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Inleiding

De hierna volgende bladzijden zijn gewijd aan leven en werk van de negen-
tiendeeeuwse Nederlander Willem Cornelis Mees, in leven lange jaren secre-
taris en president van de Nederlandsche Bank en auteur van enige geschriften,
boeken zowel als kortere verhandelingen, die behoren tot het belangrijkste,
wat de economische literatuur van ons land in het betrokken tijdvak te bieden
heeft.

Zijn geboortejaar was tevens het jaar, waarin ons land als het ware weder-

geboren werd door het opnieuw verkrijgen van zijn onafhankelijkheid na een
tijd van vreemde overheersing. Zijn groei naar volwassenheid en rijpheid viel
samen met de periode, die Nederland nodig had om zich te herstellen van de

slagen, die oorlog en bezetting het land hadden toegebracht, maar, meer nog,
om zich rekenschap te geven van de strukturele wijzigingen, die zich met be-
trekking tot zijn welvaartsbronnen hadden voorgedaan en om van de her-

kregen vrijheid gebruik te maken voor een herorientatie in economisch op-
zicht, zowel in nationaal als in internationaal perspectief. Toen Mees in I884
stierf, geestelijk vitaal nog, maatschappelijk geslaagd en bovendien erkend en

geeerd als een strijder voor het nationale belang, was het gehavende maar ook
overigens sterk achterop geraakte Nederland  van  I S I 3 op menig gebied van

aanschijn veranderd, niet in het minst wat betreft zijn economisch potentieel.
Wie was deze Willem Cornelis Mees, wiens leven een ontwikkeling vertoont,
parallel aan die van zijn eigen land en wat is zijn plaats in die na een trage
start versnelde opleving? Uit welk milieu stamde hij en wat waren de sterke

punten van zijn karakter en vermogens? Wat heeft hij gepresteerd in de func-
ties, die hij bekleedde en wat is de waarde van zijn wetenschappelijk oeuvre?
Dit zijn enige van de vragen, waarmee de verschillende hoofdstukken, waarin
dit boek verdeeld is, zich bezig zullen houden en waarop zij een bijdrage tot
een antwoord willen geven.

Daarbij is, wat de indeling van de stof aangaat, in eerste instantie uitgegaan
van een chronologische opzet, als zijnde een voor de hand liggende methode
om inzicht te winnen in de persoonlijkheid van degene wiens levensgang het
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onderwerp van studie vormt. In de eerste drie hoofdstukken is aan deze
chronologische volgorde trouw gebleven:  -  in het eerste een beschouwing
over Mees' afkomst en jeugd;  in het tweede een behandeling van de eerste
schreden van de jonge academicus op het pad van het wetenschappelijk on-
derzoek, waaronder met name zijn studie over de Amsterdamse Wisselbank;
in het derde een overzicht van Mees' activiteiten in zijn Rotterdamse jaren,
daaronder begrepen een speciale studie over het in die periode door hem uit-
gegeven boek over de werkinrichtingen als hulpmiddel in de strijd tegen de
armoede.

Het vierde en vijfde hoofdstuk hebben de Amsterdamse jaren van Mees tot
onderwerp, jaren, die in het teken staan van zijn leidende functie bij de
Nederlandsche Bank, eerst als secretaris, het vierde hoofdstuk, later als
president, het vijfde hoofdstuk. In deze beide hoofdstukken is de chronolo-
gische opzet al enigszins doorkruist door de thematische. De Bankwet van
1863, op de totstandkoming waarvan Mees overwegende invloed heeft uit-
geoefend, is van kracht geworden onder het presidentschap van Mees. Een
beschouwing over deze wet en over Mees' aandeel in haar ontstaansgeschie-
denis en in de in die wet gerealiseerde visie op de taak en werkwijze van de Ne-
deriandsche Bank, basis voor haar groei tot een waarlijk centrale bankinstel-
ling, had daarom eventueel een plaats kunnen vinden in het vijfde hoofdstuk.
Ik heb dit onderwerp in het vierde hoofdstuk opgenomen, niet alleen omdat
de voorbereidende besprekingen en onderhandelingen ten aanzien van deze
bankwetgeving in eerste aanleg gevoerd werden tussen regering en secretaris
Mees, maar ook omdat de Bankwet als het ware een bekroning was van de bij
Mees tijdens diens eerste bankperiode tot ontwikkeling gekomen ideeen over
de plaats van de Bank in het geheel van het nationale geld- en credietwezen.
Dit vierde hoofdstuk bevat verder enige beschouwingen omtrent Mees'
levens- en wereldbeschouwing, waaraan niet alleen zijn uit de jaren vijftig
stammende uitingen daarover ten grondslag liggen, maar waarbij tevens aan-
tekeningen uit een latere levensperiode betrokken zijn.

De hoofdstukken zes en zeven vervolgens zijn geheel thematisch van ka-
rakter. In het zesde vindt men een overzicht van Mees' monetaire denkbeel-
den, uitmondend in een onderzoek naar zijn houding in de strijd om de
muntstandaard van de jaren zeventig, terwijl het zevende hoofdstuk in zijn
geheel gewijd is aan de theoretische econoom Mees met als zwaartepunt een
analyse  van  zijn door Pierson als meesterwerk geprezen  uit  I 866 daterend
Overzicht van eenige hoofdstukken der staathuishoudkunde. Hoewel het geheel
van iemand's denken en doen niet zonder meer in stukken verdeeld kan wor-
den, ben ik van mening, dat deze twee belangrijke onderdelen van Mees'
levenswerk afzonderlijke behandeling verdienen.
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Een laatste, achtste hoofdstuk geeft een samenvattende nabeschouwing
van hetgeen in het voorafgaande staps- en stuksgewijs naar voren is gekomen.

Waarom dit boek?
Deze vraag dient eigenlijk met een wedervraag beantwoord te worden, de

vraag namelijk, of er niet nog menige lacune bestaat in onze kennis aangaan-

de de personen, die in bepaalde tijdvakken van onze economische en mone-
taire geschiedenis een belangrijke of soms beslissende invloed hebben uitge-
oefend op de loop der gebeurtenissen, of een plaats van betekenis hebben

ingenomen in de ontwikkeling van het wetenschappelijk economisch denken.
Ik meen, dat dit ook ten aanzien van Willem Cornelis Mees het geval is.

Wanneer men belangstelling heeft voor monetair-historische vraagstukken,
dan stuit men voor ons land ongetwijfeld op het spoor van Mees, de man die
als een van de eersten, zeker als eerste in ons land, zich op wetenschappelijke
gronden opwierp als voorstander van de dubbele standaard als internationaal
monetair stelsel, een thema, dat in de laatste decennia der vorige eeuw de
inzet geworden is van een strijd, waarvan men zich de felheid thans nauwe-
lijks meer kan voorstellen. Mees blijkt ook degene te zijn, die tesamen met
dr.  A. Vrolik, toen oud-minister van financien, in 1867 Nederland op de be-
kende Parijse muntconferentie vertegenwoordigde, waarbij het het brein van
Mees was, dat schuil ging achter de enige stem, die zich in dat internationale
gezelschap verhief tegen algemene invoering van de gouden standaard, de
stem van Nederland, een feit, dat in alle monetaire geschiedboeken vermel-

ding vindt. Ziet men echter in deze feiten voldoende aanleiding om zich nader
te ori8nteren omtrent de persoon van Mees, dan blijkt de bestaande litera-
tuur daartoe onvoldoende.

Natuurlijk is er het monumentale werk van A.M. de Jong over de Geschie-
denis van de Nederlandsche Bank, waaruit Mees als een van de grote presiden-
ten van deze instelling naar voren komt. Toch belicht dit werk de figuur van
Mees, begrijpelijk overigens, slechts van an, hoogstens een paar kanten en

dan nog, maar ook dat kon gezien de opzet van dit grootse werk niet anders,

meer descriptief dan analytisch. Mees' theoretisch-economisch werk blijft
uiteraard geheel buiten beschouwing. Naast De Jong treft men over Mees
niet veel meer aan dan de herdenkingsartikelen van kort na zijn overlijden en
datgene, wat in de niet zo gemakkelijk toegankelijke familiekronieken over
hem opgetekend staat. Deze bronnen geven zeker menig belangrijk detail; zij
zijn, zoals de herdenkingsartikelen, ook onmisbaar als getuigenissen van hen,
die Mees persoonlijk gekend en met hem gewerkt hebben, maar een samen-
vattend overzicht van het leven en het werk van deze opperbankier, theore-
tisch econoom en monetaire specialist ontbreekt, een overzicht ook, dat door
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de tijdsafstand beter wellicht het betrekkelijke van het wezenlijke zou kunnen
onderscheiden.

Daarom dit boek.
Ik ben mij bewust van zijn onvolkomenheden. Toch hoop ik, dat, naast de

persoonlijke bevrediging die het mij geschonken heeft, ook de lezer de daar-
aan bestede moeite niet vergeefs zal achten.

Bij het schrijven van dit boek mocht ik van vele personen en instellingen hulp
en steun ondervinden. Ik ben daarvoor ten zeerste erkentelijk.

In het bijzonder dankbaar  ben ik gestemd jegens het bestuur  van   de
Stichting Geslacht Mees, dat mij bU monde van zijn voorzitter, Drs. R.S.H.
Mees, oud-lid van de hoofddirectie van de Bank Mees & Hope NV, thans

Tweede Voorzitter van de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf, bereid-
willig toestemming verleende de tot voor kort bij de Stichting berustende
archivalia (thans bij de Gemeentelijke Archiefdienst van Rotterdam), voor-
zover betrekking hebbend op Mr. W.C. Mees, te raadplegen. Mr. Ph.A.J.
Mees, oud-firmant van de firma R. Mees & Zoonen, persoonlijk betuig ik
mijn dank voor de voor mij instructieve gesprekken, die ik met hem ter zake
van enige belangrijke aspecten van mijn werk mocht voeren.

Gelijke gevoelens van dank koester ik jegens de directie van De Neder-
landsche Bank N.V., die mij ruimschoots in de gelegenheid stelde ten kantore
van de Bank die archiefstukken in te zien en te bestuderen, die onontbeerlijk
waren ter verkrijging van een zo volledig mogelijk inzicht in de figuur van
Mr. W.C. Mees als secretaris en president der Bank. De heer P.J. Soetens,

Chef Archief en bibliotheek, en zijn medewerk(st)ers waren mij daarbij op
even deskundige als aangename wijze van dienst.

prof· Dr. J.A. Bornewasser dank ik voor menige nuttige wenk met betrek-
king tot bepaalde onderdelen van mijn studie.

Ten slotte. De uitgave van dit boek zou niet mogelijk geweest zijn zonder
de financiele middelen, die hiervoor van meerdere zijden beschikbaar werden
gesteld en waarvoor ik gaarne mijn bijzondere erkentelijkheid uitspreek.

Sint Michielsgestel, 30 januari I978 H.J. M. VAN DE L AR



Hoofdstuk I

Ajkomst  en jeugd

Willem Cornelis Mees was een telg uit de Rotterdamse tak van het geslacht

Mees, welke tak afstamt van een zekere Joris Mees, die als aanhanger der
Reformatie tegen het einde van de zestiende eeuw met zijn vrouw Mayken de

wijk heeft moeten nemen uit zijn geboorteplaats Aken en zich te Rotterdam

vestigde. Hij was niet de enige Mees die de stad, waar zijn geslacht al enkele
eeuwen gevestigd was, wegens de zich daar in dat laatste decennium der
zestiende eeuw ontladende godsdienstige spanningen, ontvluchtte. Toen
Joris Mees (geboren v66r I560 - overleden na 1598, maar v66r I 600) in I 596
naar het veiliger Holland vertrok, hadden enige familieleden al een paar jaar
daarvoor hun vaderstad de rug toegekeerd. Zij hadden zich vanuit Aken te
Groningen gevestigd en het was naar deze stad en naar deze familieleden,
waarnaar de twee kinderen van Joris, die evenals zijn vrouw nog v66r de
eeuwwisseling overleed, voor hun verzorging en verdere opvoeding werden

gezonden.
Toch zou Rotterdam de stad worden, waarmee het geslacht Mees een bij-

zondere band zou smeden. De kleinzoon namelijk van de gevluchte Akenaar
Joris, de predikant geworden Gregorius Mees (163 I-I694), werd in I675 naar
Rotterdam beroepen en het was diens zoon Rudolphus Mees (I665-I702),
66n van de bij een ongelukkig verlopen zeiltochtje op de Maas ternauwer-
nood van de verdrinkingsdood geredde kinderen uit het domineesgezin, die
als eerste in de handel ging en daarom in de familiekronieken aangeduid
wordt als de eigenlijke stamvader van het Rotterdamse koopmans- en kas-
siersgeslacht. Van deze Rudolf Mees telde men in I878 te Rotterdam twintig
van hem afstammende hoofden van huisgezinnen, terwijl zijn totale nakome-
lingschap toen al 450 personen beliep. Geen wonder, dat destijds in Rotter-
dam de zegswijze opgeld deed:'het menschdom zal een meesdom worden. ,1

I.     Vgl. W.C. Mees, Man van de daad, Mr. Marten Mees en de opkomst van Rotterdam,
blz. I 5· De auteur W.C. Mees (1882-1970) is een kleinzoon, tevens naamgenoot van de
Willem Cornelis Mees, waarover onze studie handelt. Hij was een zoon van Adriaan
Walter Mees (I 847-I907) en in leven o.m. directeur van de Rotterdamse Scheepshypo-
theekbank. Aan zijn boek evenals aan R. Mees, Gedenkschrift van de firma R. Mees &
Zoonen ter gelegenheid van haar tweehonderd-jarig bestaan 1720-1920, zijn in de tekst
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Rudolf deed in tabakswaren, maar zijn enige zoon Gregorius (1697-1763)
koos een andere branche en kwam  op de eerste dag  van  het jaar  1712,  nog
geen volle 15 jaren oud, bij zijn oom Franco Cordelois, kassier en makelaar
te Rotterdam, op kantoor. Acht jaar later nam hij als firmant deel in de
firma, handelend onder de naam Cordelois, De Vrijer en Mees. Dat was dus
in 1720, welk jaar men beschouwen kan als het geboortejaar van de later wijd
en zijd bekende firma R. Mees & Zoonen. Rekent men de jaren, dat Corde-
lois reeds als kassier en makelaar werkzaam was tot de levensgeschiedenis
van de firma, dan kan men dit geboortejaar nog 43 jaren vroeger stellen.

Gregorius  Mees,  in  I733  als enig firmant overgebleven,  nam in  1753  zijn
beide zoons Rudolf (1728-IBII) en Adriaan (I731-I 769) in de firma op. Deze
twee waren het, die het makelaars- en kassierskantoor voortzetten en het was
Rudolf, die de firma de naam gaf, die deze tot in de twintigste eeuw dragen
zou.2 Sedert  I 739 was en bleef het kantoor gevestigd aan de Blaak te Rotter-
dam en werd 'Mees op de Blaak' tot een begrip van continuiteit en soliditeit.

In de familie Mees nemen de zoons het werk van de vaders in de firma over
en zetten het voort, standvastig in ongunstige, ondernemend in gunstige tij-
den. Zij nemen voor- en tegenspoed, zoals deze komen en gaan, maar breiden
op den duur hun zaken uit en komen daarbij tot aanzienlijke welstand. Ter
illustratie van dit laatste kan een tweetal vermogensstaten dienen, respectie-
velijk van Gregorius  Mees  uit  1729  en van Rudolf Mees  uit 1796 Wijst  de
eerste staat een vet'mogen  aan  van  ruimf 35.000,-, de tweede besomt  het
zeker voor die tijd aanzienlijke bedrag van ruimf 700.000, _ .3

Waren de Meesen tot dan toe nijvere, hard werkende mensen, die zich
weinig inlieten met dingen buiten hun zaak, zo rond de tijd van Rudolf
Adriaan Mees (I789-1866),de vader van de Willem Cornelis Mees, over wie
deze studie handelt, begint een nieuw element naar voren te komen. Rudolf
Adriaan is een zoon van Adriaan Mees (176 I-1837) en een achterkleinzoon
van de Gregorius Mees, die als jongen bij Cordelois op kantoor kwam. Wan-

bijzonderheden ontleend aangaande de Rotterdamse tak van het geslacht Mees. Van de
daar ook genoemde dominee Gregorius Mees bestaat een interessante levensschets van de
hand van Mr. Gregorius Mees Azn., Gregorius Mees, predikant te Rotterdam in de XVIIe
eeuw, en zijn gezin, Rotterdam  1879 (niet in de handel).
2.      In   I 962  ging de firma  R.   Mees & Zoonen een samenwerkingsverband  aan  met  het
eveneens aloude Amsterdamse bankiershuis Hope & Co., resulterend in een volledige inte-
gratie per I januari 1966. Na een fusie met de Nederiandse Overzee Bank N.V. in 1968
werd de daaruit geboren Bank en Assurantie Associatie N.V., later Mees & Hope Groep
N.V., in 1975 een onderdeel van het concern der Algemene Bank Nederland. (Vgl. het in
1970 uitgegeven jubileumboekie  ' I 720-I 970' ter gelegenheid  van de herdenking  van  de
geboorte, 250 jaar geleden, van de firma R. Mees & Zoonen).
3. Privd-vermogen buiten de firma van 66n firmant.  Vgl.  R. Mees, Gedenkschrift, bijlagen
13 en I4.
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neer hij bij de firma Mees in  18 IO Zijn intrede doet, nog niet als firmant, want
dat geschiedt eerst in I 829, kan de firma reeds bogen op een bijna honderd-

jarig bestaan. Het nieuwe element, waarop ik doel, is een extra dimensie, die
zich in het leven der Meesen gaat ontwikkelen en speciaal bij Rudolf Adriaan
een geprononceerd karakter krijgt, een nieuwe dimensie, bestaande uit groei-
ende zin voor studie, intellectuele en culturele vorming, belangstelling voor
zaken van algemeen belang en openbaar bestuur, een veranderende instelling
ten aanzien van religieuze zaken, kortom het opdoemen van een nieuwe hori-
zon. Het uit zich zelfs in de keuze van een levenspartner uit een kring van
andere allure dan waaruit vorige generaties gekozen hadden en die daardoor
veelal geparenteerd waren aan gelijksoortige koopmansfamilies, hoewel -
moet ik zeggen - de predikantenmilieus hierop meer dan een uitzondering
vormden.

