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rijk waren verhoogd; en dat hetgeen men vroeger in Nederland 
genoemd had de lolol/lale klccs/ie van lieverlede zich had vervormd 
tot vragen omtrent hervormingen van het grondbezit en van het 
belastingwezen. 

Zijn boek wemelt van levendige, kleurige schilderingen nm het 
dorpsle,-en op Java, de verhouding tusschen de dorpelingen en hun 
hoofäen, de historie van het gemeenschappelijk grondbezit zoo op 
Java a.ls in andere Aziatische maatschappijen. Hierdoor is zijn werk, 
uit het oogpunt van economie, volkenkunde en geschiedenis, een 
der belangwekkendste Nederlandsche boeken uit de tweede helft 
der 1ge eeuw. 

Al heeft PIERSON het voorrecht gehad vrij spoedig ÎIl de koloniale 
politiek zijn idealen verwezenlijkt te zien, toch vervreemdde hem 
zulks allerminst aan nieuwe studiën over koloniale belangen. 'foen 
in 1884 de Indische suikercl'Îsis tal van ondernemingen aldaar 
in moeilijkheid gewikkeld, ja zelfs ten val had gebracht, greep hij 
naar de pen om aan te dringen op verlichting van den cyllS op 
de suikerfabricage en vermindering VHn de tarieven der spoorwegen. 

Onze koloniën verloor hij nooit uit het oog_ Ook het Indisch 
muntwezen hield hem bezig. In 1875 heeft hij gepoogd aan te 
tOOJlCll dat ons Indisch muntstelsel bij den zilveren standaard moest 
volharden, omringd immers als Indië was door machtige Oostersclle 
handelsstaten, van welke het yoorloopig niet te wachten was dat zij 
den zilveren standaard zouden prijsgeven. Op dit punt geraakte 
PIERSON in strijd met een advies van den heer VAN DEN BEUG, 

president der Javasche Bank. De laatste was overwinnaar bij den 
N ederlandscheu wetgever, die evenmin van ecn verbreking der 
munteenheid tusschen moederland en koloniën bleek te willen 
hOOl'etL Ook in Indië werd het goud tot grondslag van het munt
stelsel aangenomen. De gebeurtenissen van weinige jaren daarna 
hebben de beslissing van onzen wetgever doen kennen als een ge
lukkige, en PIERSON heeft er zich volkomen mee vereenigd. 

Van zijn Ollgedoofde liefde tot de koloniën legde PIERSON op
nieuw getnigenis af door in 1903 zich ·met het voorzitterschap te 
belasten van het Indisch Genootschap te 's-Gravenhage, en in dien 
kring een rede uit te spreken naar aanleiding van -het Verslag der 
Ellgelsche cOJl/missie over de hongersnooden in Hindostan. Het was 
vooral de regeling van het grondbezit en van de grondbelasting in 
het verre Oosten, die zijn belangstelling trok. Na den ondergang 
toch van het Cultuurstelsel stond bij hem steeds krachtiger de 
overtuiging op den voorgrond, dat bij verdere doelmatige hervor
mingen in Indië steeds moest worden gelet op den ethischen kant. 

ti 
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In deze overtuiging bezat hij een vriend, met wien hij jaren lang 
heeft zamellgewerkt, een bekend staatsman, een man vall krachtige 
gestalte en van kloeken geest, den heer FRA~SE~ VAN DE PU'L"fE, 

die tweemaal het Ministerie van Koloniën heeft bestuurd en die 
door voorlichting en raad PIERSON menigmaal bij diens studiën ten 
gids geweest is. V AN DE PUT1'E was een 1 7 -tal jaren ouder dan 
PIERSON, doch het tijdstip waarop de eerste zijne schreden zette op 
de loopbaan der staatkunde, en waarop de tweede zijne koloniale 
studiën begon, was in onze landsgeschiedeuis vrij wel hetzelfde. 
De destijds geboren vriendschap heeft mogen yoortd uren tot het 
voorjaar van 1902, toen de oogen van den oudere door den dood 
gesloten werden. Vall zij n broeder in den strij d gaf PIERSON iu het 
daaropvolgende jaar voor de Maatschappij van Letterkunde te Leiden 
een levensbericht, vol van eerhied en liefde, een schets, welke een 
kostbare bijdrage is voor de kennis onzer historie, ten minste van 
dat deel, waarop beide mallnen, beschrevene en beschrijver, een 
overwegenden invloed hebben geoefend. 

Ik ben eenige jaren vooruitgeloopen in het leven yall den schrij
ver der zes voorlezingen over het Cultuurstelsel. Keeren wij terug 
tot het jaar, waarin deze verschenen: 1 S 6 S. Het was voor hem 
een jaar van groote beteekenis. Z~ine ollgemeene talenten hadden 
de aandacht van den president der Nederlandsche Bank, Mr. W. 
C. MEES op hem gevestigd. De betrekking van directeur dezer in
stelling werd hem aallgeboden. Hij naUl haar aan. Hiermede opende 
zich voor hem een nieuwe levensperiode. Aanvankelijk medebe
stuurder, later hoofd van de centrale credietinstelling des lands; -
tezelfder tijde in de stad z~i nel' in woning geroepen om aan het 
universitair onderwijs der juridische faculteit deel te nemen, heeft 
hij sedert dat tijdstip 23 jaren lang in de hoogste kringen des 
handels en der wetenschap in zijne vaderstad gearbeid, bemind en 
geëerd door ieder, die het voorrecht had hem te kennen. 

Reeds spoedig na zijn- plaatsing bij de Bank grepen gewichtige 
gebeurtenissen in de Ellropeesche staatkunde plaats. Zij gaven op 
het gebied van het Nederlandsche muntwezen aanleiding tot een 
vraag, welke aan velen zóó wonderlijk in de ooren klonk, dat men 
moeite had aan den ernst van het vraagstuk te gelooven. 

In Nederland was in 184.9 het kamkter van wettelijk betaal
middel aan het in omloop zijnde goudgeld ontnomen, en in 1850 
was de ontmunting er van ten uitvoer gelegd. Enkel van het zilver 
gold voortaan vrije aanmunting. Door de intrekking van de oude 
zilvermunt en door nieuw zilvergeld in omloop te brengen was 
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onze muntcirculatie belangrijk verbeterd. Ons nieuwe muntwezen 
was populair en met zelfvoldoening, misschien wel met eelligen 
nationalen trots, wellschte men elkander geluk dat Nederland, juist 
toen het goud door de ontdekking vall de Californische goud
mijnen in waarde was gaan dalen, zich van ziju goudvoorraad had 
bevrijd.. Het was een traditie geworden, dat het zilver deu meesten 
waarborg voor vastheid van waarde bezat en derhalve als grond
slag van muntwezen de voorkeur verdiende boven het goud. 

Uit dezen droom werd men opgeschrikt. Het Duitsche Rijk, 
- vrucht van den Fransch-Duitschell oorlog, - besloot reeds in 
het eerste jaar van zijn bestaau tot eenheid van muntwezen op 
zijn grondgebied. Het koos den gouden standaard, in aansluiting 
bij Engeland en bij de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, en 
dreigde met de ontmunting van belangrijke hoeveelheden zilvel'. Een 
aanzienl~ike waardedaling van het zilver op de wereldmarkt stond 
te vreezeJl. De onstandvastigheid dier waarde zou voor ons land 
gl'oote ollgelegel;lheid kunnen brengen in het internationaal handels
verkeer. De Regeering diende in 1873 een wetsontwerp in om tot 
Yrije aanmunting van goud over te gaan. Doch hoe uitnemend ook 
haar wetsontwerp was toegelicht, het ondervond van menige zijde 
bestrijding. Thans stond PIERSON op tot verdediging. Zijne brochure 
uit het voorjaar van 1874, getiteld Twee Adviezen over ~tJUJlllceZeJI, 
mug gelden als een model van dialectiek en van gedistingeerden 
stijl. Desondanks leed de Regeering in de Tweede Kamer eene 
nederlaag. In Maart ] 874 werd haar voorstel verworpen. 

Deze afwijzing echter was slechts tijdelijk. Meel' en meer bleek 
de toestand van het Nederlandsche muntwezen onhoudbaar. Een 
nieuw ontwerp werd in het volgend jaar ingediend en zonder ver
wijl tot wet verheven. Nederland ging over tot het goud. De v"ije 
zilveraanmunting was middelerwijl geschorst en is later voor goed 
gestaakt. 