Rudolf Adriaan en trouwens ook zijn broer Gregorius (1802-1883) zijn de
eersten van een later steeds aangroeiende rij Meesen, die, afgezien van de
dominees in de familie, een academische vorming krijgen. Zij studeren beiden
in de rechten aan de Utrechtse universiteit. Gregorius volgt een loopbaan,
die op zijn studie aansluit en komt in de magistratuur terecht. Rudolf
Adriaan echter heeft nauwelijks zijn meesterstitel behaald of hij ziet op aan-
drang van zijn vader, wellicht in verband met de moeilijke tijdsomstandig-
heden van rond  i8IO, Zij het node, van verdere studie af en komt op het kan-
toor. Maar hij behoudt zijn wetenschappelijke belangstelling en zal die later
ook aan zijn talrijke zoons doorgeven. Tekenend voor zijn interesses op rui-

mer gebied dan door zijn beroep bestreken wordt is de drukke briefwisseling
tussen Rudolf Adriaan en mr. Jan Ackersdijck, zijn zwager en tevens intieme
vriend, waarvan de familiekronieken gewag maken en waarbij een menings-
uitwisseling met het Frans als voertaal tussen de Rotterdamse koopman en
de Utrechtse professor over de studie in de klassieke letteren met name wordt
genoemd:

Een  tweede  punt.   De  18de eeuw, hoewel  deze de familie  Mees in enkele

generaties als solide kassiers en wisselmakelaars en vertrouwd met alle facet-
ten van de koophandel tot groot aanzien zag komen, kende hen zelden of
nooit als bekleders van openbare ambten. Het bleef bij een diakenschap of
een regentschap van een oudemannen- of vrouwenhuis. Van een regenten-
familie kon zeker niet gesproken worden. Evenmin als van een bepaalde
politieke richting.  In de politieke strijd  van  de  late  I 8de eeuw en  de  Napo-
leontische tijd waren onder de familieleden Mees noch vurige oranjeklanten
noch felle patriotten. Rudolf Adriaan echter, hoewel zeker geen uitgesproken

politieke figuur en ofschoon het zwaartepunt van zijn activiteiten in zijn
4.    Vgl. R. Mees, Gedenkschrift, blz. 30.
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zaken bleef liggen, werd en was langejaren lid van de Rotterdamse gemeente-
raad, later ook van de Provinciale Staten. Een herhaald verzoek om zitting te
nemen in de Eerste of Tweede Kamer wees hij weliswaar even zo dikwijls af,
maar toch waren de eerste schreden in het openbare leven gezet. In latere
jaren zou er te Rotterdam maar zelden iets van importantie kunnen geschie-
den, of er was wel een Mees bij betrokken, waarbij met name Marten Mees,
de jongste zoon uit Rudolf Adriaan's eerste huwelijk, op de voorgrond zou
treden, terwijl deze Marten tevens in de landspolitiek, zij het niet als be-
windsman of parlementarier, een belangrijke rol zou spelen. Dit laatste geldt
ook voor een zoon uit het tweede huwelijk van zijn vader n.1. Rudolf Pieter,
maar deze was wel beroepspoliticus en jarenlang parlementslid. De aanzet tot
dit uitslaan van de vleugels op ander terrein, ruimer en van ander niveau dan
dat van koophandel en bankzaken, was echter bij Rudolf Adriaan al aan-
wezig.

Ook op religieus terrein zijn rond de tijd van Rudolf Adriaan veranderin-
gen bij de Meesen op til. Zij waren als nakomelingen van stamvader Joris
Mees,5 die om wille van de religie stad en land van zijn vaderen verlaten had,
aanhangers van de Reformatie, behorend tot de Nederlands Hervormde
Kerk. Een zekere neiging tot het religieuze schijnt hen tot dan toe steeds te

zijn bijgebleven. Getuigen daarvan zouden de vele predikantenfiguren kun-
nen zijn, waarop we in hun familiegeschiedenis, zowel in de rechte lijn als
vooral ook door huwelijksverwantschap, stuiten. Nog huwen alle vier doch-
ters van Rudolf Adriaan met predikanten, zoon Willem Cornelis huwt met
een predikantsdochter en jongste zoon Lucas wordt zelf tot het predikants-
ambt geroepen. Maar die neiging tot het religieuze had hen nooit de grenzen
van hetdoor traditie en gewoonte afgebakende terrein doen overschrijden. Zij
bevonden zich wel bij de religieuze beleving, zoals zij deze van de vaderen
ontvangen hadden en op hun beurt doorgaven aan de zonen. Op dit gebied
evenals op politiek terrein schijnen de Meesen uit de I Bde eeuw de lijfspreuk,
tevens woordspeling op zijn naam, van hun eerder vermelde voorvader domi-
nee Gregorius Mees (gregorein kai mesein - waken en het midden houden)
tot levensregel gemaakt te hebben. Geen uitersten. De middenkoers was
blijkbaar voor hen niet alleen op de beurs maar ook op andere levensgebieden
de meest veilige en daarom ook meest juiste richtingwijzer.

De enige Mees, die men als uitzondering op deze regel vermeld vindt, is
mirabile dictu de maker van de lijfspreuk zelf. Die lijfspreuk had dominee
Gregorius niet verhinderd in het laatste gedeelte van  de  I 7de eeuw als  vol-
bloed Calvinist speciaal de Remonstranten met felheid te lijf te gaan. Toen
echter enkele generaties later Rudolf Adriaan's zoon Marten zich verloven
5.    Vgl. t.a.v. hem ook C.J. Polvliet, Genealogie van het geslacht Mees, blz. I en 2.
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wilde met Anna Hendrina van Teutem, dochter van een Remonstrants predi-
kant, het voorspel tot een gelukkig huwelijk van 6I jaren, rees van de zijde
van de familie Mees wet verzet tegen een huwelijk met een lid van een naar de
mening der Hervormden van de Groote Kerk dissidente richting, maar het
huwelijk ging door en men krijgt de indruk, dat het verzet eerder gegrond
was op een breken met de traditie dan wel op strijd met een innerlijke over-
tuiging en dat van de felheid van een dominee Gregorius niet veel meer was
overgebleven dan een vormelijk protest. Weegt men het toebehoren tot een

bepaalde kerkrichting minder zwaar, dan lijkt dat een aanduiding te bevatten
voor het geringere gewicht dat men hecht aan het bestaan van verschillen
tussen de diverse richtingen en dus ook aan het overtuigend karakter voor de
betrokkenen van de preciese geloofsformuleringen van elke richting afzon-

derlijk. Bij de oudste zonen van Rudolf Adriaan, zelf nog een man van ge-
wicht in de Nederduitsch Hervormde Kerk maar reeds weinig orthodox en
zeker minder orthodox dan zijn tweede vrouw Ida van Marken, dochter van
de Hoornse predikant Barent van Marken, zal zich die veranderende instel-

ling ten aanzien van kerk en religie al vroegtijdig openbaren in regelrechte
twijfel aan de van jongsaf voorgehouden kerkleer. Het zal dan niet meer zijn
een gelovig aanvaarden van de voorgehouden waarheden, maar veeleer een
rationele benadering van die geloofsinhoud met als gevolg een worsteling
met de vragen naar het hoe en waarom en naar de wezenlijke betekenis van

die leerstellingen. Ik kom op die innerlijke geloofsstrijd, speciaal bij de jonge
Willem Cornelis, in dit hoofdstuk nog terug.

Het laatste van het viertal facetten van wat ik een nieuwe dimensie in het
leven van de Meesen noemde, vormde een huwelijk buiten de traditionele

kring en daardoor het contact met en de beinvloeding door personen, opvat-
tingen en levenswijzen van andere herkomst en inhoud. Als een voorbeeld

kan gelden het eerste huwelijk van RudolfAdriaan Mees met Maria Elizabeth
Adriana Ackersdijck (I788-I829), de begaafde en ontwikkelde dochter van
Willem Cornelis Ackersdijck, de Bosse regent en Maria Cornelia Bowier,
telg uit een adellijk geslacht van Schotse afkomst.6 De Ackersdijcken, de
vader Willem Cornelis (1760-1843) maar vooral de zoon Jan (1790-I 86I),
hebben op Rudolf Adriaan Mees en zijn gezin een belangrijke invloed uit-

geoefend, die zich met name geuit heeft in een versterking van het al aan-
wezige element, dat drong naar het betreden van nieuwe paden op het gebied

6.     Vgl.  aangaande de Bowiers:  W.C.  Mees,  Man van de daad,  blz. 23· Rudolf Adriaan
huwde Maria Ackersdijck op 20 maart ISII, toen hij nog geen 22 jaar oud was. Dat vroege

huwelijk werd mede veroorzaakt door het oogmerk op die wijze aan mobilisatie door de
Fransen te ontkomen. Toen die berekening niet dreigde te kloppen, bood hij f 2500,- aan
een remplaGant, maar de snoodaard wilde niet lager gaan dan f 3600,-! Vgl. R.  Mees,
Gedenkschrift, bijlage 27·
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van intellectuele vorming, maatschappelijke positie en levens- en wereldbe-
schouwing.

Vader en zoon Ackersdijck zijn beiden met gevoel getekend in het levens-
bericht, dat Willem Cornelis Mees zelf van de laatste geschreven heeft naar
aanleiding van diens dood in 186 I en welk bericht hij uitgesproken heeft in
de jaarlijkse Algemeene Vergadering van de Maatschappij der Nederland-
sche  Letterkunde van  19 juni  1862 te Leiden.7 Waren de Meesen geboren en
getogen Rotterdamse zakenlieden, de familie Ackersdijck was sinds  165 I  in
's-Hertogenbosch woonachtig, waar zij behoorde tot de oude protestantse
regentenfamilies der 'Generaliteit,' wier leden vertegenwoordigd waren in de
colleges van schepenen en raden of werkzaam waren als advokaat, officier of
predikant. Veelal academisch gevormd behoorden zij op grond van die vor-
ming en van hun maatschappelijke positie tot de vrij smalle bovenlaag en als
zodanig waren zij weinig geworteld in de van oudsher katholieke bevolking,
waarvoor studie en ambt nog weinig toegankelijk waren. Mr. Willem Cor-
nelis Ackersdijck, grootvader en peet van Willem Cornelis Mees, werd al op
tweeentwintigjarige leeftijd benoemd tot secretaris van de stad Den Bosch.
De komst der Fransen verzwakte de positie van de protestantse regenten-
families in de 'Generaliteit' en Ackersdijck, geremd in zijn ambtelijke loop-
baan en overtuigd prinsgezind als hij was, nam de wijk uit zijn vaderstad en
zag na de omwenteling van alle openbare betrekkingen af. Na een aantal ja-
ren te Utrecht gewoond te hebben, waar hij nog als vrederechter gefungeerd
heeft, vestigde hij zich in I 820 te Rotterdam, waar de'beminnelijke grijsaard,'
zoals zijn kleinzoon hem noemt, zijn levensavond doorbracht te midden van
zijn boeken en zich wijdde aan literaire en historische studies. Zijn huis werd
een toevluchtsoord voor de jonge Meesen met hun meningen, hun twijfels,
hun studie- en toekomstplannen.

Zijn zoon Jan erfde van hem zijn liefde tot de studie, maar anders dan de
vader, de ernstige aan zijn studeervertrek gebonden kamergeleerde, was de
zoon de man van de wijde wereld, die jaar in jaar uit enkele maanden dan
hier dan daar in het buitenland vertoefde, mensen, instellingen en toestanden
bestudeerde en telkens weer met een arsenaal aan gegevens en feitenmateriaal
terugkwam, de basis voor zijn vele tijdschriftartikelen.  In 1825 benoemd tot
hoogleraar te Luik en aangesteld in de juridische faculteit, waren het de
staathuishoudkunde, de statistiek en de staatkundige geschiedenis, die hem
als leervakken opgedragen werden, een gebied van studie en onderzoek,
waarop hij zich in de aan dit professoraat voorafgaande jaren steeds meer
geconcentreerd had.  Het jaar  I 830, begin van de afscheiding van Belgit,  be-

7.    Vgl. W.C. Mees, Levensberigt van Mr. Jan Ackersdijck, in: Handelingen van de Maat-
schappij der Nederlandsche Letterkunde, 1862, Levensberigten, blz. 25 e.v.
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tekende het einde van het Luikse hoogleraarschap. Ackersdijck werd be-
noemd te Utrecht, aanvankelijk om onderwijs te geven in de statistiek8 en de

staatkundige geschiedenis, vanaf 1849 na het overlijden van De Brueijs' ook
in de staathuishoudkunde. Aan de Utrechtse universiteit trof hij zijn neef
Willem Cornelis Mees als student aan. Mr. Jan Ackersdijck geldt als een van
de eerste wetenschappelijke economen in Nederland. Hij stond in verbinding
met G.K. van Hogendorp, wiens ideeEn hij in zijn Utrechtse colleges behan-

delde en door middel van welke colleges, levendig spreker als hij was, hij
meer dan door zijn geschriften invloed uitgeoefend heeft op een nieuwe gene-
ratie van economen.10 Daartoe behoorde Willem Cornelis  Mees.   Uit  het

levensbericht, dat deze van zijn oom en Utrechtse leermeester schreef, kan
men opmaken, welke achting hij deze toedroeg en welke diepe sporen het
contact met de bereisde, geleerde en midden in de praktische vragen van de

dag staande Ackersdijck bij de ernstige, leergierige jonge Mees achtergelaten
moet hebben. Ook buiten het profane gebied. Als wij Mees horen over de
houding van Ackersdijck inzake godsdienstige vraagstukken,11  is het alsof

wij een naklank beluisteren van de strijd, die hij in eigen jonge jaren op dit
gebied gevoerd heeft en lijkt het zeker, dat hij bij zijn mentor ook op dit ter-
rein steun gevonden heeft, steun bij het zoeken, nu overgeleverde formulerin-

gen aan overtuigingskracht verloren hadden, naar wegen, waarlangs het
godsdienstige nieuwe, levende werkelijkheid zou kunnen worden. Op de
levens- en wereldbeschouwing van Mees in later jaren zal ik nader ingaan in
Hoofdstuk IV.

Samenvattend zou ik naar voren willen brengen, dat het gezin Mees-
Ackersdijck, een band immers tussen enerzijds een familie uit de gegoede

burgerij, al generaties lang vooraanstaand in het zakenleven en anderzijds
een familie uit het erudiete regentenmilieu, tevens een aanrakingspunt vorm-
de voor de voor beide kringen karakteristieke tradities en eigenschappen, een

sluis als het ware ook, die de twee stromen deed samenvloeien en verenigd
verder stuwde. Koopmanstraditie en regententraditie. Hier de koopman met

zijn nuchtere kijk en zijn zin voor het praktische, met zijn zakelijke finesse en

hardheid, met zijn aanpassingsvermogen, maar ook met zijn onwennigheid

8.   Bij het vak statistiek lag destijds meer de nadruk op de beschrijving van de welvaarts-

bronnen der volkshuishouding dan op het systematisch onderzoek naar de kwantitatieve

verhoudingen van bepaalde economische factoren en grootheden.
9.   J.R. de Brueijs (1778-I 848) was van 1816 tot 1848 hoogleraar in de juridische faculteit
aan de Utrechtse universiteit. (Mededeling van het Universiteitsmuseum te Utrecht).
10.    Vgl. Eene briefwisseling tusschen Gijsbert Karel van Hogendorp en Prof. Jan Ackers-

dijck, medegedeeld door W.C.  Mees in Economisch-Historisch Jaarboek, deel XII, blz.  100
e.v. Zie over Van Hogendorp ook: Irene Hasenberg-Butter, Academic economics in Hol-

land I 800-I 870, blz. I 8 e.v.
1 I. Vgl. Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, I 862, blz. 43.
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in openbare zaken en zijn vrees zich partijdig te tonen, maar met ruime mid-
delen veilig in zijn gezeten burgerschap; daar de regent, geleerd en beschaafd,
gewend in hogere kringen te verkeren, met zijn politieke stellingneming en
ambitie, met zijn kennis van zaken van openbaar belang en bestuur strevend
naar leiderschap. Willem Cornelis Mees zal van deze tweezijdige herkomst
blijvend de kenmerken in zich dragen en er in zijn loopbaan zowel door ge-
remd als gesteund worden met als gevolg, dat hij noch als regent noch als
koopman de hoogste toppen zou bereiken, maar juist daar zou excelleren
waar een combinatie van beide faculteiten een eerste vereiste was. Hij zou
later terugschrikken voor een ministerschap toen hem dat aangeboden werd,
hij er zelfs met aandrang toe geroepen werd. 12 Groot waren zijn aarzelingen
om zich op het pad van een echt zakelijke carritre te begeven. Het lijkt niet
verwonderlijk, dat het toppunt van zijn loopbaan gelegen zou zijn in het
presidentschap van de Nederlandsche Bank, een instituut, dat in de tijd dat
Mees deel ging uitmaken van de leiding nog een curieuze mengeling was van
dienst aan het algemeen belang en aandeelhoudersprofijt en voor het bestuur
en verdere uitgroei waarvan juist die combinatie van visie op de grote lijnen
der ontwikkeling van de intellectuele regent en degelijke detailkennis van de
dagelijkse praktijk van de nuchtere koopman vereist was, een combinatie van
kwaliteiten, die bij uitstek een figuur als Mees op grond van zijn herkomst
met de daarbij behorende invloedssferen kon bezitten. Een van Mees' mede-
werkers en vrienden zou hem na zijn dood in een herdenkingsartikel karakte-
riseren als 'man van zaken en wetenschappelijk man tegelijk.' daarbij doe-
lend zowel op zijn vertrouwdheid met de praktijk van het economisch leven
als op Mees' wetenschappelijk oeuvre. 13 In de loop der jaren zullen de beide
elementen, waarop dit dubbele testimonium steunt, elkaar onderling onge-
twijfeld bevrucht en geactiveerd hebben.14 Mij treft echter de gedachte, dat
men bij dit getuigenis zou kunnen spreken van een realisatie van potenties,
die terugwijzen naar het geestelijk erfgoed, dat de betrokkene vanuit twee
richtingen is ten deel gevallen.

Willem Cornelis  Mees  werd  op 6 september  I S I 3  aan de vooravond  van  de
ineenstorting der Franse overheersing te Rotterdam geboren als tweede zoon
uit het huwelijk van mr. Rudolf Adriaan Mees en Maria Elizabeth Adriana
Ackersdijck.15 Het huwelijk telde elf kinderen. Maria Mees-Ackersdijck
12.   Vgl. hier, blz. 227· e.v.
13·     Vgl. J.G. Gleichman,  Mr.  W.C.  Mees, in: Eigen Haard,  I 885,  nr.  2,  biz.  24 e.v. Zie
voor Gleichman ook hier noot 62 bij Hoofdstuk IV.
14.   Vgl. hier, blz. 183.
I 5· Ten behoeve van het volgende tekstgedeelte werd geraadpleegd : A.W. Mees, Levens-
beschrijving van onze vader Willem Cornelis Mees. Men vindt deze schets, die door de
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overleed  op 5 augustus   I 829,  op 66nenveertigjarige leeftijd opnieuw  in  ver-

wachting zijnde, aan de mazelen. De weduwnaar hertrouwde in I 832 met Ida
van Marken. Uit dit tweede huwelijk werden nog vijf kinderen geboren. Van

zijn zoons stierven er twee op jonge leeftijd, maar Rudolf Adriaan behield

toch de zorg voor tien zonen en vier dochters. Zoon Willem was een knaap

met een tengere gestalte en een zwakke gezondheid, zozeer zelfs, dat men hem

niet tegelijk met zijn leeftijdgenoten het gewone lagere onderwijs kon laten

volgen. Totdat hij op veertienjarige leeftijd naar het gymnasium ging, werd

hij daarop voornamelijk door priv6-onderricht voorbereid. Men schetst hem

ons als een schuchtere jongen, tamelijk verlegen van aard en geneigd tot het

zwaarmoedige, een eigenschap, die hij van zijn vader geerfd kan hebben,

want ook deze was een man, die zich velerlei zorgen maakte en soms door

kleine onregelmatigheden in het leven van alledag meer dan normaal van

streek kon zijn. Willem Cornelis zou in zijn latere leven deze handicaps wel

goeddeels door grote geestelijke krachtsinspanning weten te overwinnen,
maar hun sporen zouden zij achterlaten. Hij werd niet een man, die zich
graag zou bewegen in de schijnwerpers der publiciteit, maar hij zou zich in-
tegendeel het best thuis voelen in de enigszins besloten kring van zijn familie,

zijn vrienden en zijn medewerkers.
Die geestelijke spankracht steunde op grote verstandelijke gaven, een

sterke wil en een zich al vroegtijdig openbarende serieuze levensopvatting en

plichtsbesef, kwaliteiten, die zijn tijdgenoten later zo zouden roemen. Men
verbaast zich over de werkkracht, men zou haast zeggen werkdrift, van de

jeugdige knaap. Ook tijdens zijn gymnasiumtijd had hij veel privd-lessen met

als gevolg soms werkdagen, onbegrijpelijk lang en zwaar voor een jongen van

zijn leeftijd en physiek vermogen. Zijn zoon heeft in zijn levensbeschrijving
van zijn vader een voorbeeld aangehaald van een dergelijke werkdag, merk-
waardigerwijs de dag na diens zestiende verjaardag.16 Het lijkt wel, of de

schrijver werd opgedragen aan zijn zusters, afgedrukt in de nummers I 2 (november I 957)
en I 3 (januari 1959) van de Kroniek van de Stichting Geslacht Mees, waarvan de redactie
gevestigd is te Rotterdam, Stadhuisplein 9. De auteur, Adriaan Walter  Mees  (I 847-I907),
is de tweede zoon van Willem Cornelis. Hij was civiel ingenieur, werkzaam op waterstaat-

kundig gebied te Rotterdam en later wethouder van Utrecht. Hij is de vader van de hier-
voorinnoot I genoemde Willem Cornelis Mees (1882-I970), de biograaf van Marten Mees

(I 828-I917).

I 6.     Ik neem die dagindeling hier over uit de Kroniek Mees, nr.  1 2. (Vgl. vorige noot)

7   uur opgestaan, Antiquiteiten, Bijbel gelezen

9    „ naar school (Cicero, Antig. Historic)
I 2       -    te huis voor Gillet gewerkt

11 „ gegeten

2     „ naar school
4         les van Arbon"

5     „  les van Gillet
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jongen de lichamelijke achterstand op zijn leeftijdgenoten met een verstan-
delijke voorsprong heeft willen compenseren. Maar zijn zoon schrijft: 'Het
laat zich begrijpen dat in verband met zijn zwak gestel, dit harde werken niet
gunstig was voor zijne gezondheid, waarvoor na den dood zijner moeder mis-
schien ook niet veel zorg werd gedragen, en dat de gedrukte stemming, an-
ders zoo weinig aan dien leeftijd eigen, ten deele het gevolg was van de aan
zijne lichaamskrachten niet geevenredigde inspanning van den geest.

'17

Daarbij komt, dat hij al vroegtijdig, nog voor hij zijn belijdenis zou doen,
gebukt ging onder allerlei twijfels van godsdienstige aard. De peinzende jon-
gen kon zich niet neerleggen bij een gelovig aanvaarden van wat hem als
christelijke leer onderwezen werd. 'Hij wenschte het te kunnen gelooven,'
schrijft zijn zoon, 'maar er was te veel, dat hem in dat hem opgedrongen ge-
loof tegenstond....  en het streed tegen zijn natuurlijk gevoel, dat hij eeuwig
rampzalig zou zijn, omdat hij niet geloofde wat hem geleerd werd, terwijl hij
toch wist naar beste weten zijn plicht te betrachten.'18 Willem's oudere broer
Adriaan, die een jaar voor hem naar de Utrechtse universiteit zou gaan,
heeft die geloofsstrijd eveneens gekend, zo zelfs, dat hij afzag van zijn theolo-
giestudie en een andere studierichting koos. Die opkomende twijfel aan de
vanouds overgeleverde geloofsleer in het gezin van Rudol f Adriaan heeft ook
diens meer orthodox ingestelde tweede vrouw Ida van Marken niet kunnen
keren. De oudste jongens verbleven trouwens toen reeds in verband met hun
studie meer te Utrecht dan in het ouderlijk huis te Rotterdam. Ik verwijs voor
de averechtse invloed, die de door haar ingevoerde meer religieuze sfeer van
bidden, lezingen, domineesbezoek en veelvuldige kerkgang met name op de
jongere broer Marten uitoefende, naar diens levensbeschrijving door mr. W.
C. Mees,19 waar men typische details kan vinden voor het gezinsleven op dit
gebied van een protestantse burgerfamilie uit die tijd.

Intussen had Willem Cornelis in 1830 op zeventietijarige leeftijd zijn be-
lijdenis gedaan en was hij als lid toegelaten tot de Nederduitsch Hervormde
Kerk. maar dat verhinderde geenszins, dat zijn geloofsstrijd nog vele jaren

6     „  te huis voor Litzau gewerkt (Just. Herodotus)
8    „  les van Litzau
9    „  te huis Vossius letteroefeningen

I ol    „    gegeten
I I         naar bed"

17.  Vgl. A.W. Mees, Levensbeschrijving, t.a.p., nr. I 2, biz. 5. De moeder van Willem
Cornelis overleed  kort  voor  zijn  I 6de vei jaardag.  Haar dood maakte  de  band  met  zijn
grootvader en peet Ackersdijck, sedert  I 820 in Rotterdam woonachtig en de persoon,  tot
wie hij zich buiten de huisgenoten het meest aangetrokken voelde, eerder sterker dan zwak-
ker.

i 8.   Vgl. Idem, idem.
19. Vgl. diens Man van de daad, blz. 41.
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duren zou, een strijd, die veel pijn met zich brengen zou en gemoedsstemmin-

gen tot op de grens van de wanhoop. Innerlijke vrede zou hij uiteindelijk wei
vinden en zijn veeljarige medewerker, vriend en bewonderaar N.G. Pierson

zou later van hem getuigen, dat hij tot het einde een religieus man is geble-
ven.20 Wanneer echter Pierson daaraan toevoegt, dat Mees op 'modern-

geloovig standpunt' stond, een man, voor wie, zoals hij zegt, de onzienlijke
wereld geen wereld der verbeelding is en wiens hele levensbeschouwing gods-

dienstig gekleurd was, dan is dat een mededeling, die zeker enige concretise-

ring vraagt, die men helaas bij Pierson tevergeefs zoekt. Een poging daartoe

kan ik zelf eerst in een later stadium ondernemen, wanneer ik daarbij betrek-

ken kan de uitvoerige aantekeningen, die Mees op meer gevorderde leeftijd
over zijn godsdienstige opvattingen gemaakt heeft. Ik merk hier slechts op,

dat wat Mees in zijn studentenjaren en ook al daarvoor aan zijn dagboek-
bladen heeft toevertrouwd over deze kwesties van geloof en godsdienst, toch

al enige indicatie geeft voor de richting, waarin hij gezocht heeft. Los van de

overgeleverde waarheden zouden eigen onderzoek en overweging een ver-

standelijk gefundeerd en gevoelsmatig aanvaardbaar antwoord moeten leve-

ren op de vragen naar wezen en bestemming van de mens, zijn verhouding tot
God en zijn plaats in de maatschappij.

Men kan niet zeggen, dat Mees het zich gemakkelijk heeft gemaakt bij
het afbakenen van zijn levenstaak. Het was niet alleen het strikt religieuze
terrein, waarop hij naar klaarheid zocht. Zijn overpeinzingen gingen ver-
der.  Illustratief voor  de voor een jongeman  van  I 7 jaar toch merkwaardige

gedachtenwereld en zijn gemoedsleven is een aantekening in zijn dagboek
van 25 april   I 830:  'Wat  is  dan  toch  wel  mijn  ziel;   als  ik denk, voel ik  dat

mijn ziel denkt, maar is die ziel het? Wat is die ziel? Wat ben ik? Wanneer

ik op iemand toornig ben kan ik zeer veel redeneeren en mijzelfovertuigen,
dat ik gelijk heb toornig  te  zijn; en eenige oogenblikken daarna  kan  ik

mijzelf evengoed overreden, dat ik groot ongelijk  had;  Wat is dan  nu waar;
en wanneer ik toornig zijnde mijzelf overreed gelijk te hebben is het alsof

921
toch een andere ziel mij tegenspreekt;  het is dan als had ik twee zielen....

Na zijn gymnasiumstudie met lof te hebben voltooid gaat Mees in juli  I 830

naar Utrecht en betrekt daar kamers bij de weduwe Brouwers op de Oude
Gracht, hoek Smeesteeg, waar ook zijn broer Adriaan woont. Dit eerste stu-

diejaar zou echter grotendeels in het teken staan van de oorlog met Belgie. In
het najaar van  I 830 sloot hij zich namelijk met zijn broer Adriaan aan bij  de

20.      N.G.  Pierson  (1839-I909)  was  Mees'  collega  in de directie en later zijn opvolger  als

president van de Nederlandsche Bank. Voor Pierson's uitspraak over de geloofsovertuiging
van Mees vgl. zijn Verspreide economische geschriften, deel II, biz. 328.
21.    A.W. Mees, Levensbeschrijving, t.a.p., nr. I 2, biz. 5.
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compagnie vrijwillige jagers der Utrechtse hogeschool, waarmee hij in no-vember van dat jaar geestdriftig te velde trok. Met grote tegenzin had zijn
vader daarvoor toestemming gegeven. Hij vond zijn zoon te zwak voor de
krijgsdienst. Maar George Groshans, Willem's vriend uit zijn gymnasium-tijd, nu medisch student te Leiden en wederpartij in een uitvoerige briefwis-
seling, zag er een positieve kant aan. Hij schreef Mees op 16 november I 830:'Zoo uwe krijgsdienst u niet al te zeer vermoeit, geloove ik, dat het uwer ge-zondheid zeer nuttig zal zijn, vooral wat uwe zwaarmoedigheid aangaat
welke, zoo ik meene, bij u uit gebrek aan genoegzame beweging voort-
komt.'22 Maar echt de kruitdamp ruiken zou de jeugdige krijgsman niet. Zijn
vaders vrees werd bewaarheid en een vrij langdurige ziekte in de zomer van
183 I   verhinderde,  dat de student-jager  in de eerste dagen van augustus  de
tiendaagse veldtocht meemaakte. Toen hij na zijn herstel zijn compagnie
weer bereikte, ging deze met veriof huiswaarts. lets opgeven, waar hij aan be-gonnen was, kende de jonge Mees echter niet. Toen er in november I 832
sprake van was, dat de compagnie jagers, in september  I 83 I te Utrecht terug-
gekeerd, weer uit zou trekken, schreef hij aan Groshans: 'Gij kunt begrijpen,
datik zeer bedrukt ben, dat mijne lichaamskrachten mij zullen begeven, maardit maakt natuurlijkerwijs geen verandering in mijne plannen en ik zal mar-cheren totdat ik neerval, dan kan ik niet meer en heb mijzelve niets te wij-
ten.'23

Marcheren, totdat ik neerval.
Het klinkt wat pathetisch en gezwollen. Misschien zijn de woorden neer-

geschreven in een wat geexalteerde stemming, maar desondanks kunnen zij
een aanduiding vormen voor de levensopvatting van de schrijver. Wanneer
men zijn dagboekbladen leest, ontkomt men niet aan de conclusie, dat het
centrale thema, waaromheen Mees telkens weer zijn kringen beschrijft, in
deze woorden besloten ligt. 'Marcheren, totdat ik neerval,' dat betekent:
doen tot het uiterste, wat mijn plicht mij gebiedt. Het komt er slechts op aan
te weten, wat mijn plicht is. Wat is mijn taak in het leven; wat kunnen mijn
medemensen, wat kan de maatschappij  van mij verlangen; wat heb ik te bie-
den en waartoe ben ik geschikt? Dat moeten de vragen zijn geweest, waarmee
de jonge Mees in gedachten en brieven voortdurend bezig was en zijn moei-
lijkheid daarbij bestond hierin, dat het christendom, zoals hem dat geleerd
was, niet de gerede inspiratiebron vormde voor een verlossend antwoord op
die kwellende vragen. Het stiet hem af en trok hem toch telkens weer aan. In
een brief van 19 november I 832 aan Groshans opponeert hij tegen de stelling,
22.   Vgl. Idem, biz. 5 e.v. George Philips Fredrik Groshans (I8I4-1874),in leven bekendgeneesheer te Rotterdam. (Vgl. Nieuw Nederl. Biogr. Woordenboek, Leiden 19 I I, deel I.)23.   Vgl. A.W. Mees, Levensbeschrijving, t.a.p., nr. I 2, blz. 6.
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dat zelfliefde de grondslag van de menselijke handelingen is of behoort te
zijn: 'Deze stelling nu werpt alle deugd en zedelijkheid in duigen, en strijdt
met zichzelve en met onze natuur; dezelve laat zich ook zoo gemakkelijk met
materialisme, het struikelblok der medici en physici, vereenigen, dat het van
het hoogste belang is dezelve te bestrijden; tenminste zoo komt het mij voor.
Het materialisme toch is voor mij, en mij dunkt voor elk die prijs op deugd
stelt, zulk een stelsel, dat, indien ik op de zee van twijfelingen, op welke ik
dobber ooit daarop konde komen, ik weldra een einde aan mijne, alsdan

overgroote, rampzaligheid zoude maken. Ik heb er Goddank ook nog al niet
veel vrees voor. 924

Is er dan voor hem een alternatief voor in bot materialisme uitmondende
eigenliefde, een levenshouding, die volgens Mees noodzakelijkerwijs leiden
moet tot de opvatting van de zinloosheid van dat leven zelf? Inderdaad, want
hij schrijft in de zoeven geciteerde brief, mede met het oog op een eventueel
weer ten strijde trekken: 'Ik voel dezer dagen zeer welk nut een denkend en
naar deugd strevend leven aanbrengt, want ik durf zeggen, dat ik (in verge-
lijking van anderen en van de menschen in 't algemeen, meer natuurlijk niet)
zulk een leven geleid heb. Die kalme stemming, waarin ik en ik vertrouw het,
ook gij den dood tegemoet kunt zien, hoe zoude die kunnen bestaan zonder

de overtuiging van naar deugd gestreefd te hebben; de ruwe onnadenkende
krijgsman moge den dood trotseren, vreezen doet hij hem toch.'25 Onder dat
naar deugd strevend leven verstaat de jonge Mees een op zelikennis en zelf-
beheersing steunend streven naar wijsheid, waardoor hij 'alle zaken meer
naar waarheid (zal) inzien.'26  Op I2 september  I 833 schrijft hij:  'Naar wijs-
heid te trachten voel ik dat mijne pligt en lust is. Hiertoe zal, in de eerste

plaats, zedelijkheid reeds veel bijdragen. Door mijzelve te beheerschen in ver-
keerde begeerten, door krachtig, liefderijk, kalm en Godsdienstig trachten
gestemd te zijn, zal ik alle zaken meer naar waarheid inzien. Eene kalme en

Godsdienstige stemming zal mij op een beter standpunt plaatsen om naar
waarheid te oordelen, lusten en driften zullen mij niet hinderen in het inzien
der waarheid, en meerdere zuiverheid en heiligheid zullen mij meer als bij in-
stinkt het ware, goede, regtvaardige en schoone van het tegenovergestelde
doen onderscheiden.'27 En verder: 'Ik moet alles daarheen geleiden om alle
de betrekkingen waarin ik geplaatst ben naar behooren te vervullen, ik moet
dus mijzelve edel, heilig, gelukkig en volmaakter trachten te maken, mij
Godsdienstig beschaven en streng pligt betrachten; tot het geluk en de vol-

24·    Vgl. Idem, idem blz. 7.
25     Vgl. Idem, idembiz. 6 e.v.
26.    Vgl. Idem,idem nr. 1 3, biz. II.
27·   Vgl. Idem, idem.
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making van mijne betrekkingen medewerken, alsmede tot het Godsdienstig,
zedelijk en materieel welzijn van de maatschappij en het land waarin ik leef
en in het algemeen van alle mijne medemenschen. •28 Dit klinkt wat anders
dan de ontboezeming, die hij ruim een jaar vroeger op 7 mei 1832 aan zijn
dagboek toevertrouwde naar aanleiding van een reis naar Hoorn in verband
met het tweede huwelijk van zijn vader: 'Mijn reis naar Hoorn had mij geheel
uit de philosophie uitgerukt en mij tot een ander uiterste doen overslaan.
Daar ik te voren al mijn genoegen in eenzame redeneringen dacht te vinden,
was ik tot het tegenovergestelde overgeslagen en dacht mijn geluk te zullen
vinden in wereldsche vermaken der jeugd eigen, ik maakte dus plannen ken-
nis met meisjes te maken en geheel in de wereld te komen....'29 Maar lang
schijnt die ietwat frivole gemoedsstemming niet geduurd te hebben, want na
enige uitweiding over die wereldse genoegens voegt hij daaraan toe: 'Ik ben
nu tot een midden gekomen. Ik wil de wereldsche vermaken niet versmaden,
maar toch ook niet met mijne geheele ziel eraan hangen. 930

Het laat zich begrijpen, dat Mees, die bij alles wat hij deed of ondernam
zich rekenschap gaf van de plaats, die dit in zijn totale levensbeeld moest inne-
men, ook zijn studie in het kader van dit levensprogramma plaatste. Niet de
studie om haar zelfs wil, maar de studie als middel tot verwerkelijking van
wat hij als zijn levenstaak zag. Daaruit volgde, dat zo lang hij met zichzelf
niet in het reine was omtrent zijn uiteindelijke levensopgave, die studieplan-
nen een onbestemd en wisselvallig karakter vertoonden. Zo goed als ieder
ander had de jonge Willem Cornelis zijn bijzondere voorliefde voor bepaalde
wetenschapsgebieden, maar hij moest er ook rekening mee houden, dat hij
later zelf zijn kost zou moeten verdienen. Zijn vader mocht dan gefortuneerd
zijn, maar hij had I4 kinderen en kon moeilijk elk kind een huwelijksgift van
betekenis meegeven. Bovendien gold in het gezin van Rudolf Adriaan, omdat
voor  de toekomst van  I o zoons gezorgd moest worden, de regel, dat zoons
die gingen studeren geen recht zouden krijgen om in het kantoor van hun
vader, die bovendien niet de enige firmant was, te worden opgenomen. Ze
moesten  zelf een carritre zien  op te bouwen.31 Hoe moest dit alles tegen el-
kaar afgewogen en zo mogelijk in harmonie worden gebracht? Uit dagboek
en brieven van Willem Cornelis blijkt, dat hij hier veel over gedacht, zelfs
veel over getobd heeft. Hoe ernstig hij al deze dingen nam, blijkt nog eens uit
een passage als deze van  I 2 september  1833: 'Ik moet vooral op mijn hoede

zijn om niet meerdere waarde aan geleerdheid te hechten dan zij wezenlijk

28. Vgl. Idern, idem, blz. I 2.
29.    Vgl. Idem, idem nr. 12, biz. 6.
30.   Vgl. Idem, idem.
3 1.     Vgl. W.C. Mees, Man van de daad, biz. 78.
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verdient, bij het vergaderen van dezelve altijd het oog gevestigd houden op
het doel waarmede ik dezelve vergader. Ik zal daardoor minder ijdele ge-
leerdheid verzamelen. Hiertoe zoude kunnen dienen, indien ik onder het
studeren nu en dan stilstond om te zien waartoe ik het opgezamelde kan en
moet gebruiken.'32

Hieraan heeft hij zich gehouden.
Aanvankelijk in juli 1830 ingeschreven als student in de medicijnen, waar-

schijnlijk de wens van zijn vader, gaf hij die studie al spoedig op om over te
gaan op filosofie en letteren. Het kan zijn, dat het vooruitzicht op een genees-
kundige praktijk  hem  niet trok,  maar hij vindt  in dit stadium (begin  I 832)

ook, dat de filosofie, die verstand en hart veredelt, de verhevenste wetenschap
is. Hij wil aan die studie de eerstvolgende jaren besteden, tesamen met let-
teren en zonder de natuurwetenschappen te verwaarlozen. Het is een nogal
kolossaal programma, waarvoor hij naar eigen zeggen ook telkens terugdeinst
om er inderdaad na korte tijd van af te zien. Hij wil dan zijn literaire studies
nog een tijd voortzetten, maar daarna overgaan op rechten en daarin zijn
examens doen. Het is ook weer niet zo, dat een praktijk als advokaat hem

toelacht en hij acht zich er bovendien niet de juiste man voor. Wat hem wel
lokt is een geleerde carritre, maar daarvan vindt hij weer, dat er te weinig
kansen in die richting liggen en bovendien vindt hij zijn aanleg te onbepaald.
Anderzijds voelt hij ook niets voor zo iets prozaisch als het drijven van een
zaak 'hetzij in dadelijke koophandel of fabrijk enz.... '33 Hij meent dat men
daarvoor van jongsaf opgeleid moet worden. Maar even later zet zich toch
het denkbeeld weer bij hem vast, dat zijn carriLre in de koophandel zal ko-
men liggen. Hij hakt dan de knoop maar door, gaat zich voorbereiden op de
examens in de rechten en vult zijn studie aan met geschiedenis en staathuis-
houdkunde. Hij volgt met groot interesse het historisch college van Van
Heusde,34 en blijft een trouw bezoeker van de colleges in de staathuishoud-
kunde en statistiek van De Brueijs en Ackersdijck. Deze laatste vakken trek-
ken hem ook zo, omdat hij ze ziet als met iets groters verbonden ; ' . . . en dat
grootere is, dunkt mij,' zo tekent hij op  I 4 januari  1 834 aan, 'het zedelijke en

Godsdienstige. Ontwikkeling van het menschdom, kennis van deszelfs tegen-
woordige toestand en vooruitzicht in deszelfs toekomend lot, ook materieel
maar vooral zedelijk en godsdienstig, dit zou ik bijna zeggen dat mijne
hoofdlust is.'35

32.     Vgl. A.W. Mees, Levensbeschrijving, t.a.p., nr.  I 3, blz.  12.
33·   Vgl. Idem, idem.
34· Philip Willem van Heusde (I 778-1839), hoogleraar te Utrecht van  I 804 tot  I 839 in de
geschiedenis, oudheidkunde, welsprekendheid en de Griekse taal. (Nieuw Ned. Biogr.
Woordenboek, deel V, I 92 I, kolom 23 I e.v.
35·    Vgl. A.W. Mees, Levensbeschrijving, t.a.p., nr. I 3, biz. I 2.
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De geschetste gang van zaken met betrekking tot Mees' studietijd zal ertoe
geleid hebben, dat deze wat langer geduurd heeft dan in zijn dagen veelal ge-
bruikelijk was. Men kan daartegenover stellen, geloof ik, dat hij er een man
door geworden is van veelzijdige vorming, die ook bij latere vakstudie en
specialisatie nooit het verband uit het oog zou verliezen, waarin elk detailge-
bied van kennis staat tot het grotere geheel van menselijk weten en kunnen.