Nog eenmaal trad PIERSON tot verdediging van een wetsontwerp 
op het gebied van ons muntwezen in de bres. Na onzen overgang 
tot het gele metaal was het op het programma der bankpolitiek 
een eerste punt, dat de Nederlandsche Bank steeds zou waken 
tegen het ontstaan van een goud-agio. Het middel daartoe bestond 
in tweeërlei gedragslijn: ten eerste, steeds bereid te zijn om tegen 
een vasten prijs alle goud, dat haar werd aangeboden te koopen, 
en ten tweede steeds goud tegen vasten prijs beschikbaar te stellen 
voor ieder handelaar, die wegens den stand der wisselkoersen in 
den uitvoer van goud voordeel mocht zien. Een samenloop van 
omstandigheden evenwel bad in 1882 den goudvoorraad der Bank 
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tot slechts f 5.000.000 doen slinken. Toen werd van Regeerings
wege eeu wetsvoorstel ingediend . om eventueel, n.l. indien geen 
goud meer tot uitvoer beschik baal' mocht zijn, zilveren standpen
ningen te doen ontmunten op kosten van den Staat en het aldus 
te verkrijgen ruw zilver tegen den loopenden marktprijs voor uit
voer te bestemmen. Dit denkbeeld was uitgegaan van de heeren 
Dr. A. VROUK en Mr. N. G. PIERSON die in 1881 op de inter
nationale ~Iuntconferentie te Parijs de Nederlandsche Regeering 
hadden vertegenwoordigd. Ook dit wetsvoorstel ontmoette tegen
stand, gelijk van ouds, voortspruitende uit misverstand, wantrou
wen en zueht tot uitstel. De beide hecren hebben toen in een ge
meenschappelijke brochure, getiteld Be8chouwingen over de nadere 
voorzieningen omtrent het MltJdu;ezen hun denkbeelden toegelicht met 
een klaarheid en een rijkdom van argumentatie, die niets te wen
schen overlieten, en in een fijnen, vloeienden stijl, die niet lang 
deed gissen wie van beide de eigenlijke penvoerder is geweest. 
De wetgever heeft het wetsvoorstel aangenomen. De genoemde 
voorzorgsmaatregel heeft het vertrouwen van het buitenland in ons 
muntwezen bevestigd. Hoewel het nooit zoover gekomen is dat h~i 
behoefde te worden toegepast, heeft hij ons staatscrediet gesteund 
door te toonen "dat het Nederland ernst was met de zorg voor 
"zijn muntwezen en met de eerbiediging van de rechten zijner 
"schuldeischers. " 

Beleefde in dit opzicht PmRSON ten slotte volkomen voldoening 
van zijn arbeid, in een ander is eenigermate teleurstelling zijn deel 
geweest. Hij was namelijk bimetallist: een overtuigd aanhanger 
van het denkbeeld een wereldverbond te stichten tot vrije aanmun
ting zoowel van zilver als van goud in een bepaalde, bij onder
linge overeenkomst, vast te stellen waardeverhouding. De kunst
matige waarde van het zilvergeld was in zijn oog een hoogst be
denkelijk gebrek in de muntstelsels van lJ-l die staten, die den 
gouden standaard hadden aangenomen. Vandaar dat hij op de 
internationale Muntconferentie te Parijs in 1881 voor het bime
tallisme streed. Doch de afwijzende houding van Engeland en 
Duitschland heeft zijne hoop verijdeld. Toen in vervolg van tijd 
de daling van de waarde des zilvers afmetingen aannam, welke 
men vroeger nauwelijks had kunnen droomen, ging hij aan ZlJll 

ideaal wanhopen. 
Ook een andere omstandigheid ontnam hem den moed: de toe

nemende voortbrenging van het goud. Van de zijde der bimetal
listen was jaren lang geagiteerd met een beroep op de nadeelige 
gevolgen van goudschaarschte. Dit argument echter kon hij niet 
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onderschrijven. Is er wel goudschaarschte? vroeg hij ernstig 1). Met 
deze vraag heeft hij vele zijner bimetallistische vrienden teleurge
steld. Zijn geweten verbood hem in dit opzicht met hen mede te 
gaan. Hiervoor was hij te nauwgezet. En heeft hij verkeerd gezien? 
In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, het legerkamp van 
het bimetallisme, zijn sedert eenigen tijd van gezaghebbeIide zijde 
klachten aangeheven over den goudovervloed, met welken de staag 
klimmende productie de wereld bedreigt! 

In het tijdperk, dat zich geopend had door zijn benoeming tot 
directeur der Nederlandsche Bank en dat zich in 1891 afsluit met 
zijn benoeming tot minister van financiën, kwam bij hem de weten
schappelijke kracht tot volle ontwikkeling. Hij verkreeg een vaste 
methode en een geordend overzicht, die hem den moed gaven een 
professoraat uit te oefenen en leerboeken te schrijven. 

Men herinnert zich zijne revolutionnaire woelingen tegen de 
gangbare economie' in de jaren 1862 tot 1866. Hij had een alge
meene herziening der fundamenteele begrippen geëischt. "Een nieuw 
"rijkdomsbegrip , een nieuwe opvatting van de maatschappij, een 
"nieuwe analyse van de voortbrenging, een nieuwe verbruiksleer , 
"ziedaar voorloopig het programma. Dit om mede te beginnen," -
7,00 leest men aan het slot van zijn Gidsartikel over het begrip 
van volksrijkdom. 

Sedert die jaren ziet men hem schrijven over allerlei vraag
stukken van praktischen aard: 2) koloniale politiek, belastingstelsel, 
armenverzorging, arbeidersvraagstuk, muntwezen, - schijnbaar waagt 
hij zich niet meer aan de theoretische economie. 'roch verkrijgen 
zijne opstellen gaandeweg een rustiger toon, grooter gelijkmatig
heid in betoogtrant; zij geven meer blijk van beheersching des 
onderwerps, van zorgvuldiger ontleding. Het is alsof hij het met 
zich zelf eens is geworden ook ten aanzien van de grondbegrippen 
zijner wetenschap. 

Het was in het najaar van 1873, dat ik, student te Leiden, 
door mijn vereerden leermeester Prof. Buys met PIERSON in kennis 
werd gebracht. PIERSON' s vroegste gidsartikelen hadden bij mij het 
verlangen gewekt, in een academisch proefschrift mijn krachten aan 
de theoretische econömii te beproeven. Maar dat viel niet mede. 
Spoedig geraakte ik in een net van tegenstrijdige redeneeringen 
verward. In mijn nood raadpleegde ik Buys, mijn professor in het 

') nGoudschaarschte" (De Gids, 1894). 
") Men raadplege de hierachter gevoegde chronologische lijst van geschriften van 

Mr. N. G. PIEIISON. 
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staatsrecht, die vroeger aan het Athenaeum te Amsterdam eenige 
jaren economie had gedoceerd en die te Leiden op de vergaderingen 
der Studenten-debatingclub menigmaal aan mij en mijn vrienden 
duchtige lessen staathuishoudkunde had toegediend. Maar Buys 
verklaarde mij, dat hij het ook niet wist. "Ga naar PIERSON te 
Amsterdam", zei hij, - "indien bij den tegenwool'digen stand der 
"wetenschap een antwoord op uw vragen mogelijk is, dan kan 
"PIERSON het u geven". 

En zoo ging ik naar Amsterdam, gewapend met een introductie
brief van Buys. PIERSON ontving mij, - hij woonde destijds op 
het r'rederiksplein, - allervriendelijkst en ... !Jaf het alttwaord. 

De oplossing der raadselen moest gezocht worden, sprak hij, in 
een nieuwe leer der waarde, en deze was kort geleden gevonden 
door een Engelsch schrijver, WILLIAM S'fANLEY JEVONS, hoogleeraar 
in de staathuishoudkunde te Manchester, die in 1871 een boek 
had geschreven onder den titel van rPhe Theory of Political RC01zomy. 
Ik ging naar Leiden terug en bestudeerde dat moeilijke boek. Ik 
breidde de leer van JEVONS nog een weinig uit en voltooide mijn 
dissertatie. Mijn promotor, Prof. VISSERING, stond aanvankelijk wat 
vreemd tegenover al dat nieuws, doch erkende spoedig dat het 
nieuwe veel beter was dan het oude. Immers ook aan zijn scher
pen blik was het niet ontgaan hoeveel verwarring er in de oudere 
staathuishoudkunde heerschte. Hij had de vroegere aanvallen van 
PIERSON in de Gids met belangstelling gevolgd en verheugde zich 
van harte dat een fundament was gevonden, waarop kon worden 
voortgebouwd. Van een nieuwe waardeleer moest de wedergeboorte 
uitgaan. 