Willem Cornelis Mees legde in oktober I 832 het groot-mathesisexamen af,
gevolgd door een propaedeutisch examen in april I833, beide summa cum
laude. In december I 834 volgt zijn candidaatsexamen in de rechten, eveneens
summa cum laude. Wanneer hij dan ten slotte in mei 1836 zijn doctoraal
rechten behaald heeft, alweer met het judicium summa cum laude, is hij ruim
22 jaren oud. 36

36.    Van de genoemde examens zijn de officiale stukken in het Mees-archief aanwezig be-
halve die van het doctoraal examen. De rijksarchivaris in Utrecht, dr. M.P. van Buijtenen,
bevestigde mij echter, dat 'Guilielmus Cornelius Mees' op 20 en 2 I  mei  I 836 met het beken-
de gevolg zijn doctoraal examen rechten aflegde. Verdere bijlagen inzake studieresultaten
werden door dr. Van Buijtenen niet aangetroffen.



Hoofdstuk II

De jonge wetenschapsman
Mees over de Amsterdamse Wisselbank

Het doctoraal examen in de rechten in mei  I 836 betekende voor de jeugdige
Mees niet het einde van zijn Utrechtse studietijd. Vrijwel onmiddellijk na dat
examen begon hij aan de voorbereiding van zijn promotie. Had tijdens zijn
studententijd zijn wetenschappelijke belangstelling nog geen definitieve rich-
ting gekregen, het onderwerp van de beoogde dissertatie bracht hem voor-
goed op het terrein van de economische wetenschap. Inzonderheid waren het

de vraagstukken van het geld- en bankwezen, waarin hij zich nu verdiepen
ging. Naast het theoretisch aspect van dit onderdeel der economie was het
vooral de historische kant, die hem belang inboezemde. Zo kwam hij ertoe

de ontwikkeling van het geld- en bankwezen in ons land gedurende de tijd
van de Republiek tot voorwerp van zijn studie te maken, waarbij hij zich
voornam in het bijzonder de rol in het licht te stellen, die de Amsterdamse
Wisselbank daarin gespeeld had.

In vrij korte tijd - een tweetal jaren - was hij  met zijn werk gereed,  maar
hij was intussen ook tot de ontdekking gekomen, dat het ongeschikt zou zijn
als academisch proefschrift, niet vanwege het onderwerp of de wijze van be-
handeling, maar omdat het onmogelijk bleek het geschrift in het Latijn -
onverbiddelijke eis van de faculteit - te presenteren. Toch zou de promotie
van Mees hierdoor slechts weinig vertraagd worden. Hij zag er kans toe- een
prestatie, die respect afdwingt - om tegelijkertijd met het voltooien van zijn
bankstudie een Latijnse dissertatie te schrijven, waarop hij Op 22 november
I 838 magna cum laude 'in jure romano et hodierno' promoveerde. Het ge-
schrift droeg de titel: De vi mutatae monetae in solutionem pecuniae debitae

(Over de betekenis van veranderingen in het geld voor het aflossen van geld-
schulden) en handelde over de plichten en rechten van respectievelijk schul-
denaar en schuldeiser in geval van waardeveranderingen van het geld in de
periode tussen het tijdstip van aangaan en dat van voldoening van een schuld.
Op dit boek kom ik nog nader terug.1

I.     Vgl. hier hoofdstuk VI, blz. 238, e.v. waar gehandeld wordt over Mees' vroegste geld-
theoretische opvattingen in verband met zijn in de muntkwestie der jaren zeventig ingeno-
men standpunt.
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Inmiddels had Mees op aandrang van zijn vader en van Ackersdijck be-
sloten het in het voorjaar van  1838 drukklaar gekomen boek over de Wissel-
bank op eigen verantwoordelijkheid te publiceren. Het verscheen in augustus
1838 te Rotterdam bij  W.  Messchert onder de titel: Proeve eener geschiedenis
van het bankwezen in Nederland gedurende den tijd der Republiek. De beweeg-
redenen van Mees sr. en Ackersdijck worden duidelijk, als men deze ziet in
het licht van het toenmaals in openbare discussie gebrachte plan tot oprich-
ting van een nieuwe, groots opgezette credietinstelling, aanvankelijk 'giro-
en wisselbank,' later 'handelsbank' genoemd. Voor dit plan, bekend als het

plan-Santhagens, zette vooral de Leidse hoogleraar J. Bake zich in woord en
geschrift in: Het bankplan kwam neer op een herleving, maar dan met sterk

uitgebreide werkkring, van de toentertijd reeds van het toneel verdwenen
Amsterdamse Wisselbank, een plan, waarvoor Mees sr., zeker ook als man
uit de praktijk van het kassiersvak, en Ackersdijck, maar deze meer uit
wetenschappelijk oogpunt, grote belangstelling bezaten. Hun belangstelling
was echter volkomen negatief gericht. Beiden veroordeelden het plan als on-
deugdelijk, onwerkelijk en zelfs buitengewoon gevaarlijk. Zij zagen in het
boek van hun zoon en neef een weerlegging - en dan een koel-wetenschap-
pelijk verantwoorde weerlegging - van de argumenten van de promotors der
nieuwe bank. In de Proeve wordt noch van dit bankproject noch van de ont-

werpers daarvan met name melding gemaakt. Sommige passages echter, die
de vraag behandelen, of het door de Amsterdamse Wisselbank toegepaste
stelsel van metaalbelening voor verdere uitbreiding geschikt zou zijn, welke

vraag dan ontkennend beantwoord wordt, zijn duidelijk tegen de plannen
van Bake c.s. gericht. Uit de correspondentie tussen vader en zoon Mees aan-

gaande deze kwestie kan men veilig besluiten, dat deze passages mede op
instigatie van eerstgenoemde tot stand gekomen zijn.3 Ik moet echter dit
aspect van het geschrift van de jonge Mees voorlopig laten rusten en wil er
thans slechts de nadruk op leggen, dat het dit boek is, waarmee Willem
Cornelis Mees - 'Jur. Utr. Cand.,' zoals hij bescheiden onder zijn naam op
het titelblad af liet drukken - vooral naam heeft gemaakt.

De bekendheid, die Mees in Nederland en daarbuiten verworven heeft,

berust op een dubbele grondslag. Enerzijds is daar zijn presidentschap van
2.     John Bake ( 1787-1864), jurist en filoloog, hoogleraar in de klassieke letteren te Leiden
(1817-1857)· Vgl. Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek,  deel  II, 1912, kolom  78.  De
naamgever van het plan was J.J.A. Santhagens (I 798-1867), assuradeur te Amsterdam en
zwager van Bake. De 'Dritte im Bunde' was de Amsterdamse advokaat en lid van het
Amortisatie-Syndicaat P.A. Brugmans (1769-1851).  Vgl.  C. de Jong,  Het plan tot oprich-
ting van de Handelsbank  I 832-1839, Jaarboekje  1955  van het Verzekeringsfonds  van be-
ambten van de Nederlandsche Bank, blz. 48 e.v. Dit Jaarboekje werd mij welwillend ter
beschikking gesteld door de archivaris der Nederlandsche Bank.
3.     Vgl. Kroniek Mees, nr. 12, blz. 1 1.
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de Nederlandsche Bank, als eminent leider van die instelling in moeilijke
tijden en als vooraanstaand constructeur van de centrale positie, die de bank
in het economische en financiele leven verkreeg; anderzijds rust die reputatie
op zijn geschriften, die hem tot een der meest gezaghebbende figuren onder de
beoefenaars der economische wetenschap in  de  I 9de eeuw in  ons  land maak-
ten. Het merkwaardige nu is, dat van die geschriften juist het vroegste, het
eerste geschrift van de jonge geleerde daartoe het meest heeft bijgedragen,
meer nog dan het werk, dat hijzelf waarschijnlijk als zijn belangrijkste werk-
stuk  beschouwd  zou  hebben, het: Overzicht van eenige hoofdstukken der
staathuishoudkunde (I 866)  en  mogelijk slechts  geevenaard door zijn publica-
ties over het stelsel van de dubbele standaard.4

ALGEMENE KARAKTERISERING VAN DE 'PROEVEEENER
GESCHIEDENISVAN HET BANKWEZENIN NEDERLAND GEDURENDE
DEN TIJD DER REPUBLIEK'

De Proeve van Mees, die men gevoeggkeen meesterproef kan noemen, is een
belangrijk en tevens boeiend boek. Met dit werk plaatst Mees zich als eco-
noom meteen op zeer hoog niveau. Men realiseert zich met verbazing en be-
wondering, dat dit het werk is en tevens de eersteling van een vijfentwintig-
jarige jongeman, die zich bovendien in zijn studietijd voor een groot decl met
andere takken van wetenschap had bezig gehouden. Het werk imponeert
zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Ten eerste kwantitatief, niet
door de omvang van de publicatie, maar door de hoeveelheid arbeid, die ver-
zet moest worden om het bronnenmateriaal, verscholen in tal van vroed-
schapsresolutien, plakkaten en ordonnantien, op te sporen en te bewerken,
bronnenmateriaal, niet alleen betrekking hebbend op de Amsterdamse Wis-
selbank, maar tevens op het ruimere terrein van geld- en muntwezen, be-
talingsverkeer en metaalhandel. Ten tweede kwalitatief, door de scherpzin-
nige analyse van gebeurtenissen en verschijnselen, steunend op een echt weten-
schappelijke instelling en vertrouwdheid met de stand der wetenschap, welke
analyse gepresenteerd wordt in een overzichtelijke en logisch opgebouwde
volgorde van gedachten. Het is echter geen gemakkelijk boek.

Uiteraard moet men vertrouwd raken met stijl, terminologie en woordkeus
van een wetenschappelijk geschrift van  I 35 jaar geleden.  Maar in het bijzon-
der moet men vertrouwd raken met de stijl van Mees. Hij schrijft in een uiterst

4.  Bijvoorbeeld Mees' rede voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, De
muntstandaard in verband met de pogingen tot invoering van eenheid van munt (1869). Dit
geschrift zal ons later nog uitvoerig bezighouden.
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preciese, maar moeilijke stijl. Menige zin moet men lezen en herlezen om de
j uiste betekenis te vatten. Essentitle punten  uit de gedachtengang worden
soms wat onopvallend meegedeeld, andere, minder essentiele, hier en daar
wat te wijdlopig behandeld. Dit tast echter de prestatie, die Mees geleverd
heeft, niet aan. Pierson noemt in zijn Levensbericht van Mr. W.C. Mees de
Proeve een boek van blijvende historische waarde. Hij zegt, dat niemand na
1 838 hetzelfde onderwerp nog behandeld heeft,  'want  het  was niet noodig.
Hetgeen Mees gedaan had, was goed gedaan.'5 Irene Hasenberg-Butter zegt

,6van de Proeve, Pierson beamend, 'the book is of lasting historical value.

Zimmerman roemt de Proeve als het beste werk op economisch gebied, dat
ons land in de eerste helft der vorige eeuw heeft voortgebracht.7 Men kan het
betreuren, dat de Proeve nooit vertaald is in een der wereldtalen. Het zou on-

getwijfeld internationaal meer de aandacht getrokken hebben dan thans het
geval is geweest.8 Ik vermeld echter, dat in het boek van Charles A. Conant,
A History of Modern Banks of Issue van I 896,  het werk  van  Mees genoemd
wordt als basis voor Charles F. Dunbar's samenvatting van de resultaten der
nieuwste onderzoekingen aangaande de Amsterdamse Wisselbank in diens
Chapters on the Theory and History of Banking, verschenen in 1891.9

Critiek in negatieve zin ondervond het boek voornamelijk in Nederland en
wel in zeer scherpe vorm van de zijde der voorstanders van de reeds gememo-
reerde, geruchtmakende bankplannen uit de jaren dertig, hetgeen weer leidde
tot een verdediging van Mees door diens zich persoonlijk geattaqueerd voe-
lende leermeester, professor Ackersdijck.

Compositorisch vertoont het boek van Mees hier en daar de feilen, eigen
aan een jeugdwerk. Op onnodige wijdlopigheid werd reeds gewezen. Zij komt
soms voort uit de ijver van de schrijver om zoveel mogelijk de resultaten van
zijn denk- en speurwerk mee te delen. Soms ook doet een passage aan als een
uit collegezaal of leerboek critiekloos overgenomen vooroordeel.10 Ten slotte

5.    N.G. Pierson, Verspreide economische geschriften, deel II, biz. 330
6. irene Hasenberg-Butter, Academic Economics in Holland 1800-I 870, blz. 98.
7.    L.J. Zimmerman, Geschiedenis van het economisch denken, blz. 83.
8.    Joseph A. Schumpeter, History of economic analysis, vermeldt het boek niet. Slechts
terloops wordt Mees op blz. 861 bij Schumpeter genoemd, zonder vermelding van enig ge-
schrift, als een dergenen, die 'a high level of competence and culture in our field', een oude
traditie in Nederland, in stand gehouden hebben.
9.     Charles A. Conant, A history of modern banks of issue,  blz.  267.   Zie over Dunbar
(I 830-I 900), hoogleraar aan de Harvard University en oprichter van de Quarterly Journal
of Economics, Schumpeter, t.a.p. blz. 865 e.v.
Io. Een typisch voorbeeld hiervan op blz. 29 e.v., waar hij het optreden van de Amster-
damse stadsregering tegen het kassiersbedrijf verklaart uit de vrees, dat het omlopende
papier het metalen geld het land uit zou drijven, wat nadelig zou zijn, 'daar men in het geld,
boven alle andere zaken, den eigenlijken en wezentBjken rijkdom zag, en alzoo de vermin-
dering van klinkende munt met eene dadelijke vermindering van rijkdom gelijk stelde',
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moet men, deze eerste publicatie van Mees lezend, er op bedacht zijn, dat
sommige der gebruikte termen, zoals bankgeld, courantgeld, courantmunt,

lopende munt en wettige munt, niet steeds in dezelfde zin gebruikt worden.

Bankgeld bijvoorbeeld duidt meestal op het tegoed in de boeken der bank,
maar soms ook op de ter verkrijging van dat tegoed in te leveren specie.1 1 Op

blz. 44 is courantmunt identiek aan wettige munt, maar op blz. 53 is 'werke-

lijk' courante specie het zich in de actuele omloop bevindende geld, terwijl er
op blz. 55 verschil geconstateerd wordt tussen courante munten en 'goede en

wigtige' muntsoorten. Bijzonder storend is dit echter niet. Met wat moeite en

geduld komt men deze kleine moeilijkheden wel te boven. Dit geduld brengt
men met te meer genoegen op, als men in de Voorrede (blz. IX) naar aan-

leiding van het feit, dat de Proeve eigenlijk bedoeld was als proefschrift,

leest: ' . . .  .  en ik meen dus ook gelijke toegevendheid voor hetzelve te mogen

inroepen, als welke men gewoon is te schenken aan den jeugdigen arbeid van

hen, die, ingevolge de wet, hunne academische studien met het leveren van

eene of andere proef hunner werkzaamheid besluiten.'
De bescheidenheid van dejonge auteur neemt intussen niet weg, dat het boek

geen geringe pretenties heeft. Mees heeft zich niet alleen ten doel gesteld zo-
veel mogelijk feitenmateriaal met betrekking tot zijn onderwerp aan het licht
te brengen, maar het is hem er bovendien en voornamelijk om te doen het
wezen van de Wisselbank te doorgronden, een taak, waarin vroegere schrij-

vers naar zijn mening niet geslaagd zijn. Letterlijk zegt hij op blz. 34: 'Hoe

vele schrijvers zich dan ook met de geschiedenis der Amsterdamsche Wissel-

bank hebben bezig gehouden, kunnen wij zeggen, bij niet een' enkelen van

hen eene redelijk juiste voorstelling van hare geschiedenis te hebben aange-
troffen.' Van dit nogal boud uitgesproken oordeel sluit hij zelfs Adam Smith,
die in zijn Wealth of Nations een hoofdstuk aan de Amsterdamse Wisselbank

12
wijdde, niet uit, hoewel hij hem op enige plaatsen met instemming citeert.

Overigens was Mees zich er wel van bewust, dat de taak, die hij zich gesteld

had, niet licht was. Hij noemt als belemmerende factor in dit opzicht de ge-

heimzinnige sfeer, waarin het bestaan der Wisselbank zich afgespeeld heeft.

Slechts weinig bankbestuurders waren met de ware toestand der bank bekend

en dezen waren bij eed verplicht nooit of te nimmer iets over de bank bekend

te maken. Mees voelde zich op onontgonnen terrein en zegt in zijn voorrede,
dat zuivere gissingen aan moeten vullen wat aan vaststaande kennis van fei-

hoewel hij even verder weer terugkeert tot zijn eerdere en meer plausibele verklaring van
dit optreden, n.1. de verdenking van het biquetteren of uitwegen der beste muntstukken,
waaraan de kassiers bloot stonden.
I I. Vgl. Proeve, blz. 72 en 6L
I 2.      Vgl. hier, blz. 59·
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ten ontbreekt. Hij sluit daarbij het maken van fouten niet uit en roept er bijvoorbaat clementie voor in.
Mees beschikte niet over de bronnen, die het latere, veel meer systematisch

uitgevoerd onderzoek aangeboord heeft. Met name zijn de bankarchieven,
voorzover nog aanwezig, voor hem gesloten gebleven. Men zal licht begrij-
pen, dat bijvoorbeeld het beschikken over balansen, verlies- en winstrekenin-
gen, inventarisstaten e.d. een belangrijk hulpmiddel is bij het beoordelen van
het functioneren der bank. In dit licht bezien moet de reeds eerder geciteerde
uitspraak van Pierson als ietwat voorbarig bestempeld worden. Het latere on-
derzoek naar ontstaan en ontwikkeling van de bank was niet alleen een voort-
bouwen op de Proeve, waartoe Pierson de mogelijkheid openliet, maar had
zeker ook een meer fundamenteel karakter. Ik vermeld hier met name het
werk van J.G. van Dillen.13

Was Mees zich van de onvolledigheid van zijn basismateriaal bewust, hij
was er bovendien op voorbereid, want toen hij bij de aanvang van zijn studie
via zijn vriend Vaillant,14 zoon van een vooraanstaand advokaat te Amster-
dam, toegang tot de bankarchieven trachtte te krijgen, moest deze hem te-
leurstellen.15 Ook zelfs de zoveel beter geinformeerde latere schrijvers klagen
bij gelegenheid nog wei over duistere perioden en episoden uit de geschiedenis
van de Wisselbank wegens schaarste of ontbreken van gegevens.

16 Dat heeft

I 3· Een heruitgave van enkele studies van Van Dillen over de Amsterdamse Wisselbank
vindt men in de bundel, die verschenen is bij gelegenheid van de tachtigste verjaardag vande schrijver, getiteld Mensen en achtergronden, Groningen 1964. Over de Wisselbank han-
delt het grootste deel van hoofdstuk III van dit boek. Zie ook de desbetreffende hoofdstuk-
ken in Van Dillen's Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, I970. Voorts: Bronnen tot degeschiedenis der Wisselbanken, uitgegeven door Van Dillen als deel 59 van 's Rijks Ge-
schiedkundige Publicatian,  I 925·
I4·   De ex-gemeentearchivaris van Amsterdam, dr. S. Hart, was zo vriendelijk mij enkele
nadere gegevens betreffende vader en zoon Vaillant mee te delen. Vaillant sr. (Christiaan
Johannes, gedoopt  3 mei  I 780  in de Zuiderkerk te Amsterdam en geparenteerd aan regen-
tenfamilies te Enkhuizen) studeerde aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam en promo-
veerde te Leiden  in  1 802.  Hii was advokaat te Amsterdam  van  1804  tot  I 840 en  lid van degemeenteraad van  I 833 tot  I 840· In laatstgenoemd jaar diende hij zijn ontslag als raadslidin wegens zijn benoeming tot raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Noord-
Holland. Vaillant jr. (Christiaan Willem Everhard, geboren 4 juni I8I4) werd op 4 juni
I 832  aan de universiteit van Utrecht als student ingeschreven. Na korte tijd te Amsterdam
als advokaat werkzaam te zijn geweest, vertrok hij in I 840 naar's-Gravenhage. Van verdere
connecties van Mees met deze Vaillant is mij niet gebleken.
15·    Kroniek Mees, nr. I2, november I957, blz.  1 I. Vaillant schreef: 'Over het algemeen
echter moet ik u ronduit mijne meening zeggen, dat daar alles met een digten sluyer bedekt
schijnt te zijn, men het bedekte der vergetelheid wil wijden, en geenen vreemden, vooral
geenjongmensch (waarvoor de Amsterdammers zeer weinig deferentie hebben) zal toelaten
om in die zaken door te dringen; het geheele denkbeeld daarvan is anti-Amsterdamsch.'
16. Zie bijvoorbeeld Van Dillen, Mensen en achtergronden, blz. 364·
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soms tengevolge, dat ook zij het nog met elkaar oneens zijn over de inter-

pretatie of de betekenis van bepaalde gebeurtenissen of situaties. 17

Men kan zich de vraag stellen hoe Mees zelf in het besef van zijn gemis aan
voldoende feitenmateriaal later geoordeeld heeft over de waarde van zijn
boek als weergave van de realiteit. Wel heeft hij kort na de voltooing van zijn
boek tegenover zijn vriend Alb. de Jongh 18 uiting gegeven aan een gevoel

van misnoegen met zijn werk en hem geschreven, dat hij 'liever nog moest
leeren dan schrijven:19 Dat kan echter de natuurlijke reactie zijn geweest van

iemand, die enkele jaren met een bepaalde stof geworsteld heeft. Maar feit
is, dat hij nooit in het openbaar op zijn boek is teruggekomen. Men kan hier-

voor moeilijk als verklaring aanvoeren, dat zijn latere drukke werkkring als
secretaris en nadien president van de Nederlandsche Bank hem daartoe niet de

benodigde tijd liet. Hij zag immers enkele jaren na zijn presidentsbenoeming
kans zijn theoretisch-economisch hoofdwerk Overzicht van eenige hoofdstuk-
ken der staathuishoudkunde (I866) te laten verschijnen. Feit is eveneens, dat

hij geen gevolg heeft gegeven aan zijn in de voorrede der Proeve kenbaar ge-

maakte voornemen, zij het dat dit voornemen wat bedektelijk werd geuit, om
zijn geschiedverhaal van het Nederlandse bankwezen in een aansluitend
tweede geschrift te vervolgen voor de periode na de tijd der Republiek. Dat

zijn eersteling Mees niettemin ook in latere jaren nog bezig hield, blijkt uit
een brief van december 1864 aan L. Wolowski te Parijs, de in Frankrijk des-
tijds sterk op de voorgrond tredende, veelzijdige publicist en politicus van
Poolse geboorte.20 Mees, blijkbaar zeer geinteresseerd in en geimponeerd

I 7·     Voor een voorbeeld van cen meningsverschil vgl. G. van der Wal en J.G. van Dillen
over de betekenis  van  de  revalorisatie van de metaalvoorraad  der  bank  in  I 624 onder  lei-

ding van de pas benoemde commissarissen Frans Hendrichz. Oetgens en Dirck Bas. Van
der WaI, Rekeneenheid en ruilmiddel, blz. 75 e.v. ziet in deze revalorisatie reeds de oorzaak
van het ontstaan van het bankgeld met de mogelijkheid van een agio boven courant geld.
Van Dillen, Mensen en achtergronden, biz. 366, meent, dat de term 'bankgeld' eerst veel
later gebruikt is ter aanduiding van de banksaldi, hoewel hij merkwaardigerwijs in een

vroegere publicatie, Een boek van Phoonsen over de Amsterdamsche Wisselbank, Econ.-
Hist.  Jaarboek, deel VII, blz.  I 3, wel degelijk spreekt van een bankgeld, dat 'steygerde' in

overeenstemming met de volwichtige munt, die het vertegenwoordigde.
18. Vermoedelijk Albertus de Jongh (1809-1889), die evenals Mees het Erasmiaans Gym-
nasium te Rotterdam bezocht. Hij studecrde verder aan de universiteit van Utrecht, eerst
theologie, later letteren. Hij was vele jaren verbonden aan het gymnasium te Utrecht, vanaf
1869 als conrector. Vgl. Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek, Leiden I912, decl II.
IF    Kroniek Mees, nr. I2, november I957, blz. 12.
20.   Louis Fran ois Michel Raymond Wolowski (1810-I 876) is in de economische litera-
tuur onder meer bekend door zijn inleiding op de door hem bezorgde Franse vertaling van
W. Roscher's Grundlagen der NationalOkonomie alsmede door zijn geschriften op het ge-
bied van bank- en geldwezen, waarin hij zich opwierp als tegenstander van pluraliteit in het
cira:latiebankwezen en als voorstander van het systeem van de dubbele standaard. (Vgl.
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door Wolowski's geschriften, zendt hem verschillende eigen publicaties o.a.
zijn Proeve en geeft daarbij op sommige werken wat nadere toelichting. Uit
het commentaar betreffende de Proeve

blijkt niet, dat Mees na zoveel jaren
twijfels koestert aangaande het door hem ten aanzien van de Wisselbank in-
genomen standpunt. Interessant is echter, dat Mees duidelijk te kennen geeft,
dat hij met zijn boek over de Wisselbank behalve het doel de juiste betekenis
van die instelling aan het licht te brengen zeker ook de opzet had het zijns
inziens verwerpelijke van het plan-Santhagens aan te tonen.21  Voor een be-
oordeling van de Proeve

moeten wij ons gezien het voorgaande baseren op de
tekst, zoals deze in de enige editie van het werk voor ons ligt. Wij zagen reeds,
dat het in hoofdzaak de geschiedenis van de Amsterdamse Wisselbank is,
gezien binnen het kader van het toentertijd heersende geldstelsel, aangevuld
met enkele beschouwingen over de Rotterdamse en Middelburgse Wissel-
banken. Vroegere schrijvers hebben volgens Mees de ware aard van de Wis-
selbank niet kunnen doorgronden. Zij gaven er naar zijn mening veelal zelfs
een valse voorstelling van als gevolg van de in hun tijd nog algemeen heersen-
de dwalingen omtrent het geld en de waarde daarvan. In de Proeve tracht

Mees op beide gebieden klaarheid te brengen. De vraag, die ik in het na-
volgende zal trachten te beantwoorden, is, of hij daarin geslaagd is. Gezien
de gecompliceerdheid van de te behandelen materie is een zekere uitvoerig-
heid daarbij onvermijdelijk.

DE MONETAIRE SITUATIE IN DE REPUBLIEK VOOR DE OPRICHTING
VANDEAMSTERDAMSEWISSELBANK

Het  ontstaan  van de Amsterdamse Wisselbank  in  I 609 wordt  door  Mees,
hierin gevolgd door alle latere schrijvers, in verband gebracht met de toe-
stand van het geldwezen, zoals deze zich in de Republiek tegen het einde der
I6de eeuw ontwikkeld had. Hij begint zijn boek dan ook met een eerste

Palgrave's Dictionary of Political Economy, s.v. Wolowski). Een copie van de brief aan
Wolowski in het handschrift van Mees bevindt zich in het Mees-archief. (Bundel brieven
van W.C. Mees als president-curator der Utrechtse universiteit).
2 I. Mees schrijft   over het betreffende bankplan aan Wolowski : 'Ce projet   ne   fut  en
varitt qu'une mauvaise copie ou plutot une change absurde du systeme vicieux qui regnait
dans la Banque d'Amsterdam pendant le dernier sitcle;  et  je  crus  que, sans m'attaquer
directement, moj, jeune 6tudiant, aux promoteurs de la giro-bank qui ataient des hommes
trds consid6rds, un simple expos6 de la nature de Zancienne Banque d'Amsterdam suilisait
pour refuter leur projet. On ne tarda pas A s'apercevoir de la tendance de mon livre. Je fus
vivement attaqu6 dans plusieurs journaux et revues, jusqu'& ce que Mr. Ackersdijck vint h
mon secours par une brochure lets over het ontwerp eener zoogenaamde giro- of handels-
bank. Depuis ce temps heureusement il n'a plus 6tt question de la colossale girobank.'



DE JONGEWETENSCHAPSMAN                             25

hoofdstuk, waarin hij een uitvoerige beschrijving geeft van wat hij 'de ge-
steldheid des gelds en desgeldsomloops' noemt in ons land in het algemeen en
te Amsterdam, centrum van handels- en betalingsverkeer, in het bijzonder.

Ik zal hem in die beschrijving niet op de voet volgen, maar mij ertoe bepalen
in korte trekken liet monetaire bestel van die tijd te karakteriseren.

Ons land had destijds een metalliek stelsel in een wat men nu primitief sta-
dium zou kunnen noemen. Binnen het kader van dat stelsel rekende men in
guldens, verdeeld in 20 stuivers, terwijl als ruilmiddel dienden gouden en zil-

veren munten van verschillend gewicht en gehalte met daarnaast pasmunt.
Weliswaar ontbrak een muntstuk van dezelfde naam als de rekeneenheid,
daar immers 66nguldenstukken eerst  op het einde van  de  I'lde eeuw in circu-
latie kwamen,22 maar de verbinding tussen rekeneenheid en ruilmiddel werd

gelegd door in de plakkaten, keuren of andere overheidsbesluiten de gang-
bare muntsoorten te tariferen, d.w.z. hun prijzen in guldens vast te leggen.

Het betalingsverkeer speelde zich hoofdzakelijk in klinkende munt af, ook
het internationale betalingsverkeer, hetgeen met zich bracht een binnenstro-

men vooral in onze handelssteden van allerlei vreemde muntsoorten, die zich
een blijvende plaats zochten in ons guldenssysteem. De autoriteiten trachtten
dat laatste wei te verhinderen door de indringers tot 'billioen' te verklaren,
d.w.z. het geldkarakter eraan te ontnemen, maar slaagden daarin slechts ge-

deeltelijk met als gevolg, dat ten slotte van een aantal hunner de gangbaar-

heid ook wettelijk erkend werd en hun prijs in guldens in de ordonnantkn
opgenomen werd. Resultaat: een verbazingwekkend groot aantal gouden en

zilveren munten, inheemse en uitheemse, met een wettelijke koers in guldens.
Dat in een situatie als deze de functie van de geldwisselaar, het ruilen van de

ene muntsoort tegen de andere, van grote betekenis moest zijn, behoeft

weinig betoog.
Kenmerkend voor de monetaire situatie, zoals trouwens ook voor andere

zaken van openbaar belang, was voorts het gemis als gevolg van de staatkun-

dige verhoudingen van een sterk centraal gezag en in verband daarmee het

ongecoOrdineerde optreden van locale, gewestelijke en landelijke instanties,
die alle aan eigen rechten vasthielden. Dit uitte zich met name in een voor een

metalliek stelsel zo belangrijke aangelegenheid als de regeling van de munt-
slag. Handhaving van de metaalwaarde van de geldeenheid hangt in belang-

rijke mate af van betrouwbare, nauwkeurige muntslag op basis van de gel-
dende muntprijs en van de juiste dosering van de hoeveelheid pasmunt. Maar
onze Republiek had niet minder dan veertien munthuizen, beheerd door

22. Vgl. Pierson, Leerboek der staathuishoudkunde, deel I, blz. 472. De zilveren Carolus,
oorspronkelijk  voor f I  uitgegeven, werd sinds  1542  niet meer geslagen en gold omstreeks

1600 reedsf I : I 5 stuivers.
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particuliere muntmeesters, die hun bedrij f als een zaak zagen, waaruit een zo
groot mogelijke winst moest komen.23 Het laat zich gemakkelijk raden, wat
de onderlinge concurrentie van de muntmeesters voor consequenties had ten
aanzien van gewicht en gehalte van de door hen geslagen munten en de uit-
gifte van pasmunt.

Men stoot bij een metalliek stelsel, werkend binnen het geschetste kader,
op problemen van tweetrlei aard. Zij hangen vooreerst samen met het stelsel
als zodanig en vervolgens met de speciale omstandigheden, waaronder het
moet functioneren. Een uitstekende behandeling van deze problematiek
vindt men bij G. van der Wal in zijn reeds geciteerd werk Rekeneenheid en
ruihniddel.24 Wat de eerste probleemgroep betreft, is het, zoals Van der WaI
betoogt, de tragedie van alle metallieke stelsels, dat zij zich hechten aan de
stof en daardoor met gulden ketenen aan het noodlot dier stof verbonden
zijn.25 Onze rekeneenheid was de gulden. Maar die rekeneenheid op zich is
niets anders dan de gemeenschappelijke noemer, waarop alle ruilverhoudin-
gen herleid zijn. Als zodanig is het een abstracte grootheid, die zijn betekenis
uitsluitend ontleent aan het daarin uitgedrukte prijzenstelsel, waarin de ruil-
verhoudingen der goederen onderling vastliggen. Wordt nu de rekeneenheid-
functie overgeschakeld op het ruilmiddel,26 dan doorbreekt deze vermateria-
lisering van de rekeneenheid de abstractie daarvan en krijgen de concrete
eigenschappen van het ruilmiddel, wanneer men dit ook om zijn eigenschap-
pen als goed begeert, betekenis voor de ruilverhoudingen der goederen onder-
ling. Daarmee is dan van de geldzijde een niet neutrale factor in de ruilver-
houdingen binnengeslopen. Aanmunting en versmelting kunnen er wel zorg
voor dragen, dat de 'gelding,' de kwantitatieve verhouding tussen rekeneen-
heid en ruilmiddel, behouden blijft, maar dan zal een gewijzigde appreciatie
van het ruilgoed ten opzichte van andere goederen een wijziging van het
prijzensysteem ten gevolge hebben en zal de betekenis van de rekeneenheid
zich dienovereenkomstig wijzigen. In de versmelting van een abstractum met
een concretum ligt het fatum van het geld bij dit stelsel opgesloten.

Bij deze problematiek, inhaerent aan elk metalliek stelsel, voegden zich de
problemen, typisch voor de tijd, waarin de Amsterdamse Wisselbank ont-
stond. Wanneer namelijk de functie van de rekeneenheid op een veelheid van
muntsoorten getransponeerd wordt en wanneer de onderlinge verhouding,
waarin dit geschiedt, niet ten nauwste overeenstemt met de verhouding van

23·    Vgl. J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, blz. 256.
24. Vgl. hierv66r, noot  I 7.
25·    Vgl. Van der WaI, blz. 26.
26.    Men moet deze overschakeling zien als tot stand gebracht in het ruilverkeer en wette-
lijk gesanctioneerd in de muntregeling: zo en zoveel gram ftjn zilver  =  i  gulden.
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gewicht en gehalte dier soorten, dan zal juist vanwege de eigen gebruikswaar-
de van het metaal tussen die muntsoorten gediscrimineerd worden en zullen
de zwaardere muntsoorten uit de circulatie verdwijnen. Eenzelfde proces zal
optreden bij een bi-metallistisch stelsel, wanneer de verhoudingen als geld
niet overeenstemmen met de verhoudingen als goed van de beide dragers der
rekeneenheid. Het onderschatte metaal onttrekt zich aan de geldvorm.27

Hetzelfde geschiedt weer, indien door slijtage, besnoeiing of te lichte munt-
slag de munten van 66n soort onderling niet meer op gelijke wijze de geldeen-
heid representeren, niet meer fungibel zijn.  Men zal dan de zwaardere mun-
ten  uit de lichtere wegen  en de eerstgenoemde zullen de circulatie verlaten.
Dit was een handeling, waarvan men toentertijd speciaal de kassiers ver-

dacht, bij wie grote massa's hard geld zich verzamelden, waartegenover soms
papier circuleerde.28 Ten slotte werkt in dezelfde richting het binnendringen
van vreemde muntsoorten tegen hogere gelding dan overeenkomt met de
marktwaarde van het metaal, dat zij bevatten. Zodra het publiek zich van
deze discrepantie bewust wordt, krijgt dat binnendringen een extra stimulans
en wordt het binnendringen een overstroming. De rekeneenheid maakt zich
los uit zijn vroegere relatie en hecht zich aan de indringer. Daarin bestaat

juist het proces van de z.g. muntverslechtering. De indringer kan zijn de uit-
heemse munt, maar evengoed de lichtere inheemse munt  of de overdadige
pasmunt. Ook de indringer heet gulden, maar zijn identiteit met de verdron-

gene is zuiver nominaal, niet reeel, hetgeen zich uit in het op prijs stellen van
de laatste boven zijn nominale waarde. Dit is dan het opgeld, de bij de auto-
riteiten van die tijd zo gevreesde 'steigering' van het geld, aan welk opgeld
men afmeten kan, welke afstand de rekeneenheid op het pad der verslechte-

ring afgelegd heeft.

Blijft bij een wat men zou kunnen noemen ideaal functionerend metalliek
stelsel de rekeneenheid in een vaste relatie tot een bepaalde gewichtshoeveel-
heid metaal en uit zich een eventueel veranderde appreciatie van het munt-
metaal als concreet goed in een verandering van alle prijzen, behalve die van

het metaal zelf, bij een metalliek stelsel onderhevig aan een proces van munt-
verslechtering zal zich ook bij ongewijzigde appreciatie van het metaal een

wijziging van alle prijzen voordoen, inclusief die van het metaal zelf. In het
eerste geval is de ruilverhouding van het metaal tot de andere goederen gewij-
zigd, in het tweede geval in beginsel niet, een verschil in gevolg, dat corres-

27·   De Republiek kende gouden en zilveren standpenningen. ZoaIs Mees op blz. 55 be-
toogt, waren de gouden muntspecien 'bestendig te laag geschat, in evenredigheid met de
zilveren specien. Het zilver was hierdoor onze ware standaard.'
28.    ' . . . wetende alsulx mette zwaerste penninghen haer profjt te doen, ende de lichste
onder de Ghemeente te stroyen....,'  uit :  keur der stad Amsterdam  van  I 5 juli  1608,  afge-
drukt bij Mees als bijlage 3.
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pondeert met het verschil in oorzaak van het op gang gebrachte proces. Het
spreekt overigens vanzelf, dat in de werkelijkheid factoren van muntverslech-
tering en wijzigingen in appreciatie van het muntmetaal tegelijkertijd werk-
zaam kunnen zijn.