En zoo is het geschied. De theoretische economie van de laatste 
40 jaren, b.v. de leer der Oostenrijksche school over kapitaal en 
kapitaalrente, heeft de methode van JEVONS tot grondslag. Die 
methode was door PIERSON met een bijna onbegrijpelijk fijn onder
kenningsvermogen opgespoord in een Engelsch boek, hetwelk vol 
stond van mathesis. Daarin kwam een toepassing voor van differen
tiaalrekening, ongenaakbaar voor een gewoon economist. Maar 
PJERSON was een buitengewone. 

Een paar maanden nadat ik te Leiden was gepromoveerd, vierde 
de Leidsche academie met groote plechtigheid haar SOO-jarig be
staan. De verschillende faculteiten stelden den Academischen Senaat 
voor op den historischen gedenkdag van 8 Februari 1875 aan 
verdienstelijke mannen op het gebied van wetenschap eeredoctoraten 
te verleenen. De faculteit van Rechtsgeleerdheid vestigde haar keus 
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op den president der Javasche Bauk te Batavia, den heer N. P. 
VAN DEN BERG, en op NI,COI,AAS GERARD PIERSON. Het moet voor 
PIERSON een eigenaardig gevoel geweest zijn op dien dag eershalve 
den graad van doctor in de beide rechten te erlangen, - hij, de 
autodidact, die lIog nooit een examen had gedaan, - behalve ééns, 
namelijk een examentje, dat hem de bevoegdheid moest geven 
om in de economie onderwijs te geven aan de Amsterdamsche 
Handelsschool. Het was in 1864 geweest, voor een commissie, 
waarin Prof. BL'YS examinator was, met wien PIERSON een jaar te 
voren slaags was geweest over de toekomst der Nederlandsche Bank. 
B-uys had spoedig het examen voor afgeloopen verklaard met te 
zeggen: laten we maar uitscheiden, gij weet er meer van dan wij 
allen. Uit de handen van denzelfden beroemden beoefenaar van het 
staatsrecht ontving thans in 1875 PIERSON het diploma van zIJn 
eeredoctoraat. 

In datzelfde jaar achtte hij den tijd gekomen om een leerboek 
te schrijven. Het was bestemd voor het Middelbaar onderwijs. Het 
bevat in twee boekdeel en , klein formaat, des schrijvers Grondbe
ginselen der staathuishoudkunde. Het werk is oorspronkelijk in 
vorm en in indeeling der stof. Het gaat diep in op de onderwer
pen der theoretische economie en tevens op die vragen omtrent 
de volkswelvaart , van welke PIERSON door ondervinding wist dat 
zij het meest geschikt zijn om de belangstelling van leerlingen op te 
wekken. Gewapend met nieuwe kennis is de schrijver in tal van 
oude vragen gekomen tot een vaste meelling. Men vindt er geen 
poging om, ouder den wijdschen naam vau praktische staathuis
houdkullde, een aantal regelen van staatsbeleid te geven. Het geldt 
hier veeleer te verlclaren wat is, . dan te bevelen wat geschieden 
moet. Hier is de economie aan het woord niet als kunst, doch als 
wetenschap. Het geldt geen oppervlakkige aanraking van staatkun
dige vraagstukken, zonder dat men zich rekenschap geeft van de 
methode des onderzoeks. Evenmin is het doel "eenige notiën van 
staathuishoudkunde bij te brengen", naar den gebruikelijken term 
van vroeger tijd.PIERSON stelt in zijn Grondbeginselen aan den 
leeraar hooge eischen. Als hoofddoel van het onderwijs in de economie 
op de Middelbare school schetst hij 1) "de vorming van het oor
"deel en de versterking van het denkvermogen der leerlingen". 
Groote behoefte bestaat, zoo schrijft hij, aan oefening in het den
ken, en hierin voorziet economische studie. "De vraagstukken, waar
"mede de staathuishoudkunde zich bezig houdt, stellen geen on-

') Grondbeginselen der staathuishoudkunde, voorrede, blz. VI. 
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"mogelijke, maar toch zeer zware eischen aan het denkvermogen. 
"Hunne oplossing vordert die kalme overpeinzing, waartoe men ons 
"zoo zelden bereidt vindt,' dwingt ons derhal ve om tmagheid van 
"geest te overwinnen. Ik beweer niet dat de staathuishoudkunde 
"zich hierin van andere wetenschappen onderscheidt: daar echter 
"de deductieve methode de eenige is, die de economist kan volgen, 
"en de proefneming nooit, toetsing zijner resultaten aan de erva
"ring hem niet altijd wordt vergund, zoo is hij aan velerlei d wa
"ling blootgesteld, dus tot groote zorgvuldigheid verplicht. Men 
" verbeeld t zich vaak dat economie niet veel anders is dan een 
"weinig gesystematiseerd gezond veratand. Wie ooit de beantwoor
"ding van gewichtige economische vragen heeft beproefd weet maar 
"al te goed het tegendeel, en het Middelbaar onderwijs moet in 
"de eerste plaats daartoe strekken die gevaarlijke dwaling, die reeds 
"zooveel onheil heeft gesticht, voor goed uit te roeien". 

Optimist, die hij was! 
Hij heeft gaandeweg ondervonden dat hij het peil der leerlingen 

der middelbare school te hoog had aangeslagen zoowel als het peil 
der onderwijzers. In later jaren zag hij in dat zijn Grondbeginselen 
van 1875 voor het Middelbaar onderwijs te breed van aanleg 
waren, te systematisch in bouw. Op de hurgerscholen is voor 
economie geen tijd genoeg heschikhaar om zulk een systeem te be
handelen. Zijn boek was eigenlijk goed voor het Universitair onder
wijs. Maar daar stelde hij zijn idealen weder hooger. Verlangde 
dit niet iets, dat nog dieper ging, nog meer his~orisch, en nog 
uitvoeriger was? 

Zoo kwam het dat in 1886 PIERSON van zijn Grondbeginselen 
een omgewerkten tweeden druk gaf. Naar een heel ander plan. 
'foen ging hij eenvoudiger te werk. Hij poogde toen enkel eenige 
onderwerpen van den dag, practische bovenal, ter sprake te bren
gen en dan "telkens uit de verschillende afdeelingen der weten
"schap zoo veel h~jeen te garen als noodig was 0Ill die ondel'wer
"pen in het ware licht te plaatsen". 

Voor het onderwijs trad hij op niet enkel met boeken: hij gaf 
ook zijn persoon. rroen in 1877 het Amsterdamsche Athenaeum 
tot eene Universiteit was verheven, met gelijke rechten als de Rijks
universiteiten, stelde hij zich heschikbaar om geheel belangeloos als 
hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid den leerstoel voor 
de staathuishoudkunde en statistiek in te nemen. 

Er was destijds op economisch gebied een nieuwe richting op
gekomen, welke vrij algemeen in Duitschland met den naam van 
Kat!tederaocialia?ne werd aangeduid, omdat zij, hU monde van woord-

Jaarboek 1911. 2 
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voerders op de academische leerstoelen, alJaar pleitte voor krach
tige staatstusschellkomst ten behoeve van de stoffelijke welvaart der 
arbeidersklasse. Deze richting viel in beginsel heel de staathuiii
houdknnde aan door de mogelijkheid te ontkennen van, op het 
gebied der stoffelijke welvaart, te komen tot kennis van wetten en 
door, onder de leus van historische methode, de economie te wil
len bepalen tot het bijeenbrengen van eukel feitenmateriaal. Ook 
trok zij de aandacht door menigmaal overdreven onkritische lof
tuitingen voor socialistische schrij vers. Daarbij was zij niet afkeerig 
van onbillijke aanvallen op de beste schrijvers der Engelsche 
school, en schiep zij behagen in zóódanige aanmoediging van staats
tusschenkomst, dat het menigmaal den schijn had alsof door de 
oudere economisten nooit één gezonde gedachte ten behoeve van 
individueele \'l'ijheid en particulier initiatief was uitgesproken. 

Toen ik in !\'laart 1878 mijn tegenwoordig ambt aan de Rijks
uui"ersiteit te Utrecht aanvaardde, koos ik dat Kathedersocialisme 
tot stof mijner inaugureele rede. Ik viel het aan. 

Fluks leverde .Mr. GOJ{MAN BORGESIUS eene verdediging door een 
opstel in de V ragen des '['ij ds. Hierop antwoordde Mr. PUatSON in 
een Gidsartikel, zóó keurig in taal en betoogtrant dat ik niet 
aarzel wat hij destijds schreef - en wat hij ook later schreef in 
antwoord op een nieuwen aanval, ditmaal van Mr. J. A. LEVY, -

te houden voor z~in beste opstellen over de strekking en de methode 
zUller wetenschap. Hij stelde op den voorgrond, dat de economisten 
geenszins meer staan op het standpunt der Frallsche school en dat 
zij de verdiensten der Duitsche richting erkennen. 'Vat hij echter 
iu de nieuwe richtillg met leed\vezen miste was de waardccring , 
waal'Op de Engelsehe economisten aanspraak mogel! maken, het 
Bau wgezet geweten, hetwelk verbiedt allerlei slordige dwalingen te 
verkondigen ter wille van een politieke leuze, den kritischen blik 
op het gebalte van socialistische schrijvers. Wat PIERSON aan de 
nieuwe richting verweet, .was dat z~j de mogelijkheid ontkent om 
in ons maatschappelijk leven een verband tusschen oorzaak eu ge
volg te leeren kennen. Ook overdreveJl ingenomenheid met staats
bemoeiing verweet PIERSON aan de nieuwe richting, een inge
nomenheid die niet vrij is, - zoo schreef hij, - van zeker 
fanatisme, en dat fanatisme boezemt hun, die het onpartijdig gade
slaan, schrik in om de gevolgen die er uit kunnen voortvloeien. 
Zeer scherp verzette hij er zich tegen dat men in naam eener 
enkele wetenschap aan den Staat allerlei recepten opdringt zoowel 
van doen als van laten. 

De strijd tusschen PIERSON en zijn tegenstanders ligt thans meer 

a 
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dan 30 jaar achter ons. Het is opmerkelijk dat in Dnitschland, 
waar de historische richting en de voorstanders van staats
tusschellkomst steeds krachtiger heerschappij over de openbare 
meening hebben erlangd, _.- dat dáar in de laatste jaren weder 
van allerlei kant de wensell is uitgesproken naar nauwkeuriger 
methode van onderzoek, naar :<miverder formllleering van wetten, 
naar ernstiger kennisneming van hetgeen de klassieke Engelsche 
school en later de Oostenrijksche school hebben in het licht ge
steld. Daar is onder de leuze van "terug naar de klassieke econo
mie" een reactie ontstaan. Men is er gaan inzien dat het op den 
duur ten nadeele strekt vall de wetenschap en van het onderwijs, 
indien men den strijd der staatspartijen en der maatschappelijke 
belangen overbrengt naar de academische gehoorzaal. PIEltSON heeft 
in zijn laatste levensjaren de voldoening gehad op die reactie te 
mogen wijzen. Al wilde hij volstrekt niet hebben gezegd, dat de 
oude Engelsche economie nu weder letterlijk en slaafsch moet wor
den nagevolgd, - al wees hij op het betere voorbeeld van moderne 
schrijvers, hij zou het recht hebben gehad vast te stellen dat hij 
reeds in l8 7 g tegen de richting had gewaarschuwd, waarvan men 
thans in Duitschland dé schaduwzijden is gaan inzien. Doch hij, 
de ernstige, bescheiden man, maakte van dat recht geen gebruik. 
Hij bleef voortarbeidell; en hij bleef getrouw aan de opmerking, 
welke men iu een zijner opstellen van 1879 vindt: "Economie is 
"philosophie; hare stichters, - LOCKE, H UME, ADAM SMI'l'H, -

"zijn philosophen geweest en haal' bekwaamste beoefenaar in onzen 
"tijd, JORN S'fUART MILL, was het evenzeer". PIERSON vatte het 
woord Philosophie eenvoudiy op, in den geest der klassieke oud
heid, als 8tudium 8apientiae. Doch teyens nam hij den wenk van 
DESCA.R1'ES in acht: geen onvruchtbare bespiegeling, doch eene 
8eientia q uae et vitae in8ermat. 

Van zijn professoraat nam hij afscheid toen hij in 1885 be
noemd werd tot president der N ederlandsche Bank. • 

Kort te voren had hij van zijn vermaard geworden Leerboek der 
Staathui81wudkunde het eerste deel het licht doen zien. Zijn vroeger 
voor onderwijs bestemd werk, dat in 1875 verschenen was, werd 
in dezen nieuwen vorm uitgebreid tot een leerboek voor de Uni
versiteit. Het is hier de plaats niet van dit omvangrijke leerboek, 
- hetwelk in 1889 door de verschijning van het tweede deel 
werd voltooid, - een overzicht te geven. Het laat alle Neder
landsche onderwijsliteratuur , welke tot hiertoe verschenen was, 
vèrre achter zich, ademt een veel dieper geest. opent een veel 

2* 
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rUImer blik. Met de oude systematiek, samenhangende met de op
vatting dat de economie zou zijn een leer van de voortbrenging, 
de verspreiding en het verhruik des rijkdoms, breekt het hoek vol
komen. Getrouw aan zijn sedert jaren gemaakte opmerking dat 
men behoort te beginnen met de leer van het ruilverkeer en vall 
de prijsvorming, vangt PIERSO"N hiermede aan en gaat hij vervol
gens over tot de leer van het muntwezen, het bankwezen en de 
wisselkoersen. Eerst in het I1reede deel behandelt de schrijver de 
voortbrenging en levert hij een in tal van opzichten treffende kri
tiek op het socialisme en het beschermend stelsel. Vervolgens be
spreekt hij in een hoofdstuk, even oorspronkelijk van opvatting als 
geleerd uit historisch oogpunt, eenige agrarische vraagstukken, 
welke in de helangrijkste staten van Europa voortvloeien uit de 
regeling van het grondbezit. 'ren slotte behoont een verhandeling 
over de belastingen het werk. Het is hier dat PIERSON voor het 
eerst de aandacht vestigt op een nieuwen ·vorm, in welken een 
rijksinkomstellbelasting zou kunnen worden geheven, door hem ge
vonden in Zwitserland, splitsing van de inkomsten uit vermogen 
en uit arbeid, terwijl dan die uit het vermogen getroffen worden 
naar den maatstaf van de handelswaarde des kapitaals. 

Doch laat ons niet -voorllitloopen. 
Nadat PIERSON in den aanvang van 1885 het presidentschap 

van de N ederlandsche Bank had aanvaaTd,' waren de jaren voor 
hem aangebroken, in welke hij de beginselen van hankpolitiek naar 
het voorbeeld van Mr. W. C MEES krachtig en met beleid toe
paste. Altijd vaardig echter bleef zijn pen. In de acht jaren van 
zijn professoraat tel ik van hem 13 artikelen in de Gid8, in de 
hèonomist of in den vorm van zelfstandige brochures, en daaren
boven het eerste deel van zijn Leerboek. In de zes jaren van zijn 
presidentschap vloeit uit zijn pen nog grooter stroom en zien van 
hem het licht het tweede deel van zijn Leerboek en niet minder 
dan 1 7 opstellen, hetzij over de diepzinnigste onderwepen der 
economische literatuur hetzij levensberichten van overleden vriendell. 

Welk een scheppend vermogen! 
Is het te verwonderen dat dergelijke onverdroten arbeidzaamheid 

op een terrein, dat zoo nauw de belangen raakt van staat en 
maatschappij, de aandacht trok van staatslieden, in het bijzonder 
van hen. die door het vertrouwen des Konings tot de vorming van 
ministeries werden geroepen? 

Na de grondwetsherziening van 1887 had het kabinet van den 
heer MAcKA y eene voorloopige pacificatie van den schoolstrijd tot 
stand gebracht, doch tegen den aandrang tot hervorming vllnhet 

= 
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belastingstelsel had het weerstand geboden. Toen het wegens den 
uitslag der algemeene verkiezingen in den zomer van 1891 aftrad 
en de burgemeester van Amsterdam, Mr. G. VAN 'rIENHOVEN, de 
opdracht verwierf een nieuw ministerie te vormen, was het voor 
I)IEHSON moeielijk de herhaalde uitnoodiging. zij ns vriends VAN 
Tn:NHovEN af te wijzen. Na lange aarzeling nam hij aan. Zijne 
ambtswoning in het gebouw der Nederlandsche Bank te Amster
dam ging hij verwisselen voor eene woning te 's Gravenhage. 