In zijn aanvangsbeschouwingen over de monetaire situatie in de Republiek
geeft Mees er blijk van de hier in meer moderne termen geschetste problema-
tiek van een metalliek stelsel goed te hebben doorzien. Zo maakt hij in een
noot op blz. 9 van zijn boek op correcte wijze onderscheid tussen de wettelijke
metaalwaarde van de gulden, te berekenen uit de hoeveelheid fijn metaal van
de standpenningen en de prijs, op welke deze penningen wettelijk geschat
worden en daarnaast de werkelijke metaalwaarde van de gulden, te bereke-
nen uit de hoeveelheid fijn metaal, die men in het verkeer gemiddeld in de
som van an gulden aantreft. Zijn deze twee waarden niet aan elkaar gelijk,
dan  zal  voor de waarde  van  het  geld  (lees: zijn koopkracht) de werkelijke
metaalwaarde bepalend zijn en zal men uit de prijs van ongemunt metaal of
dikwijls reeds uit de prijs van volwichtige munten de werkelijke metaalwaar-
de van de gulden kunnen berekenen.29 Tekenend is weI, dat Mees hieraan
toevoegt, dat bij 'eene goede gesteldheid der munt, deze werkelijke gulden
natuurlijk nimmer van den wettelijken gulden verschillend moet zijn,' aldus
de indruk wekkend, dat naar zijn mening een passieve houding ten aanzien
van mutaties, voortvloeiend uit gewijzigde appreciatie van het muntmetaal
als gebruiksgoed, geboden is. Deze indruk wordt versterkt door een opmer-
king, die hij plaats in een noot op biz. 80. Hij bespreekt daar het geval, dat
een muntverzwakking, d.w.z. een wettelijke verzwakking, zou samenvallen
met een waardestijging van het muntmetaal als gebruiksgoed. Hij zegt, dat in
een dergelijk geval de werkelijke waarde van  het geld (lees  weer:  zijn   koop-
kracht) gelijk zou kunnen blijven. Hij voegt er echter aan toe. dat, wanneer
eenmaal een metaal als standaard aangenomen is, geen waardeveranderingen
van dat metaal aanleiding mogen zijn tot ingrijpen in de relatie rekeneenheid-
ruilmiddel. Deze opmerkingen van Mees kunnen een vingerwijzing zijn in de
richting van een geld-theoretische instelling in metallistische zin. In een later
statium van deze studie, wanneer wij de visie van Mees zullen behandelen op

29. Mees geeft een voorbeeld uit het jaar 1608, toen blijkens de in de vorjge noot genoem-
de keur de goede muntsoorten 9 % in prijs 'gesteigerd' waren, waaruit volgens hem afgeleid
kan worden, dat toentertijd de werkelijke metaalwaarde van het geld over het algemeen 9 %
onder zijn wettelijke metaalwaarde gedaald was. Vgl. de tekst der keur bij Mees, bijlage 3,
blz. 280, ' . . -  dat nu in den tijdt van vier Jaren, door t'bedrijff der voorschreven schadelicke
luyden: (als niet anders voor ooghen hebbende, dan om haer selven door schade ende het
bederff der Ghemeente te berijcken:)' - bedoeld zijn de kassiers - 'Soo veele is te weghe
ghebracht, dat het gheldt veel meer als in veele voorgaende Jaren, jae tot neghen ten hon-
dert verlicht, op gedronghen ende ghesteygherdt is geweest,....'
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de monetaire vraagstukken van zijn eigen tijd, zal moeten blijken, of hij
inderdaad deze geldtheorie volkomen tot de zijne gemaakt heeft. In de Proeve

namelijk gaat hij op dit facet van het metalliek stelsel niet verder in en con-

centreert hij zijn aandacht uitsluitend op de bijzondere omstandigheden
waaronder dat stelsel  in de  I 6de en  I 7(le eeuw werkte,  met als dominerend
thema: de zilverwaarde van de gulden. Het afglijden van die zilverwaarde van
de gulden was voor de toenmalige autoriteiten een voortdurende bron van
ergernis en zorg. De muntplakkaten vormen een eentonige litanie van klach-
ten over het steigeren van de koers der muntspecitn, over het biquetteren of
uitwegen der beste muntstukken en de invoer en het opdringen aan het
publiek van vreemde munten. Het enige middel om de muntverslechtering
tegen te gaan zou, zoals ook door Mees op blz. 7 gezegd wordt, gelegen zijn
in een centraal geordend muntwezen met vooral, wat hij er niet uitdrukkelijk
bij betoogt, een onttrekken van de muntslag aan het priv6-belang van parti-
culiere muntmeesters, maar omdat deze oplossing politiek niet haalbaar was,
moest men de situatie met allerlei verbodsbepalingen te lijf. Hielpen deze be-

palingen niet, hetgeen volgens Mees (biz. 8) natuurlijk was, dan volgde de
gewone trits: provisionele tolerantie der muntspecitn tegen hogere koers,
vervolgens verlenging der tolerantie en uiteindelijk het legaliseren van die

hogere koers door wettelijke muntverzwakking. Maar de kwaal was hiermee

niet verholpen, en dus was men steeds tot een herhaling van dezelfde maat-

regelen verplicht.
Wij moeten bij deze wettelijke muntverzwakkingen, die de zilverwaarde

van de gulden in de tweede helft der 16de eeuw terugbrachten van 396*azen30

fijn zilver (plakkaat van Keizer Karel V van 22 februari  I 542) tot  225 azen
fijn (plakkaat der Staten-Generaal van 2 I  maart  1606) een ogenblik stilstaan.
Zoals later blijken zal, heeft Mees er de bestuurderen van de Wisselbank een
verwijt van gemaakt, dat zij tekort geschoten zijn in hun taak en afgeweken

zijn van de oorspronkelijke opzet om de bankgulden, de in guldens luidende
creditsaldi der bank, op een vaste zilverwaarde te houden, aldus de verzwak-

kingen van de courantgulden, zij het op volkomen willekeurige wijze, vol-
gend. Hij is echter van mening, dat men destijds de betekenis van die munt-
verzwakkingen, die ook in de  17de eeuw nog regelmatig plaats vonden, waar-
schijnlijk niet ten volle ingezien heeft, een gevolg van de toen nog bestaande

dwalingen omtrent geld en geldswaarde. Men legde daardoor geen recht-
streeks verband tussen de algemene stijging van het prijsniveau, die men

30.   Proeve, blz. 9. I aas = 0,04806 gram. Volgens Mees was de genoemde verzwakking
nog matig vergeleken bij die van het laatste gedeelte der  15de eeuw, toen het lopende geld
binnen weinige jaren tot op een derde van zijn vorige metaalwaarde daalde. Vgl. Proeve,
biz.to.
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parallel aan de steigering der muntspecien zag optreden, en de optredende
muntverzwakking, hoewel men de nadelen van een dergelijke algemene prijs-
stijging  op  zich wel degelijk inzag.31 Men maakte, meent  Mees  op  blz.  79,
geen onderscheid tussen de begrippen waarde en prijs, waardoor men de
prijsstijging der goederen voor een waardestijging van die goederen hield en
hierin niet zag een waardevermindering van het geld. Steeg de zilverprijs, dan
was dit volgens deze zienswijze een gevolg van de waardestijging van het zil-
ver en voelde men zich gerechtigd de hoeveelheid van dat kostbaarder gewor-
den metaal in de muntspecifSn te verminderen om aldus een onbillijk verlies
op aanmunting te voorkomen, terwijl aan de waarde van het geld daardoor
niets te kort werd gedaan.32 Zo ook, wanneer de prijs van bepaalde munt-
specien steeg, dan zag men dit als een waardeverandering, daarbij misleid
door de omstandigheid, dat sommige van die muntspecien tevens handels-
penningen waren. De wisselende prijs van die handelspenningen stond im-
mers inderdaad niet altijd in onmiddellijk verband met een gewijzigde ver-
houding van de metaalinhoud van die munten tot die van de lopende munt,
maar vloeide somtijds voort uit gewijzigde vraag- en aanbodsverhoudingen
in het handelsverkeer, waardoor een prijswijziging dan ook als een tij delijke
waardeverandering aangemerkt kon worden. De fout was dan, dat men ge-
neraliserend alle veranderingen in de prijs der muntspecien als veranderingen
in handelswaarde beschouwde.33 Prijsstijging was dus synoniem met waarde-
stijging,'maar'aan het geld, of liever aan de denkbeeldige rekeningsmunt  den
gulden of het pond Vlaamsch, hechtte men het denkbeeld van eene volstrekt
vaste waarde. '34

De door Mees gewraaktc denkbeelden zijn inderdaad onjuist,35 maar men

3 L    Proeve, biz. 79. Mees verwijst voor dit laatste naar de inleiding tot het plakkaat van
6 maart I 645 (Groot Placaatboek, deel 1, blz. 2890), waar gewezen wordt op het nadeel van
de prijsstijgingen voor trekkers van vaste geldelijke inkomens.
32, Mees verwijst op blz. 79 naar het plakkaat van I659, waarbij de Staten de munt vol-
gens de schatting in courantgeld met 5 % verzwakten, dit motiverend met de bestendig hoge
zilverprijs.
33·   Dat er wel aanteiding voor die misvatting was, verklaart Mees door in een noot op
biz.Bite wijzen op hetgeen  met de gouden muntspecitn plaats  vond.  Goud  was ten  op-
zichte van zilver werkelijk in waarde stijgend. Op basis van het zilver als hoofdstandaard
moest men dus inderdaad de hoeveelheid goud in de muntspecien verminderen of deze
hoger tariferen. Maar de misslag was, zegt Mees, dat men beide metalen op gelijke wijze
behandelde.
34.    Proeve, blz. 80. I pond Vlaams = 6 gulden.
35·  Wellicht ten overvloede: De gulden als rekeneenheid heeft alleen betekenis als uit-
drukkingsmogelijkheid voor de onderlinge ruilverhouding der goederen. Als een enkel
goed in prijs stijgt, kan men zeggen, dat de ruilverhouding tot de andere goederen te zijnen
gunste gewijzigd is en daardoor zijn waarde gestegen. Als alle goederen echter in prijs stij-
gen, blijft in beginsel de mogelijkheid van ongewijzigde onderlinge ruilverhoudingen open
en blijft mitsdien ook de waarde van elk individueel goed gelijk. De goederen zijn dan wel
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mag met reden betwijfelen, of het door hem gesuggereerde verband tussen

de muntverzwakkingen en die denkbeelden wel aanwezig is. Om bij het voor-
beeld van Mees te blijven: de Staten zouden in  1659 de munt 5% verzwakt
hebben zonder daarin een waardevermindering van het geld te zien. Men kan
daartegenover stellen, dat de Staten in feite noch de munt verzwakten noch
aan de waarde van het geld iets tekort deden.

Wat deden de Staten wel?

Zij pasten eenvoudig de wettelijke zilverwaarde van de gulden aan de wer-
kelijke zilverwaarde aan; zij brachten de muntprijs van het zilver weer op
gelijk niveau met de marktprijs en sanctioneerden dus alleen een - tegen hun
wil en ondanks hun beperkende maatregelen ten aanzien van de particuliere
metaalhandel en ondanks hun verbodsbepalingen omtrent het berekenen van

opgeld op bepaalde muntspecien - t6ch plants gevonden hebbende muntver-
slechtering en stijging van de zilverprijs. De in guldens luidende prijzen der
goederen stegen  ook  niet als gevolg  van de wettelijke maatregel;  niet  de
Staten derhalve deden tekort aan de waarde van het geld, maar de prijzen
waren gestegen ten gevolge van het feit, dat de rekeneenheid zich eens te meer

los gemaakt had van zijn wettelijke binding om zich daarna te hechten aan de
in het verkeer circulerende en zich als guldens aandienende geldstukken. Ik
wil geenszins beweren, dat men destijds reeds over een uitgewerkte geld-
theorie beschikte, noch ook dat men de problematiek van een metalliek stel-
sel theoretisch geheel doorzag,36 maar ik houd het er wel voor, dat het prak-
tische verstand wel degelijk een verband kon leggen tussen de geconstateerde

prijsstijgingen en de in het verkeer optredende muntverslechteringen. Men
leze bijvoorbeeld de adressen van een aantal kooplieden aan de Amsterdamse

burgemeesters, waarin geklaagd wordt over de 'lichtichheyt' van het geld,
'waardoor verdieren moeten alle waaren' en waarin gewezen wordt op 'de

meer guldens 'waard,' omdat de prijzen in guldens blijven luiden, maar die waardestijging
is dan zuiver nominaal, zonder reele betekenis. Zou die waardestijging wel reeel zijn, dan
zou voorwaarde daarvoor moeten zijn, dat de rekeneenheid gulden een of ander absoluut,
op zichzelf bestaand waardekwantum aanduidt, waarvan dan de hoegrootheid alleen aan
zichzelf af te meten zou zijn, hetgeen zinloos genoemd moet worden.
36.    Illustratief voor de contemporaine worsteling met de problematiek van een metalliek
stelsel zijn de discussies rond de Engelse Recoinage-wet van 1696. Met name onder invloed
van John Locke (I 632-I 704), de bekende filosoof-econoom en verklaard tegenstander van
een aanpassing van de wettelijke muntprijs aan de marktprijs, besloot men in cen situatic,
analoog aan de toestand in ons land, de versleten en besnoeide zilvermunt te vervangen
door nieuw gemunt zilver op basis van de muntprijs van 1601. Onjuiste tarifering van de
gouden guinea in shillings leidde ertoe, dat de operatie precies het tegenovergestelde resul-
taat had van wat men bereiken wilde. Het nieuwe zilver verliet het land, goud stroomde toe
en de basis werd gelegd voor een niet bedoelde overgang naar de gouden standaard. Vgl.
Jacques E. Mertens, La naissance et le ddveloppement de 1'6talon-or 1696-1922, blz. 56 e.v.
Vgl. ook Schumpeter, History of economic analysis, blz. 298 e.v.
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renteniers in 't generael,' die 'missen oock hun incomen van de vaste goede-
ren ende rentebrieven, die veel met licht gelt betaelt werden, ende verarmen
daerdoor veel eerlycke luyden in haere middelen al slapende, sonder dat se
het gewaer werden. Ook van der Wal zegt zonder meer, dat, wat ook de•37

motivering in de keuren geweest moge zijn, de autoriteiten binnenskamers
zich wel degelijk bewust waren, dat de gestegen zilverprijs veroorzaakt was
door de muntverslechtering, die met name door de muntmeesters met hun
onderlinge concurrentie om het aan te munten metaal, basis voor hun belo-
ning, in de hand gewerkt werd.38 Hij verwijst daarvoor naar een rapport van
I9 september I657, uitgebracht door een commissie, bestaande uit leden van
de Amsterdamse vroedschap benevens commissarissen der Wisselbank, be-
treffende het aanmunten van nieuwe penningen, die op grond van iets gerin-

ger zilvergehalte concurrerend geacht konden worden met binnendringende
Brabantse stukken van gelijke nominale waarde. Men hoopt, door de munt-
meesters voldoende emplooi te verschaffen, te bereiken, dat nieuwe verslech-
teringen uit zullen blijven.39 Opmerkelijk is in dit verband ook het slot van
het stuk, waarin de commissie, na voorgesteld te hebben, dat de muntmeesters
onder ede gelast zouden worden zich aan de nieuwe muntprijs te houden, als
belangrijk motief geeft: 'dewijle de prijs van de munte, als het principaelste
deel synde tot bestendigheyt van het muntwerck, behoort te blijven in een
vaste gestadigheyt.'40

Niet de waardestijging der goederen dus is voor de prijsstijging verant-
woordelijk, maar deze laatste is veroorzaakt door het 'lichte' geld, dat het
zware verdringt en aan dit laatste zijn geldkarakter ontneemt en er een koop-
waar van maakt. In dit verband kan nog gewezen worden op een ouder stuk
n.1. het plakkaat van Koning Philips 11 van 2 maart  I 57 I, waaruit Mees zelf
als volgt citeert: 'Alsoe die munte nyet gemaect en is om vercocht te worden,
maer om tot alle dingen prijs te stellen, verbieden wij expresselycken allen
ende eenen yegelycken eenige gemunte goude of zilvere stucken te coopen oft
vercoopen aan wyen dattet Zy.'41 Ook in dit citaat kan men een in beginsel

juiste diagnose van de kwaal zien. Geld is het middel, waarin men rekent en
ruilt. Muntspecien, die koopwaar geworden zijn, vormen geen geld meer in
strikte zin. Zij worden geen koopwaar, indien zij in het verkeer op hun nomi-
nale waarde aangenomen worden. Dat was, wat men met allerlei dwang-
maatregelen trachtte te bereiken.

37.    Aangehaald bij Van der Wai, t.a.p., blz. 79. Voor de tekst der adressen zie Van Dillen,
Bronnen I, de nummers 94 en 99. De adressen zijn van respectievelijk 1643 en 1645
38.    Van der Wai, t.a.p., biz. 83.
39.    Vgl. de tekst van het rapport bij Van Dillen, Bronnen I, nr. I 50, biz. 1 I 5 e.v.
40.   Idem, blz. I I 7·
4 1.      Proeve, blz.  I I.
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Op deze wijze is ook een exportverbod van muntmetaal verklaarbaar. Mees
stelt op blz. 30, dat men het afvloeien van edel metaal als nadelig beschouw-

de, omdat men in het edel metaal (Mees spreekt over geld) de eigenlijke en
wezenlijke rijkdom van een land zag. Een dergelijk standpunt, dat men op
het voetspoor van Adam Smith weI meer als typisch voor mercantilistische
opvattingen gehouden heeft,42 moge hier of daar gehuldigd zijn. Maar een
meer voor de hand liggende verklaring voor een dergelijk verbod, waarop
trouwens ten behoeve van regulaire handelstransacties met het buitentand
steeds uitzonderingen gemaakt werden, ligt hierin, dat men daarmee een ex-
tra moeilijkheid in de weg meende te leggen aan de verboden geldhandel.
Men maakt het de betaler van opgeld moeilijk, als voor zijn opgezameld
metaal bepaalde afzetgebieden afgegrendeld worden. Dat men overigens met
allerlei verbods- en gebodsbepalingen weinig succes had, is een andere zaak.
Men was eenvoudig niet bij machte de kwaal in de wortel aan te tasten, zodat
men zich met secundaire maatregelen moest behelpen.