De voornemens, met welke hij de portefeuille van fiuanciën aan
vam'dde, waren zoo stellig mogelijk. 

Sedert jaren had hij zich voorstander getoond van eene r~iks

inkomstenbelasting. Zijn eerste opstel daarover dateert van 1871. 
Latere opstellen, in 1879 en 18 SI, en de slothoofdstukken van 
zijn Leerboek der Staathuishoudkunde hadden zijne denkbeelden 
nog nader doen kennen. "Belasting naar den welstand" was zijn 
ideaal en hieronder verstond hij een belastingstelsel, hetwelk, als 
geheel genomen, een evenredigheid tusschen offers en draagkracht 
tot stand brengt. Voortgezette studie in de laatste jaren had hem 
doen inzien dat eene progressieve heffing, die zich over het geheele 
stelsel uitbreidt, het doel zou voorbijstreven. Maar in een ander 
opzicht was hij een voorstander van progressie, waar deze namelijk 
bij een bepaalde belasting dienst doet als correctief van een degres
sieve werking van andere heffingen. Wegens de te groote plaats, 
welke in het Nederlandsche stelsel aan de verteringsbelastingen was 
ingeruimd, had het in zijn oog de fout progressief te werken naar 
beneden. Het hehoefde derhalve hervorming in dezer voege, dat 
door aanbrenging van het bedoelde correctief een over het geheel 
gelijkmatige druk op de verschillende klassen der maatschappij zou 
worden bereikt. 

PIERSON trad als minister op met zelfvertrouwen en met een 
door jarenlange studie gerijpte overtuiging. In de troonrede van. 
September 1891 werd de financieele hervorming aangekondigd als 
"een dringende eisch van rechtvaardigheid". Gunstig was de poli
tieke conjunctuur. 

Met bewonderenswaardigen spoed voltooide de nieuwe minister 
het werk. Reeds na eenige maanden waren de ontwerpeu gereed 
voor eene progressieve heffing op de inkomsten uit het vermogen 
en op die uit het bedrijf, alzoo voor een gesplitste Rijksinkomsten
belasting. De technische moeilijkheden, welke uit deze splitsing 
voortvloeiden, werden door den minister met groote scherpzinnig
heid uit den weg geruimd. Tegenover de nien we middelen van 
inkomst werden v~le andere afgeschaft of verminderd .. Immers de 
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hervorming beoogde niet zoozeer grooter inkomst voor de schatkist 
als wel verplaatsing van druk. 

Men zag alzoo in een paar jaren tijd een reeks van financiëele 
wetten in het staatshlad verschijnen, allen van groote beteekenis 
en de uitspraak van een grootsche gedachte. l")IERSON stond daar 
te midden zijner ambtgenooten als de hervormer. 'Vie zou toen 
hebben gedacht dat hem weinig jaren daarna het verwijt van eon
servatisme zou worden voor de voeten geworpen? En stellig nog 
veel minder zou men, in dat tijdsgewricht - het was in het jaar 
1893 - zulks hebben gedacht indien men lette op een ander 
wetsontwerp, afkomstig van den IlJinister van Binllenlandsche Zaken, 
Mr. TAK YAN POORTVLIRT, een wetsontwerp van de grootste staat
kundige beteekenis, waarvoor heel het kabinet zich verantwoorde
lijk stelde, en dat langzamerhand opkwam als een donkere wolk 
aan den horizont van dell pnlitieken hemel: ik heel oei het ontwerp 
tot regeling van de kiesbevoegdheid voor tle Tweede Kamer der 
Staten-Generaal en de Provinciale Staten. 

Schreef de Grond wet voor, dat het kiesrecht zou worden toege
kend aan hen, die zeker kenteeken zouden bezitten van geschikt
heid en maatschappelijken welstand, het bedoelde wetsontwerp 
wilde als kenteeken van geschiktheid bepaald zien de kennis van 
lezen en schrijven, en als ken teek en van maatschappelijken wel
stand, dat men gedurende het laatst verloopen burgerlijk jaar geen 
onderstand van een instelling van weldadigheid of van gemeente
bestuur had genoten. 

Dat wetsontwerp was in zeker opzicht een verrassing geweest. 
Bij de vorming namelijk van het ministerie had Mr. TAK door zUn 
aanstaande am btgenooten een schriftelijke verklaring doen ondertee
kenen , dat het kiesrecht dadelijk zoo ver zou worden uitgebreid 
als de Grond wet toelaat. Bij diezelfde verklaring; later bekend 
geworden onder den naam "an "het Protokol", hadden die ambt
genooten zich verbonden om, in geval van tegenstand der meerder
heid van de Tweede Kamer, de ontbinding van dit regeerings
lichaam aan de Kroon voor te dragen . Maar eerst in den loop van 
1892, - terwijl PmRsoN met weergalooze energie zijn financieele 
wetten ontwierp en al zijne opmerkzaamheid aan eigen onderwerp 
hesteedde, - schijnt de minister van Binnenlandsche Zaken over 
het kiesrechtplan nader licht voor zijn medeleden van den Minis
terraad te hebben ont8token. Eerst toen schijnt deze minister te 
hebben gepreciseerd hoe ver, naar zijne meening, de uitbreiding van 
het kiesrecht grondwettig geoorloofd was, en eerst toen werden die 
fictiën omtrent gewhiktheid en welstand in èen ontwerp geformnleerd. . ' 

• 
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Wat dacht PIERSON hierover? Hem bekoorde de gevonden op
lossing dool' haar eenvoud, en wat de vraag betreft of de Grond
wet gedoogde zóóver te gaan, wilde hij zich houden aan Prof. 
Beys, die in zijn commentaar op de Grond wet geschreven had 1) : 
"De wetgever moet kenteekenen aannemen en grenzen stellcn, maar 
"hij is bevoegd vrede te hebben met een muur, waar een kind 
"overheen stapt. Hij mag niet kortweg algemecn stemrecht voor
"schrijven, maar hij mag wel de kenteekcuen zoo inrichten dat het 
"algemeen stemrecht feitelijk bestaat". 

Men kan zich wel voorstellen, dat iemand gaarne zich bij een 
gezaghebbend schrijver als Bns aansluit. Dc vraag evenwel bleef, 
helaas, over of diens interpretatie niet meer vernuftig was geweest 
dan waar 2). 

Ongetwijfeld herinneren velen onzer zich nog den hevigelI parle
mentairen strijd over de ontworpen kieswet in het voorjaar yan 
18\)4., een strijd, die leidde tot de ontbinding der 'rweede Kamer, 
nadat deze op 9 Maart een amendement had aangenomen, hetwelk 
de Minister van Binnenlandsehe Zaken beantwoordde met de 111-

trekking des ontwerps. 
Trouw heeft in dezen strijd Mr. !JIERSON zijn ambtgenoot ter 

zijde gestllan. Ook toen in den boezem van het Ministerie zelf 
zich tweedracht openbaarde. De kabinetsformateur Mr. VAN 'rIEN
HOVEN namelijk kon zich met de wijze, waarop de intrekking van 
het wetsontwerp had plaats gehad, niet vereenigen en weigerde aan 
de Kroon de ontbinding der Kamer voor te stellen. Ook toen 
hield Mr. PIERSON cle zijde van Mr. 'rAK. Ik geloof yan zijn stand
punt terecht. Al kon hij toegeven dat de wijze, waarop het ont
werp door Mr. 'rAK was teruggenomen, een verzuim was in den 
vorm, hij was niettemin van oordeel dat het amendement een niet 
ongewichtige verandering lmd tot stand gebracht in den inhoud 
van het wetsontwerp en dat de voorwaarde was vervuld, welke bij 
de kabinetsvorming was onderteekend. 

De Regeering ging de uitspraak der kiezers te. gemoet in het 
vermoeden, dat deze haar gunstig zou zijn. 

Teleurstelling was haar deel. 
Wij zien in Mei 1894 PIERSON van het Departement van Finan

ciën afscheid nemen. Dat heeft hem diepe pijn gedaan. Het 

') J. T. Buys, de Grondwet, lIle deel, bI. 147, ad art. SO. 
I) Moet men niet veeleer zich houden aan den regel, die b.v. spreekt uit het in 

ous burgerlijk wetboek gegeven voorschrift van uitlegging, 't welk dán alleen, wannel'r . 
geen andere uitlegging mogelijk is, veroorlooft een beding door interpretatie van alle 
praktisch gevolg te berooven? 
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Departement was hem lief geworden: het was zijn veld van eer. 
Gelukkig had hij zijn belangrijkste werk voltooid. Hij had nog 
eene unificatie onzer verstrooide muntwetten willen tot stand bren
gen. Ook de afschaffiug der Rijkstollen stond op zijn program. 
Hoe gaarne had hij willen voort werken ! '1'han8 reeds, lHl geen drie 
jaren arbeid, te scheiden van de ambtenaren, aan wier steun hij 
veel was verplicht en onder wie hij vele vrienden had verworven, 
ja, het viel den fijngevoeligen man om meer dan éen reden hard 
de portefeuille over te dragen aan Mr. SPItENGER VAN EYK. 

Een drietal jaren kwam, waarin hij, niet meer gedwongen ter 
wille van &'1menwerking zich te plooien uuar de eischen van ande
ren, zijn eigen weg kon gaan. Hij trok zich terug naar het ge
zellige studeervertrek in zijn te 's Gravenbage nieuw gebouwde 
villa. Een praeadvies voor de Vereeniging voor staathuishoudkunde 
en statistiek over minimum-loon en maximum-arbeidsduur, een bij
drage in deze Academie over de theorie van het arbeidsloon, de 
voorbereiding van een omgewerkte uitgaaf van zijn groote Leer
boek, ziedaar wat zijn aandacht trekt. 

Maal' ook in de staatkunde des lands is er iets dat bij opmerkt. 
De nieuwe kieswet van Mr. S. VAN HOFfEN brengt algemeene ver
kiezingen voor de Tweede Kamer in Juni 1897: bij de vOOl·be
reiding hiervan wordt in wijde anti-liberale kringen een nieuwe 
verkiezingsleuze ontworpen. Daar wordt een omkeering in de Neder
landsche handelspolitiek beraamd: men zal met het Beschermend 
stelsel, vooral met graanrechten, zijn geluk beproeven. 

Fluks roept PIEltSON een kring van geestverwanten bijeen. Onder 
z~ine leiding wordt te Utrecht in November 1890 ecn nieuwe 
vereemgmg Het vrije Ruilverkeer gesticht, welke snel een aantal 
leden wint. Weldra bleek dat deze vereeniging niet ten onrechte 
het zwaard had aangegord. Het is inderdaad bij de verkiezingen 
van 18 9 7 gegaan om de vrijzinnige handelsstaatkunde. 

Heftig is toen in ons land gestreden. De verkiezingen leerden 
zonneklaar dat de meerderheid des lands van graanrechten niet 
weten wilde. Het Ministerie RÖELI.-VAN HOUTEN beschonwde zijn 
taak als afgedaan, en gaf de portefeuilleil over aan een nieuw 
kabinet, tot welks vorming Mr. PIERSON door het vertrouwen der 
Koningin-Regentes geroepen werd. Opnieuw wordt hij minister 
van financiën. 

Groote dingen heeft het kabinet-PIERSON gedaan: voora) op het 
gebied der sociale wetgeving. De reeds door het vroegere kabinet 
voorbereide verzekering tegen ongevallen j de strafwetgeving ten 
aanZlen van kinderen; de volkshuisvesting; de leerplicht; ziedaar 



- 24 -

-

( 37 ) 

ccn aantal onderwerpen van meuwe wetten, en bij al deze heeft 
de kabinetsformateur zijn invloed doen gelden. Op het gebied der 
financiën had hij het geluk in 1898, juist nog op het gunstige 
tijdstip, een conversie onzer staatsschuld tot stand te brengen, en 
heeft hij ook zijn voornemen uit vroegeren tijd ten uitvoer gelegd: 
hij heeft de muntwetgeving geunificeerd en de tollen op de Rijks
wegen afgeschaft. Maar na de hervormingen van den jongsten tijd 
viel in de Rijkshelastingen niet zoo heel veel meer te doen. Immers 
ook Mr. SPRJ<~NGER VAN EYK had niet stil gezeten: deze had de 
personeele belasting, den accijns op de suiker en het stelsel van 
waardebepaling bij den invoer van belastbare goederen verbeterd. 
Het eenige, dat nog voor de hand lag, was verbetering van het 
tarief der invoerrechten. En hiermede mocht, - meende PIERSON -

zoo de nood der schatkist het dringend eischte, ook verhooging 
van het tarief gepaard gaan. . 

Ik kom hier in het staatkundig leven van mijn diephetreurden 
vriend tot een onderwerp, dat aanleiding heeft gegeven tot menig 
misverstand. 

Reeds spoedig nadat hij als hoofd van het Departement was op
getreden, maakte hij zich over den toestand der staatsfinanciëll 
ongerust. Gelukkig ging, wel is waar, juist sedert 1897 de op
brengst der middelen jaar op jaar de raming met eenige millioenen 
te boven. Doch PIERSON achtte nieuwe wetten van socialen aard 
een eisch des tijds en wenschte, met het oog hierop, het Rijk tot 
grootere uitgaven in staat te stellen. 

Van staatshulp tot rechtsstreeksche \'oorziening in de nood en der 
minvermogende klassen was hij meer en meer een voorstander ge
worden. Misschien ook zag hij in krachtige staatshulp het beste 
middel om aan het socialisme wapenen uit de hand te slaan, 
een krachtig middel tot behoud van den socialen vrede. Doch hoe 
dit zij, - of het is geweest de handelwijze des vooruitzienden 
staatsmans , dan wel enkel de uiting van verteedering des harten, 
de openbaring van gemeenschapsgevoel, - waarschijnlijk was het 
de uitkomst van alle' inspiratiën te samen, - dat is zeker, dat 
PIERSON de uitvoering van "nieuwe wetten uit een financieel 
oogpunt voor onmogelijk hield zonder versterking der staatsin
komsten. 

Onze vriend bevond zich hierbij in een moeielijken toestand. 
Hoe weinig wegen waren open! Bij de invoering der vermogens
belasting had hij verklaard dat een hooger tarief dan het voorge
stelde de grenzen der gematigdheid zou overschrijden en de ge
varen voor ontduiking belangrijk zou doen toenemen. Bij de be-
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drijfsbelasting was de vrijstelling van den landbouw door hem voor
gesteld als een "vergelijk" tusschen de Regeering en de tegen
standers der nieuwe heffingen. Hetzelfde karakter had ook de 
peraequatie der grondbelasting gedragen. In dezelfde gedachtenlijn 
waren ook accijnsell en registratierechten verlicht. N een er schoot 
voor PIERSON weinig anders over dan den blik te slaan op de in
voerrechten. Het tarief hiervan was niet zonder technische gebre
ken. Hier viel nog iets te hervormen. 

PIERSON tijgt aan het werk. In het najaar "an 1900 dient h\i 
in dezen geest een wetsvoorstel in, met verhooging echter tezelfder 
tijd van een aantal invoerr~chtell, waarvan niet weinige een protec
tionistisch karakter bezitten. Meer dan de helft van de meerdere 
opbrengst, welke de ontwerper hoopte te bereiken, zou door ver
sterking van beschermend element in ons tarief verkregen worden. 
PIEItSON heeft stellig getracht dit bedenkelijke resultaat van de 
herziening te vermijden, maar wie uit de invoerrechten een noe
menswaard hoogere bate voor de schatkist wenseht te putten, ge
raakt, wegens de veelzijdigheid onzer nationale nijverheid, spoedig 
op het gebied van bescherming. 

Het is destijds voor mij en vele andere vrienden des ministers 
een P\lnlijke taak geweest, op een vergadering der vereelliging Het 
vrije Ruilverkeer, den beslisten wensch uit te spreken dat het 
ontwerp niet tot wet zou worden verheven. 