43

In dit licht moeten ook de maatregelen tegen de wisselaars en de kassiers

gezien worden. Mees geeft een levendige beschrijving van het optreden der
beide categorieen tussenpersonen in het toenmalige geld- en betalingsverkeer.
De wisselaars vervulden in verband met het gelijktijdig in omloop zijn van
een groot aantal muntsoorten uiteraard een nuttige functie. Zij waren het ook
bij wie men terecht kon voor de verkoop van ongemunt metaal, dat zij dan
ter munt moesten afleveren. In hun transacties waren zij onder ede verplicht
de in hun instructies vastgestelde prijzen te berekenen. Overtreding van die
voorschriften kwam echter veelvuldig voor. Vaak moest de koopman, die een
bepaalde muntsoort nodig had, meer betalen dan wettelijk vastgesteld was.
Daar stak niet altijd kwaadwilligheid achter. Bij van Dillen kan men lezen,
dat bijvoorbeeld in  1606 een vijftal Amsterdainse wisselaars weigerde de eed

af te leggen op de in dat jaar vernieuwde wisselaarsinstructie. De betrokken

42.   Vgl. Van Dillen, Amsterdam als wereldmarkt der edele metalen in de 17de en 18de
eeuw, blz. 250. Hij betoogt: 'De toenmaals heersende mercantilistische theorie veroordeel-
de, zoals bekend is, elken uitvoer van edel metaal.' Zoals uit Van Dillen's opstel echter ver-
der blijkt, waren het in ons land vooral de Generaalmeesters van de Munt, die voorstanders
waren van dergelijke verbodsbepalingen, terwijl in handelskringen voor vrijheid van me-
taaluitvoer gepleit werd. Men kan daaruit afleiden, dat bij deze kwestie zorg om de toe-
stand van het muntwezen en de eisen van het internationale handels- en betalingsverkeer
om de voorrang streden.
43·      Volgens J. Hovy, Het voorstel van  1 75 I tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel
(Propositie tot een gelimiteerd porto-franco), blz. 63, was in strijd met de theorie van het
mercantilisme de export  van  baar edel metaal  in  de  I 7de eeuw gedeeltelijk  en  in  de  I 8de

eeuw geheel vrij, ondanks de tegenstand van Generaalmeesters van de Munt tegen deze
export. Maar juist in de  18de eeuw was de toestand van ons muntwezen in vergelijking met
de eeuw daarvoor sterk verbeterd en had een exportverbod van edel metaal uit dien hoofde
weinig zin meer.
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wisselaars verklaarden, dat 'soo sy als wisselaers in den eedt waren, haer
deuren ende winckelen wel mochten sluyten,' daarmee te kennen gevend, dat
van hen niet verwacht kon worden onder de markt te handelen.44 De wis-
selaars werden er in het algemeen van verdacht goede geldstukken achter te
houden en alleen de lichte stukken in circulatie te brengen. Maar was het hun
fout, dat er goede en slechte geldstukken waren? In een dergelijke situatie
kunnen gemakkelijk oorzaak en gevolg verwisseld worden en kan men ertoe
komen, degenen, die van een bepaalde toestand profiteren, als de veroor-
zakers van die toestand te beschouwen.45

Met hetzelfde kwade oog werden de kassiers bekeken. Zij hielden kas voor
de kooplieden, die hun betalingen konden verrichten door middel van over-
schrijvingen op hun kassier. Bij de kassiers verzamelde zich aldus veel con-
tant geld, wat weer gelegenheid bood tot de bekende kwade praktijken. De
regering, zegt Mees, ging zel fs zo ver 'van in het bedrijfdier schadelijke lieden
de voorname oorzaak der geheele muntverwarring te zien.'46 Beperkende
maatregelen, die met name te Amsterdam ten aanzien van de bedrijfsuit-
oefening door de kassiers getroffen werden, stieten echter herhaaldelijk op
het verzet der kooplieden, die de diensten der kassiers niet missen wilden.
Speciaal het betalen per assignatie zat de overheid dwars. Omloop van papier
immers zou kasbetalingen overbodig maken en gelegenheid bieden tot het
uitwegen der zware stukken en in het algemeen voedsel verschaffen voor de
verboden geldhandel. Mees verwijst voor soortgelijke bepalingen in andere
landen naar de maatregelen van de Venetiaanse bank, die in I423 bepaaide,
dat geen geandosseerde wisselbrieven in de bank betaald zouden kunnen
worden, aldus pogend de omloop van credietpapier te beperken. Door Van
Dillen47 wordt Mees hier echter op een historische onjuistheid betrapt. Toen
Mees schreef, meende men nog volgens Van Dillen, dat de Bank van Veneti8
een middeleeuwse instelling was. Zij dateert echter pas van I587. Volgens
Van Dillen graaft Mees echter te diep, indien hij ter verdere verklaring van
de beperkende bepalingen ten aanzien van de omloop van credietpapier aan-
voert, dat tengevolge van die omloop van papier metaal naar het buitenland
zou afvloeien, althans naar de mening der toenmalige autoriteiten, die een

44·    Vgl. Van Dillen, Mensen en achtergronden, blz. 343·
45· Vgl. Conant,  t.a.p.  blz. 259: 'Money  of full weight  rose  to a premium  with  the
exchange brokers and the fact was considered as the result rather than the cause of their
operations.' Opvallend bij deze auteur, een der weinige buitenlandse schrijvers, die naar
het werk van Mees verwijzen, is, dat hij de Amsterdamse Wisselbank op deze zelfde blad-
zijde met weinig begrip voor historische tijdsbepaling 'one of the most famous banks of the
Middle Ages' noemt.
46.   Proeve, blz. 25.
47· Van Dillen, Mensen en achtergronden, biz. 345, noot I.
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dergelijke afvloeiing als nadelig voor het land beschouwden. Mogelijk heeft
Van Dillen gelijk en brengt Mees hier onnodig een stuk boekengeleerdheid,
de vermeende mercantilistische gelijkstelling van edel metaal en rijkdom,
naar voren. Maar onmiddellijk wil ik daaraan toevoegen, dat het ook juist de
instelling van Mees, een echt wetenschappelijke instelling, is om niet alleen
feiten mee te delen, maar vooral om overal naar de verklarende oorzaken
achter die feiten te zoeken. Dat speelt hem soms parten en doet hem hier en
daar te zware bewijsvoeringen uit de pen vloeien. Volgens Van Dillen heeft
Mees in dit geval een belangrijke en voor de hand liggende factor over het
hoofd gezien, namelijk het veelvuldig misbruik, dat van de assignatie ge-
maakt werd, waardoor de crediteur van de een naar de ander verwezen werd
en moeilijk contante betaling verkrijgen kon. Tegen deze mening pleit echter,
dat Mees als bijlage 3 van zijn boek afdrukt de keur van de stad Amsterdam
van I 5 juli I 608 en daaruit ook citeert, in welke keur in het bijzonder op ge-
noemd misbruik gewezen wordt: 'Als oock door t'menichvuldich assigneren,
ende  overwijsen van d'eene op d'ander, by naest sonder eynde....'  Het  is
moeilijk aan te nemen, dat Mees de duidelijke taal, die deze keur spreekt, niet
verstaan heeft. Maar het punt is niet van principi8el belang.
Het is wel van belang vast te stellen dat Mees herhaaldelijk het ondoeltreffen-
de van allerlei overheidsmaatregelen, speciaal de maatregelen tegen de wis-
selaars en kassiers, in het licht stelt, maar onvoldoende naar voren brengt de
toenmalige gecompliceerde gezagsverhoudingen, waarin door elkaar heen
speelden de autoriteit van de generaliteit, die van het gewest en van de stad.
Deze staatkundige constellatie belemmerde de efrectiviteit der genomen
maatregelen en wekte daardoor de indruk eerder de symptomen dan de kwaal
zelf te bestrijden. Deze instelling van  Mees zal straks ook van invloed zijn op
zijn waardering van het instituut, tot de oprichting waarvan het Amsterdamse
stadsbestuur bij de aanvang van het jaar I609 besloot, de oprichting namelijk
van de Amsterdamse Wisselbank. Het was vooral te Amsterdam, de koop-
stad bij uitstek van de Republiek, waar zich de gevolgen van de monetaire
situatie toespitsten. Te Amsterdam lag het centrum van de internationale
handel, daar was de goud- en zilverhandel gevestigd, daar bevond zich ook
het zwaartepunt van de geld- en kapitaalmarkt. Het was ook daar, dat de
meeste wissel- en kassierskantoren gevestigd waren. Men meende te meer
tegen het bedrijf der wisselaars en kassiers te moeten optreden, omdat in  de
praktijk bleek, dat de beide functies vaak door 66n en dezelfde persoon uit-
geoefend werden, hetgeen nog ruimere gelegenheid bood om van die positie
misbruik te maken. Naar de mening van Mees moet nu in de oprichting der
Wisselbank een poging van de overheid gezien worden om als het ware met
66n slag orde op zaken te stellen. De bank zou immers een overheidsinstelling
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zijn, uiteindelijk bestuurd en beheerd namelijk door de Amsterdamse stads-

regering. Als overheidsinstelling zou zij zich uiteraard aan de voorschriften
der muntordonnantien houden, in de afwijking waarvan men de oorzaken
van de muntverslechtering zag. Die strikte naleving van de voorschriften zou
dan 'vanzelf' het einde van die muntverslechtering met alle kwalijke gevolgen
vandien betekenen.

Het voorafgaande kan in enige punten worden samengevat.
I. Mees heeft een correcte beschrijving gegeven van het monetaire bestel van

de Republiek rond I 600. Het is een metalliek stelsel met zilver als feite-

lijke standaard. Dit stelsel als zodanig wordt door Mees niet nader op zijn
kwaliteiten onderzocht.

2.  Het metallieke steisel van de Republiek is onderhevig aan een voortdu-

rend proces van muntbederf, tot uiting komend in een voortgezette ver-
mindering van de zilverwaarde van de gulden, een proces, dat door Mees
uitvoerig beschreven wordt. Hij is van mening, dat de aard van dit proces
als gevolg van heersende dwalingen ten aanzien van het geld en de gelds-

waarde in de tijd zelf onvoldoende onderkend wordt. De juistheid van
deze mening wordt door mij betwijfeld.

3.  De overheidsmaatregelen tegen de steigering van het geld, teken en maat
van de muntverslechtering, zijn vooral gericht op het bedrij f der particu-
liere wisselaars en makelaars. Het zijn in wezen maatregelen van secun-

daire aard met het oog op het te bereiken resultaat. Zij bestrijden gevol-
gen, geen oorzaken. Deze mening van Mees is juist. Men moet echter re-

kening houden met de machteloosheid van de autoriteiten om dieper-
gaande regelingen te treffen, hetgeen door Mees te weinig gedaan wordt.

4.   De oprichting van de Wisselbank ligt in het verlengde van de maatregelen
tegen de wisselaars en kassiers. Te verwachten valt, dat Mees zich zal af-
vragen:  zal de Wisselbank  als een soort ideale wisselaar/kassier  door
strikte naleving van de muntordonnantien erin slagen de steigering van
het geld te voorkomen en aldus een halt toe te roepen aan het proces der

muntverslechtering ook zonder 'haer deuren ende winckelen' te moeten
sluiten.

DE AMSTERDAMSE WISSELBANK. EERSTEONTWIKKELING

Wat had men nu voor soort instelling opgericht en hoe werkte deze? De bank
was zeker gedacht als een monetair instrument. Zij moest de muntordonnan-
tien handhaven en daardoor een geordend geldwezen tot stand brengen. Zij
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zou dat kunnen doen, omdat zij als een verenigd wissel- en kassierskantoor

de plaats in zou nemen van de particuliere wisselaars en kassiers en in tegen-
stelling tot laatstgenoemden zich strikt zou houden aan de wettelijke tarife-

ring der muntspecien en aan de wettelijke prijzen van het ongemunte zilver.

Een werkgebied werd haar verzekerd, doordat tegelijk met haar oprichting
de particuliere wisselaardij en kassierderij verboden werden, terwijl tevens de

bepaling  gold, dat wissels boven f 600,-, te Amsterdam getrokken   of  te

Amsterdam betaalbaar gesteld, via de bank verrekend moesten worden. In
dezelfde richting werkte de regel, dat de afwikkeling van transacties met de
Oost-Indische Compagnie via de bank geschieden zou.

Begrijpelijk, dat men met het oog op deze bepalingen kon verwachten, dat
elk handelshuis van enige importantie een rekening bij de bank zou openen.

Breedvoerig zet Mees uiteen, waarin de operaties van dit verenigde kassiers-

en wisselinstituut bestonden. Als kassier nam de bank de ongeschonden, vol-

wichtige, grove landsmunten in ontvangst, waarvan ten tijde van haar op-
richting als belangrijkste in omloop was de zilveren rijksdaalder. Tegenover
deze ontvangst crediteerde zij de rekening van de deponent in haar boeken

voor een bedrag in guldens, waarbij het wettelijke tarief van de rijksdaalder
als omrekeningskoers gold.48 Zolang nu deze omrekeningskoers niet gewij ·

zigd werd, bleef dat guldensbedrag het gestorte aantal rijksdaalders vertegen-

woordigen en had het guldensbedrag een vaste zilverwaarde, ongeacht wat de

marktprijs van het zilver ook zijn mocht. Men kon over die bankguldens be-
schikken door de rijksdaalders weer op te vragen of door het guldensbedrag

geheel of gedeeltelijk op een anders rekening te laten overschrijven. Voor-
zover niet opgevraagd bleven de rijksdaalders in de bank berusten, daar de
bank er niet over beschikken mocht ten behoeve van credietverlening of

48.   Van der Wai, t.a.p., blz. 73 e.v., meent aan de hand van de bankstukken, o.a. de in-
ventarisstaten, bescheiden, waarover Mees niet beschikken kon, te kunnen bewijzen, dat de
Wisselbank zich in de aanvang bij het opnemen van grof zilver niet hield aan de wettelijke
gelding, maar meegesleept door de muntverslechtering op het goede zilvergeld enig opgeld
betaalde. Zo zou zij de rijksdaalder in plaats van voor 48 stuivers (naar de vaste schatting

van  I 6Io, volgend  op de vaststelling  van f 2:7  st.  van  I 606 en de tolerantie  van  1608  op

f2: 8 st.) voor 48* st. opgenomen hebben, waaruit Van der Wal concludeert, dat de bank in
de eerste jaren haar rekeningen hield in gewoon courant geld. Volgens hem zou de bank-
gulden eerst ontstaan  zijn  na de muntregeling  van 1622, waarbij de rijksdaalder  op  50  St.

gesteld werd, aan welke waardering de bank vanaf I 624 vasthield. In tegenstelling tot Mees

en op diens voetspoor Van Dillen ontkent Van der Wal dan ook het bestaan van een agio
van het bankgeld boven het courante geld in de eerste jaren van het bestaan der bank. Men
kan over de bewijsvoering van Van der Wal verschillend oordelen. Ik ben echter geneigd de
kwestie als van uitsluitend historisch belang te beschouwen. Heeft Van der Wal gelijk, dan
betekent dat slechts, dat het proces van de verzwakking van het Amsterdamse banco, aan-
grijpingspunt voor de critiek van Mees op de bank en ook door Van der Wal uitvoerig be-

handeld, eerst op een later tijdstip inzet. Dit proces komt in de tekst nader ter sprake.
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anderszins. In de bank waren ze voorts beveiligd tegen diefstal of beslag en
konden ze niet besnoeid of verminkt worden. Zij vormden een depOt van
ongeschonden, grof courantgeld. Daarom noemt Mees de Wisselbank naar
haar wezen een depositobank van courantgeld ofwel kortweg courantbank,
terwijl hij deze naar de vorm afschrijvingsbank of girobank noemt, want zij
gaf voor de ontvangen specie geen bankpapier af, maar slechts een credit in
haar boeken, 'hetwelk door afschrijvingen, tusschen de onderscheidene re-
keninghouders, als in eenen cirkel (giro) omliep.

,49

De vraag rijst onmiddellijk, of die guldens uit de bankboeken, de bank-
guldens, dezelfde grootheden waren als de guldens in het betalingsverkeer
buiten de bank. Dat zou alleen het geval zijn, indien de koers van de rijks-
daalder buiten de bank gelijk was aan de koers, die de bank aanhield.

Dat was echter niet het geval.
Mees is van mening, dat de volwichtige rijksdaalder ten tijde van de op-

richting van debank een opgeld deed van 9 %,dat wil dus zeggen, dat deguldenuit het verkeer buiten de bank een dienovereenkomstig geringere zilverwaarde
had dan de bankgulden, van welke laatste de zilverwaarde gebaseerd was op
die van de harde rijksdaalder. Daaruit volgt verder, dat, omdat de bankgul-
den deswege een aanwijzing op meer zilver was dan men in het verkeer in de
som van 66n gulden aantrof, de bankgulden in dit verkeer eenzelfde opgeld
ging doen als de volwichtige rijksdaalder. 5 0 Men kan ook zeggen, dat er twee
zilverprijzen ontstonden, namelijk een marktprijs van het zilver, die stijgend
was naarmate men in 66n werkelijk circulerende gulden minder zilver aan-
trof, en een zilverprijs in bankguldens, stabiel zo lang de bank een onveran-
derde, wettelijke tarifering van de rijksdaalder aanhield.

In dit verband is het belangrijk om na te gaan, hoe de Wisselbank optrad in
haar functie van wisselaar. lIn die functie werd zij verondersteld te doen, wat
de vroegere wisselaars hadden behoren te doen. Als wisselkantoor kon de

49.   Proeve, blz. 43·
50.   Voor Mees, die altud en overal achter de verschijnselen en feiten naar de diepste ver-
klaringsgronden speurt, is te typerend om onvermeld te laten zijn argumentatie tegen de
schrijver van Hollands Rijkdom (IE. Luzac, Hollands Rijkdom, Leiden 1781), die het agio
van de bankgulden toeschrijft aan volgens Mees secundaire oorzaken, zoals het gemak om
over bankgeld door wisselbrieven te beschikken, de noodzakelijkheid soms ook om wissel-
betalingen ter bank te doen, vrijdom van beslag en verzekering tegen diefstal der gedepo-
neerde gelden enz. Mees maakt bij zijn tegenargumentatie gebruik van het ook in latere
prijstheoretische beschouwingen zo belangrijke onderscheid tussen de waarde van iets 'op
eenen oogenblik' en de waarde 'op den duur.' De dagprijs van een goed wordt door de
vraag- en aanbodsverhoudingen van dat moment bepaald en op die verhoudingen hebben
de door Luzac genoemde factoren inderdaad invloed. Maar de long-runprijs kan onmoge-
lijk liggen boven de voortbrengingskosten. Nu blijkt niet, dat het in deze beginperiode van
de bank iets kost om kasgeld om te zetten in bankgeld. Voor een som goed grofcourantgeld
verla'eeg men een gelijke som bankgeld. Ergo... ! Vgl. Proeve, blz. 58 e.v.
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bank zich niet beperken tot het aannemen van ongeschonden, grove munt,
maar nam zij alle overige specien, alsmede billioen en zelfs ongemunt metaal,
op, waarvoor de inbrenger desgewenst volwichtige rijksdaalders kon krijgen
maar eventueel ook een tegoed bij de bank in guldens. De bank moest zich bij
de opname van dit materiaal houden aan de prijzen van het voor de thans

opgeheven particuliere wisselkantoren geldende manuaal, een voor iedereen
ter inzage liggende lijst van prijzen voor de voornaamste muntspeciEn en
billioenen alsmede de prijzen voor ongemunt goud en zilver. Wanneer we
ervan uitgaan, dat de prijzen van het manuaal voor diverse specian en onge-
munt metaal onderling met elkaar in overeenstemming en, voorzover het
zilver betrof, gebaseerd waren op de wettelijke tarifering van de rijksdaalder,
kan men zeggen, dat de bankguldens, hoe ook verkregen, steeds eenzelfde
hoeveelheid zilver, vertegenwoordigden. Tegenover haar creditsaldi had de
bank dan immer een metaalschat, bestaande uit volwichtige munt of uit di-
verse muntsoorten en muntmateriaal, welk laatste metaal, gemunt of onge-
munt, eventueel ter muntfabriek in volwichtige rijksdaalders getransfor-
meerd kon worden. Die metaalschat kan men dus, afgezien van bepaalde
kostenverrekeningen, in beginsel zien als opgenomen tegen 66n en dezelfde

zilverprijs, de bankprijs van het zilver, ongeacht dus, of het materiaal naar

getal of fijngewicht opgenomen was.
Bij de Wisselbank als wisselaar kon ook terecht de koopman, die voor zijn

transacties speciale penningen nodig had, bijvoorbeeld voor importfinancie-
ring. Voor de betaling der gekochte penningen kon hij putten uit zijn bank-
saldo ofmunten ofmuntmateriaal ter bank brengen. In de bank zou hij thans
de waarborg vinden, dat hem niet meer berekend werd dan de wettelijk vast-
gestelde prijzen, eventueel verhoogd met de van overheidswege op dergelijke
wisseltransacties toegestane 'toebaet.' Men behoeft bij dit laatste woord niet