Tegen het betreden van een weg, waarop de protectionisten den 
heer PIERSON gaarne de eerste stappen zagen doen, bestonden be
denkingen van principieelen en van opportunistischen aard. lk be
hoef ze niet te noemen. Maar ook in het algemeen waren onze 
denkbeelden omtrent het financieele staatsbeleid niet homogeen. 
PIEltSON achtte versterking der inkomsten noodig met het oog op 
toekomstige wetten: zijn geestverwanten echter vorderden, dat die 
wetten vooraf in ontwerpen zouden worden belichaamd en dat een 
raming van kosten de ontwerpen zou vergezellen. Hij vroeg nieuwe 
middelen om in de toekomst gereed te zijn; hij kon den moed 
niet vinden om op een voortdurende klimming van de opbrengst 
der belastingen te rekenen. Zijn geestverwanten daarentegen vrees
den dat de nieuwe middelen reeds lang in het Danaïden-vat der 
vele Departementen van algemeen bestuur zouden verdwenen zijn 
eer de nood actueel zou wezen; zij meenden dat de klimming der 
inkomsten geenszins uitgesloten was en dat men wijs zou doen 
eerst de ervaring te doen spreken. 

Het wetsontwerp waarbij dit verschil van inzicht aan het licht 
kwam, is door de Tweede Kamer niet in behandeling genomen. 
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Toen het werd ingediend, stonden de algemeene verkiezingen van 
.T uni 1901 reeds voor de deur. Bij deze werden de kerkelijke par
tijen meester van het slagveld. 

Een herziening van het tarief der invoerrechten heeft PnmsoN 
nooit aanschouwd. Het zou trouwens voor hem het beloofde land 
niet geweest zijn. Wie hem later in de Vereeniging voor staat
huishoudkunde en statistiek tegen de protectionistische woordvoer
ders zag optreden; wie zijn betoog en tegen het Beschermend stelsel 
zag herhaald worden in den zen druk van het Tweede deel zijns 
Leerboeks; wie in de Economist de uiteenzetting van zijn stand
punt las tegenover zijn opvolger den minister HARTE, hij zal be
seft hebben hoe moeielijk het voor PIERSON geweest is ter wille 
van overwegingen van tijdelijken aard de bezwaren tegen tarÎefs
verhooging ter zij te stellen. Uit tal van andere daden nog kan 
men dat besef erlangen. PIERSON bijvoorbeeld stelde hoog belang in 
de uitvoering der wet op de volkshuisvesting en ijverig werkte hij, 
na benoemd te zijn tot voorzitter van het RijkscoUege van hijstand , 
hiertoe mede. Het hoofddoel der woningwet was in zijn oog, de 
arbeidersbevolking van lieverlede op te leiden tot hoogere waar
deering van de voordeelen, die een goede woning verschaffen kan, 
maar dan moest de wetgever zich ook onthouden van een beleid, 
waardoor de koopkracht der lagere klassen wordt belemmerd. Met 
nadruk wees hij op de zonderlinge houding van Duitschland, waar 
voor verbetering der volkshuisvesting levendig wordt geagiteerd en 
waar tevens door hooge invoerrechten op katoenen goederen, op 
wollen kleedingstukken en op tarwe de uitgaven der minvermogende 
klassen voor de onmisbare levensmiddelen worden verhoogd. 

Door PIERSON'S denkbeelden over den vrijen .handel in Neder
land te schetsen ben ik van zelf het laatste decennium van zijn 
rijk leven ingetreden. In 1901 werd hij minister in ruste. Doch 
iu de studeerkamer kende hij geen rust. 

Opstellen over het socialisme, over woningwetgeving , over de 
Middeneeuwsche geldswaarden in Nederland vloei~ell uit zijn pen. 
Een omgewerkte druk van het tweede deel zijns Leerboeks werd 
door hem bezorgd. Van dat Leerboek verscheen in 1902 eene 
Engelsche vertaling: PIERSON belastte zich met de revisie der proef
drukken. 

Van allerlei zijden stroomden hem uit het buitenland de betoo
ningen van eer en hulde toe. 

De Universiteit vanCambridge schonk hem in den zomer van 
1904 den graad van; Doctor of 8cience. 
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Het jaar 1905 bracht hem de eer van eene ltaliaansche verta
ling der beide deelcn zijns leerboeks door Prof. ERAs~IO MALAGOJ,I 
te Genua. Later werd hij benoemd tot lid der Koninklijke Academie 
te Rome. 

En nog iets anders bracht hem dat jaar: een zetel in de Tweede 
Kamer onzer Staten-Generaal, van wege het kiesdistrict Gorinchem. 

Slechts drie jaren zijn hem vergund geworden om als volksver
tegenwoordiger zijn vaderland te dienen. Een partijleider was hij 
niet. Zelfs geloof ik dat hij moeielijk gezegd kon worden zich bij 
een bepaalde partij te hebben aangesloten. Zijn verleden zou hem 
wellicht het naast hebben doen staan bij de kamergroep der 
Liberale Unie. Maar voelde hij zich daar wel volkomen thuis? 
Veeleer vond hij bij eenige onderwerpen, welke hem de gelegen
heid tot het uitspreken zijner beste redevoeringen, de bedoeldc 
kamergroep tegenover zich. Ik herinner aan het wetsvoorstel van 
den minister V EEGENS tot toekenning van een voorschot door den 
staat aan de Nederlandschc stoomvaartlijn op Brazilië en Argentinië. 
Van dat voorschot, feitelijk een subsidie, was PIEUSON op princi
pieelegl'onden afkeerig. Hij speurde daarin een poging tot kunst
matige werkverschaffing en eene verzwakking van de veerkracht 
van den persoonlijken ondernemingsgeest. Hij is in zijn rede van 
11 October 1907 geëindigd met de volgende woorden tot de 
handelskringen uit zijn geboorteplaats, zijn geliefd Amsterdam: 

"Ik heb gezegd dat het voor mij pijnlijk was op te treden in 
"een zaak als deze, omdat ik daarbij zou komen te staan tegen
"over mij bevriende personen. Maar ik moet nu tevens verklaren 
"dat het vour mij pijnlijk was een beweging voor staatssubsidie te 
"zien opkomen uit Amsterdam, uit een kring, waarin 8elf-help, 
"steunen op eige.n kracht, vroeger steeds de schoone leuze was. 

"Ik heb den tijd gekend van de oprichting der Maatschappij 
" Nederland. Toen werd er niet aan gedacht om subsidie te vragen. 
" Flinke, kloeke mannen gordden zich aan en wisten het noodige 
"kapitaal bijeen te brengen. Wel werd van den Staat gevra<'1,gd de 
"noodige hulp, die men van elkeen moet vragen; vervoer van de 
"te verzenden goederen, billijke vergoeding voor het vervoer van 
"de post, maar subsidie werd niet verlangd. 

"Ik zou mijn Amsterdamsche vrienden willen zeggen: houdt u 
"aan uw goede, oude traditie, aan hetgeen uw vaderen u als een 
"schoon erfdeel hebben nagelaten, het beginsel van op eigen 
"krachten te steunen. l,aat dat beginsel het u-we blijven". 

Hij stemde tegen het wetsvoorstel: maar bijna alle ledel} der 
Unie-groep, voor zoover aanwezig, stemden er voor. 
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Had hij niet van zijne economische studiën zekere levensbe
schouwing overgehouden, welke minder goed paste in het kader 
van begrippen van vele zijner partijgenooten? De eene noeme haar 
levenswijsheid, welke op historische kennis gegrond is; of noeme 
haar verstandigen leefregel of beginselvastheid: de ander noeme 
haar doctrinarisme en zwaartillendheid. Maar hoe dit zij, - dat 
hij op het leven een anderen kijk had dan zijn partijgenooten, 
bleek voldingend bij het onderwerp, waarover hij zijn laatste rede 
heeft mogen houden. 

Het was op 20 Mei 1908. 
De motie, voorgesteld door eenige vrijzinnig-democratische kamm'

leden tot naasting van het spoorwegbedrijf door den Staat, was aan 
de orde. Nog eens verhief zich PIERSON in de oude kracht, toen 
hij in eeu uitvoerige rede, tintelend van geest, getuigend van het 
talent, waarvan hij het geheim bezat, om een ingewikkeld vraag
stuk te ontleden en schier spelenderwijs te behandelen, zijn beden
kingen tegen de motie voordroeg. Hij wees o.a. op hetgeen hij 
noemde "een gewichtige sociaal-politieke schaduwzijde" van de 
naasting van het geheele spoorwegbedrijf door den Staat: een 
personeel van 30000 man toe te voegen aan ons corps Nederland
sche ambtenaren. Hij wees op Frankrijk, waar wegens de uitge
breidheid van het ambtenaarswezen het meer en meer gebruikelijk 
is geworden dat leden van het Parlement op de benoemingen en 
de bezoldigingen invloed oefenen. "Bij spoorwegnaasting" - zoo 
sprak hij - "staan wij voor een nieuwe bron van corruptie in 
"ons parlementair leven. Wie daar geen oog voor heeft, ziet met 
"andere oogen dan de mijne". 

Stellig zag PIERSON menige aangelegenheid dezer wereld met een 
ander oog dan zijne geestverwanten. De motie werd weliswaar met 
een zwakke meerderheid verworpen, doch telde heel de groep der 
Unie-liberalen onder hare voorstanders; en kort daarna werd de 
spoorwegnaasting zelfs op het verkiezingsprogram der Unie geplaatst. 
PIERSON was geëindigd met de woorden : "wij zijn hier op een 
"gebied waar de allereerste regel is: groote kalmte, groote bedacht
"zaamheid" . Hij wist zeer wel dat die woorde]} niet vielen in 
ieders smaak. 

Hij had zijne rede in het midden een wijle afgebroken wegens 
vermoeidheid. Men kon hem het in de laatste maanden aanzien 
dat de gebreken des ouderdoms op hem hunne hand hadden ge
legd. Na het spoorwegdebat moest hij op raad van zijn geneesheer 
ijlings rust gaan zoeken in het buitenland. 

Hij ging daarheen begeleid door zijn trouwe gade, GATHARINA 
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RUTGERA WALLER, met wie hij sedert 30 October 1862 in den 
gelukkigsten echt vereenigd was. Zij had bijna 50 jRren lang met 
hem lief en leed gedeeld. Zij had de opkomst van haren echtge
noot in de Amsterdamsehe kringen van het begin af bijgewoond, 
zijn inspanning, zijn worsteling in het leven medegemaakt , hem 
omringd met de liefdevolle zorg, waartoe alleen eene vrouw in 
staat is. Z\i had gedeeld in zijn triomfen, en thans, nu een on
heilspellende zwakte haren echtgenoot had aangetast, was meer dan 
ooit haar plaats aan z~ine zijde. 

Een rustig verblijf in het sanatorium Valmont op de helling der 
bergen, welke zich verheffen boven Montreux, scheen aanvankelijk 
beterschap te brengen. Maar na den terugkeer in Nederland was 
van een hervatting der werkzaamheden in den Haag geen sprake 
meer. Een rillate Hilversum werd betrokken om er de winter
maanden in afzondering door te breugen. 

Op den 7en Februari 1909 vierde daar PIERSON zijn 70sten ver
jaardag. In het middaguur kwam er een schare van vrienden en 
vereerders samen om den uitnemt'nden man hun hulde te brengen, 
hem te danken voor hetgeen hij in zijn werkzaam leven had tot 
stand gebracht en om hem mede te deelen dat een stichting was 
in het leven geroepen, die, onder den naam van Pierson-fotlds, 
de inkomsten van een bijeengebracht kapitaal zou bestemmen tot 
het uitreiken van eerbewijzen aan N ederlandsche schrijvers in 'het 
vak, dat aan PIEItSON het liefste was geweest. Het was een indruk
wekkende plechtigheid, doch tevens een weemoedige. PIERSON 

antwoordde met zwakke stem. Zijn kracht was gesloopt. Helaas, 
de wensch is niet verwezenl~ikt, welken de uitnemende woord
voerder der bijeengestroomden , de Leidsche hoogleeraar Mr. GREVEN, 
voor het. spoedig herstel van den gevierden zeventigjarige heeft 
geuit! 

Na eenige maanden verblijf te Hilversum ging het echtpaar nog 
eenigen tijd doorbrengen op een buitenplaats van een bloedverwant 
te Heemstede bij Haarlem. De terugkeer naar het eigen huis in 
den Haag moest voordurend wegens den toestand van den zieke 
worden uitgesteld en bleek eindelijk niet meer te kunnen geschieden. 
Den 24sten Decemher 1909 verspreidde zich de mare dat in den 
voorgaanden nacht N !COT,AAS GERARD PJERSON heengegaan was naar 
het land der eeu wige rust, verlost uit het droevig lijden der laatst
verloopen maanden. 

Hij was een braaf, een vroom, een beminnelijk menseh. Steeds 
het goede te denken van anderen en aan hen niet minder belange-

a 



- 30 -

-

( 4·3 ) 

·loosheid en oprechtheid toe te schrijven dan hem zelven bezielden, 
was de innemende grondtrek van zijn gemoed. 

'J1oewijding aan wetenschap stond bij hem boVenaall. Steeds zocht 
hij naar nieuwe vraagstukken, met welke hij zijne krachten kon 
meten. Olluitbluschbaar brandde in hem het heilige vuur. Een 
nederig arbeider gevoelde hij zich aan het groote werk der be
schaving, een slaaf van plicht. Voor anderen had hij altijd een 
aanmoedigend woord, voor zich zeI ven steeds de vermaning nog 
méer te doen dan hij had verricht. 

Als men den toestand, in welken PnmsoN's geliefd studievak in 
den tijd zijner jeugd verkeerde, vergelijkt met dien, tot welken 
hij dat vak heeft ontwikkeld, dan mag dankbaar worden vastge
st.eld, dat door zijn arbeid de staathuishoudkunde gewonnen heeft 
in diepte, in omvang en in objectiviteit. 

In diepte: - omdat zij zich veel meer dan vroeger harer 
methode bewust is, en omdat zij meer de grenzen eerbiedigt van 
andere takken van kennis, als daar zijn rechtswijsbegeerte, staats
leer, moraal, psychologie en geschiedkundige wetenschap. Door 
betere ontleding van de verschijnseleJl der maatschappij, en door 
zelfbeperking is zij tot grondiger onderzoek in staat gesteld. 

Ook in omvang heeft de economie gewonnen. Ook voor haar 
hebben de historische studiën, door welke de 1ge eeuw schitterend 
boven alle vroegere eeuwen heeft uitgeblonken, nieuwe gezichts
punten geopend. De uitbreidillg van het wereldverkeer en de op
komst van nieuwe landen hebben voor den economist den gezichts
kring verruimd. PIERSON'S geschriften dragen in tal van opstellen 
blijk hoe hij belang stelde in de historische vraagstukken der 
maatschappij en hoe hij ook flan de ontwikkeling van de volken 
buiten Europa zijn aandacht schonk. 

De staathuishoudkunde heeft gewonnen in objectiviteit en heeft, 
in PIERSON'S werken, gehandhaafd wat haar hoogste goed is als 
wetenschap, namelijk haar zelfstandigheid en vrijheid, welke immers 
in den strijd der staatspartijen en der maatschappelijke belangen 
steeds worden aangevallen en zoo licht te loor gaan. H~i wist dat 
het teil nadeele zou zijn van zijn onderzoek indien hij zich in 
dienst stelde van eene maatschappelijke klasse, mocht deze een 
hoogere zijn dan wel een lagere. PIERSON heeft een voorbeeld ge
geven van zelfkritiek en bescheidenheid. Hij was afkeerig van den 
lof, dien overdreven bewonderaars vroeger menigmaal aan de 
economisten hebben gebracht, van meer dan anderen bevordetaars 
te zijn van de volkswelvaart. Hij erkende dat de economisten slechts 
een kleine schare vormen in het groote leger van hen, die de be-
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schaving dienen, en dat in den keten der wetenschappen geen' 
enkele schakel meer onmisbaar is dan tle andere. H~j was zich 
steeds bewust van de moeielijkheid zijner onderwerpen en was 
steeds bereid zijne uitkomsten te herzien. En bij dit alles treffen 
voortdurend de sierlijke vorm, de beeldende kracht zijner taal. 

-Ook de grondlegger der staathuishoudkunde, ADAM SMITH, was 
een geschiedkundige, een rechtsgeleerde, een wijsgeer, een man van 
intuitie. PIERSON heeft, - ziedaar mijn indruk, als ik zijn werken 
overzie, - in tal van opzichten ADAM SMITH nagevolgd, maar hij 
blinkt tevens in tal. van opzichten boven den grooten geleerde van 
Schotland uit. 

Door nieuwe vormen van verkeer en door nieuwe feiten in de 
wereldgeschiedenis moge op den duur het werk van PIERSON de 
kleur der actualiteit verliezen, doch onvergankelijk is de waarde 
zijner methode en zijner opvatting van wetenschappelijk onderzoek. 
Ook van hem geldt wat van den grootsten Engelschen dichter IS 

gezegd: hij is niet voor een eeuw, hij is voor alle tijden. 

J. D' A ULNIS DE ROUROUII,L. 
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