onmiddellijk te denken aan een of ander opgeld, het kan immers ook duiden

op een eenvoudige kostendeclaratie.
De vraag rijst nu, of met de Wisselbank een zodanig nieuw element in het

monetaire bestel ingevoerd is, dat van een wezenlijke verbetering gesproken
kan worden. Mees haast zich ons te verzekeren, dat dit niet het geval is. Door
de oprichting van de bank veranderde vooreerst niets aan de toestand, waarin
de circulatie zich bevond. Van een sanering van die circulatie was geen spra-
ke. Vandaar, dat de lopende munt in dezelfde onoverzichtelijke toestand
bleef en de ongeschonden, volwichtige specien nog voortdurend in prijs ble-
ven  stijgen. Mees voegt er berustend en enigszins belerend aan toe:  'Ons  kan
dit voorzeker niet verwonderen, daar beschouwing en ondervinding genoeg-
zaam hebben geleerd, dat geene wetten en dwangmaatregelen omtrent den

prijs en den omloop van het geld in staat zijn, om orde in een verward en be-
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dorven geldwezen te brengen, welke orde alleen door eene wezentlijke ver-
betering der munt tot stand komen kan, en dan ook, zonder eenige dwang-
maatregelen, van zelve tot stand komt.'51 Het hoofddoel, het tot stand bren-
gen van een gezond geldwezen, werd dus gemist. Maar, zegt Mees, dat was
ook volgens de denkbeelden van die tijd geheel natuurlijk, d.w.z. kon en
mocht de tijdgenoot niet verwonderen. Want het middel, dat geacht werd tot
dat doel te leiden, bleek in de praktijk niet door te voeren. Dit middel was de
opheffing van de particuliere wisselaardij en kassierderij. Men slaagde er echter
niet in deze opheffing te effectueren. Men kon weliswaar de beBdigde wis-
selaars buiten spel zetten, maar men kon niet verhinderen, dat allerlei prive-
personen, zij het clandestien, als wisselaar optraden. Eveneens bleef de parti-
culiere kassier zijn zaken voortzetten, zij het op minder clandestiene wijze
dan de wisselaars. De handel kon zijn diensten niet missen, zodat men hem
min of meer oogluikend zijn  gang  liet gaan, evenwel  met dit verschil,  dat
de Wisselbank de kassier was van het ongeschonden geld op wettelijke
prijs, terwijl de kassiers de kashouders bleven van de lopende specie op de
courante prijs. In dit laatste onderscheid ziet Mees eigenlijk de enige ver-
dienste van het bankproject in die eerste jaren. De oprichting van de Wissel-
bank had tengevolge, dat er twee soorten geld ontstonden, bankgeld en kas-
geld. Tevoren was het goede geld steeds uit de circulatie verdwenen en hadden
betalingen noodgedwongen plaats in het lopende geld, zodat hoogst onzeker
was, wat men ontvangen zou. Had men gecontracteerd om in volwichtige
specie af te rekenen, dan had men de grootste moetie om er de hand op te
leggen en moest men er bovendien vaak een onmatig opgedreven prijs voor
betalen. Thans kreeg dat goede geld het karakter van bankgeld en, bijna ge-
heel uit goede muntsoorten bestaande, bezat het een grote vastheid van
waarde (lees: metaalwaarde) en kon het aan de handel grote diensten bewij-
zen. 52

Enig commentaar is op zijn plaats.
Mees doet het voorkomen, alsof de Wisselbank haar doel eigenlijk gemist

heeft en min of meer accidenteel enig nut gesticht heeft, hoewel hij, over dat
nut nadenkend, wel spreekt van een bankgeld, waarin betalingen 'oneindig
vaster dan die in courant geld' waren.53 Inderdaad, als men de oprichtings-

5 I.    Proeve, blz. 60.
52.    Proeve,  blz. 61. Letterlijk gelezen, wordt hier bankgeld verstaan als synoniem  met
volwichtige munt, terwijl Mees voordien (bijvoorbeeld op blz. 44) de term bankgeld toepast
op de tegoeden bij de bank. De passage is eerst duidelijk, als men de laatste, dus eerstge-
noemde, betekenis van de term bankgeld aanhoudt. Men behoeft daartoe voor de woorden
'uit goede muntsoorten bestaande' slechts te lezen 'goede muntsoorten vertegenwoordi-
gend.'
53·   Proeve, blz. 46.
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keur leest, waarin sprake is van het weren van 'alle steygheringhe ende con-
fusie in t'stuck van de Munte,'54 zou men geneigd zijn te zeggen, dat de bank

haar doel niet bereikt heeft. 'Confusie' in het muntwezen is er nog wel even

gebleven. Door de oprichting van de bank werd zonder meer geen paal en

perk gesteld aan het bedrijf van allerlei particuliere muntbedervers, van wie

sommigen vermomd als muntmeester, en kwam er geen einde aan het binnen-

dringen van vreemde munten tegen te hoge koers, kortom, aan toestanden en

feitelijkheden, waaruit die 'confusie' voortgevloeid was en vooralsnog bleef
voortvloeien. Maar met het bankproject werd wel een stap en, naar het mij
wil voorkomen, de enig mogelijke stap in de goede richting gezet, een stap,
waarvan de betekenis niet geringer werd, omdat mogelijkerwijs de initiatief-
nemers of sommigen hunner van die betekenis subjectief een grotere voor-
stelling hadden dan objectief gerechtvaardigd was.

In dit licht beschouwd moet ook de stelling van Van Dillen, dat de ironie

der geschiedenis gewild heeft, dat de wereldberoemde instelling, welks voor-

naamste oprichtingsmotief geweest is de verbetering van het geldwezen, juist
in dit opzicht niet geslaagd is,55 als te ongenuanceerd en te weinig diepgaand

aangemerkt worden. Trouwens, met hoeveel respect men ook Van Dillen's

geschriften over de Wisselbank dient te benaderen, met het oog tevens op de

omvangrijke bronnenstudie en in verband daarmee de overvloed van meege-

deeld feitenmateriaal, men is meer dan eens geneigd bij bepaalde passages in
deze studies een vraagteken te plaatsen, omdat onvoldoende van de betekenis

van die feiten of hun onderling verband blijk wordt gegeven. Een vergelijking
van het werk van de zoveel latere schrijver over de Wisselbank, Van Dillen,
met dat van Mees dringt zich onwillekeurig op. Het kost weinig moeite het

kenmerkende verschil te zien. Mees is verre de mindere wat bronnenstudie

betreft. Hij is ook de mindere wat de beschrijving aangaat van het algemeen
historisch kader, waarin de bank geplaatst moet worden, welk perspectief

j uist bij Van Dillen zo pregnant tot uitdrukking komt. Het gezichtsveld van
Mees is meer begrensd, nauwer, maar zijn blik is meer gericht, dringt dieper
door. Mees geeft een theorie van de Amsterdamse Wisselbank, terwijl Van
Dillen er een beschrijving van geeft. Van Dillen schildert het interieur en het

exterieur van het gebouw der bank in levendige kleuren en hij verliest geen

detail uit het oog, maar Mees speurt naar de constructie.
Van Dillen meent, dat de Wisselbank aan haar voornaamste motief tot op-

richting - verbetering van het geldwezen - niet beantwoord heeft, een hoogst

belangrijke mededeling, die men ook bij Mees aantreft. Terwijl men echter bij
Van Dillen tevergeefs zoekt naar een nadere adstructie van zijn stelling, geeft

54· Proeve, bijlage nr. 5, blz. 283·

55· Vgl. Mensen en achtergronden, biz. 337·
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Mees, zoals in dit hoofdstuk nog blijken zal, zich alle moeite om met klem
van argumenten, ontleend aan de wezenlijke structuur van de bank en de
karakteristiek van het monetaire stelsel, zijn zienswijze te funderen. Men kan
namelijk voor een adstructie van de genoemde stelling niet volstaan met een-
voudig te verwijzen naar het voor iedere beschouwer waarneembare feit, dat
het proces der muntverslechtering zich ook na de oprichting der Wisselbank
nog geruime tijd heeft voortgezet. Men moet integendeel aantonen, dat de
bank niet het geeigende instrument was of kon zijn om de gevolgen van die
muntverslechtering te neutraliseren. Dan rijst de vraag naar de wezenlijke
inhoud van het begrip bankgulden. Kon die bankgulden soms bij een voort-
duren van een ontredderd muntwezen een bijdrage leveren tot een gezond
geldwezen'. Het is juist Mees, die, in de als gevolg van de stroom van munt-
regelingen zich telkens wijzigende monetaire situatie, steeds weer naar een
antwoord op die vraag zoekt, terwijl bij Van Dillen dat centrale thema ver-
loren gaat in een overvloed aan medegedeelde details.56
Een verder punt.

Op blz. 354 van zijn Mensen en achtergronden spreekt Van Dillen over de
grote populariteit, waarin de Wisselbank zich reeds spoedig na haar oprich-
ting mocht verheugen. Hij geeft zelfs de oorzaken van die populariteit aan en
wijst daarbij op de belangrijke diensten, die de bank in haar dubbele functie
van kassier en wisselaar aan de Amsterdamse handel bewees. Vooral, meent
hij, moet het door haar ingerichte giroverkeer, bij de ontredderde toestand
van het courante geld, weI zeer in de smaak gevallen zijn. Van Dillen con-
strueert hier een tegenstelling tussen giroverkeer en ontredderde toestand van
het courante geld. Een juiste tegenstelling is echter giroverkeer tegenover
betalingen in hard geld, ontredderd of niet. Voor giroverkeer als zodanig kon
men ook reeds bij de kassier terecht. Het belangrijke van het bankverkeer
was niet gelegen in het feit, dat men er overschrijven kon, maar wat men er
overschrijven kon. Als menf Iooo,- via de kassier gireerde, dan schreef men
duizend 'ontredderde' guldens over. De ontvanger, die kasbetaling verlangde
bij de kassier, ging min of meer op avontuur uit. Schreef menf 1 000,- bij de

56, Vgl. bijvoorbeeld Mensen en achtergronden, biz. 346 e.v., waar uit een veelheid van
bronnen gegevens ten aanzien van de oorspronkelijke inrichting der bank bijeengebracht
worden, maar waarbij Van Dillen niet, zoals Mees doet (Proeve, blz. 47 e.v.), doorstoot
naar de kern van de zaak, het de Wisselbank typerende bankgeld. In dit verband valt het te
betreuren, dat ook in een belangrijk werk als de Algemene Geschiedenis der Nederlanden,
waarin Van Dillen in deel VII in zijn opstel 'Honderd jaar economische ontwikkeling vanhet Noorden' bij de behandeling van de Wisselbank (blz. 304 e.v.) zo opvallend aan de op-
pervlakte blijft. De bank als factor in het monetaire bestel komt niet ter sprake. Van Dillen
vermeldt slechts de met de bank geopende mogelijkheid tot girobetalingen, een op zichzelf
weinig zeggend gegeven, terwijl daarnaast gewezen wordt op het in I683 door de bank in-
gevoerde beleningsstelsel als stimulans voor de Amsterdamse metaalhandel.
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bank over, dan gireerde men bankguidens en dat waren in beginsel in zilver
definieerbare guldens. Op blz. 404 spreekt Van Dillen wel, onopvallend en
niet nader uitgewerkt, over de betrekkelijke waardevastheid van de bank-

gulden, maar ik kan aan die mededeling niet zoveel waarde hechten in ver-
band met Van Dillen's moeilijk te volgen standpuntbepaling ten aanzien van

de bankgulden als zodanig.
Van Dillen geeft zich namelijk veel moeite om duidelijk te maken, dat het

geenszins in de bedoeling lag van de oprichters der Wisselbank om wegens
de slechte hoedanigheid van het courante geld een apart bankgeld, een'bank-
gulden' te scheppen. 'Aan zo iets dacht men geen ogenblik: (blz. 357)· De
benaming 'bankgeld' komt ook in lange tijd nog niet voor. Eerst in I 638 is
volgens Van Dillen van bankgeld sprake en dan nog duidt die term niet op
een van het gemunte geld afwijkende geldeenheid, zoals Mees meent, maar

eenvoudig op het geld, dat in de bank aangenomen en uitbetaald wordt (blz.
359)· Nu is moeilijk na te gaan, wat men dacht. Men kan zich beter houden
aan wat men deed en nagaan, welke consequenties aan die daden verbonden
waren. Het komt meer voor, dat de latere beschouwer uit bepaalde maat-
regelen gevolgen ziet voortvloeien, die men bij het treffen van de maatregel
niet als zodanig beschreven heeft of zelfs voorzien heeft. Men krijgt sterk de

indruk, dat Van Dillen in gevallen als deze te veel aandacht schenkt aan de
verbale formuleringen van de ordonnantian en te weinig let op de diepere

betekenis van hetgeen zich afspeelt. Het staat niet in de ordonnantie, dus het
is er niet! Maar dan komt men wel voor moeilijkheden te staan. Zo zegt Van
Dillen op blz. 360, dat op I I november I638 de vroedschap besluit om met

het oog op de schaarste van het bankgeld (rijksdaalders dus vooral naar Van
Dillen's opvatting) de bank toe te staan ducatons en kruisdaalders in belening
te nemen en hij citeert uit het besluit, dat de maatregel strekt tot 'vorderinge
van de commercie ende negotie, die zonder banckgeldt niet wel gedreven can
worden.' Nu kan ik niet zien, dat door dergelijke beleningsoperaties ver-
meerdering van rijksdaalders plaats heeft. Wel echter hun equivalent in
girale vorm, welk equivalent dezelfde diensten kan bewijzen en waarop dus
de term bankgeld met evenveel recht toegepast kan worden. De maatregel
mislukte trouwens wegens de te hoge beleningskoers van de kruisdaalders,
als gevolg waarvan 'eenighe vuyl ghewin zoekende persoonen' het verkregen
boekgeld gebruikten om rijksdaalders uit de bank te lichten, niet om ze voor
regelmatige 'commercie' te gebruiken maar om ze naar de buitenlandse
munthuizen te zenden.57 Men vindt per slot van rekening bij Van Dillen
verschillende passages, waarin hij zelf de term bankgeld gebruikt om de saldi

bij de bank aan te duiden, ook voor die eerste periode van het bestaan der

57·    Vgl. Van der Wal, t.am., blz. 78
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bank. Hij spreekt bijvoorbeeld op biz. 354 van het wettelijke voorschrift om
wissels in bankgeld te trekken. Men trekt een wissel echter niet in munten
maar in guldens, in dit geval bankguldens en dat zijn bedragen in de boeken
der bank. Dat men die bankguldens ook op andere wijze verkrijgen kon dan
door inbreng van bankgeld in Van Dillen's betekenis van het woord, blijkt
uit zijn mededeling op biz. 349, waar hij aangeeft, dat men zich ook voor
ingebracht billioen of ongemunt metaal desgewenst kon laten crediteren in
de boeken der bank. In die boeksaldi is van meet af aan het de Wisselbank
typerende verschijnsel gelegen, een verschijnsel, waarvan bij Van Dillen
mijns inziens te weinig de betekenis in het licht gesteld wordt.

De betekenis van de Wisselbank wordt door Mees - om weer op hem terug te
komen - ook voor de beginperiode van de bank naar ik meen beter benaderd
door zijn reeds vermelde opmerkingen over het ontstaan van de twee geld-
soorten.58 De bankguldens, ontstaan door het in ontvangst nemen van vol-
wichtige munt of overig metaal op basis van de prijs van volwichtige munt,
hadden immers, zolang de bank haar zilverprijs niet wijzigde, een vaste zilver-
waarde, dit in tegenstelling met de guldens uit het overig verkeer, waarvan de
zilverwaarde onzeker was. Had men dus in bankguldens te vorderen of te
betalen, dan was men gevrijwaard tegen de dagelijkse steigering van het
goede geld, tegen het ontvangen van slechte en verminkte muntspeci8n of van
te grote hoeveelheden pasmunt. De lezer van Mees zou hieraan toe willen
voegen, dat, indien het mogelijk geweest zou zijn het hele betalingsverkeer
in deze bankguldens af te wikkelen- een theoretisch denkbare maar praktisch
onhaalbare constructie -, inderdaad aan de 'confusie,' als het ware met 66n
slag, een einde gekomen zou zijn. Dan zou het bankproject niet slechts een
stap, maar de beslissende stap in die richting geweest zijn. Zeker destijds
echter, in het naar hedendaagse begrippen nog primitieve stadium van het
geld- en bankwezen, kon die bankgulden nog slechts in een beperkte sector
van het betalingsverkeer zijn diensten bewijzen. Maar hoewel beperkt, was
het een belangrijke sector, de sector namelijk van het grote handelsverkeer,
nationaal zowel als internationaal. Voor die sector was een bankgulden met
stabiele zilverwaarde van te meer betekenis, omdat de aldaar zich afspelende
transacties zich als regel over een langere tijdsperiode uitstrekten dan bij de
transacties in de kleinhandel of ambacht of in de consumptieve sfeer het geval
was. Aldus corresponderen met de twee geldsoorten van Mees twee betalings-
sectoren. Ik vind deze zienswijze bevestigd bij Joh. de Vries, die in zijn De
58, Vgl. hiervoor, biz. 40. Mees spreekt zich in dit stadium van zijn onderzoek nog niet
uit over de vraag, of het bankbestuur ten volle gebruik gemaakt heeft van de aldus ge-
schapen mogelijkheden tot verbetering van de monetaire situatie.
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economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw de functie der
wisselbanken gelegen ziet in de sfeer van de geldzijde der stapelmarkt.59 Ik
versta dit zo, dat het de bankgulden was, waarin men wissels trok, betalingen
verrichtte, rekeningen vereffende, alles betrekking hebbend op transacties in

goederen, voor welke vooral Amsterdam het centrum van de handel vormde,
een belangrijk deel dus, maar toch altijd maar een deel van het hele bedrijfs-
leven. Het naast elkaar bestaan van de twee guldenssferen betekent intussen

geenszins, dat deze onafhankelijk van elkaar waren. Rekeneenheid was de

gulden en deze bleef geincorporeerd in de actuele circulatie. In die reken-
eenheid kreeg ook de bankgulden zijn prijs, het beroemde agio. De Vries
noemt de bankgulden een stabiel element in het betalingsverkeer.60 Hij was

dat, zolang hij bankgulden bleef. Transacties binnen de bankguldensfeer ge-
schiedden op vaste zilverbasis, maar traden ze daarbuiten, gelijk vaak het
geval was en moest zijn, dan moest de kloof van het agio overbrugd worden

en ondergingen zij verder het wel en wee van de metaalcirculatie.61

DE AMSTERDAMSE WISSELBANK IN VOLLEONTPL0011'NG

Na de Wisselbank in haar beginperiode gekarakteriseerd te hebben als een

eenvoudige giro-depositobank van grof courantgeld, gaat Mees over tot wat
hij het moeilijkste decl van zijn taak noemt, namelijk 'tot het schetsen der
veranderingen, welke  die bank, gedurende het verdere gedeelte  der   17de

eeuw, ondergaan heeft, en door welke zij in dien zonderlingen en veel inge-
wikkelder toestand  kwam, in welken  wij haar gedurende  de  I 8de eeuw aan-
treffen.'62 De sleutel tot begrip van die verdere ontwikkeling is weer gelegen

in de veranderingen, die op monetair gebied plaats grepen. Ik zal de uiteen-

zettingen van Mees in dit kernstuk van zijn boek weer niet op de voet volgen,
maar mij bepalen tot enkele hoofdpunten, waaruit de draagwijdte van zijn
beschouwingen en zijn methode van werken voldoende blijken.

A. De aanloop tot het beleningsstelsel van   1683
De periode rond I620 wordt gekenmerkt door het binnendringen in de cir-
culatie van onze gewesten van de nieuwe zilveren penningen van aartshertog

59.  Vgh Joh. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende
eeuw, blz. 59. De Vries verwijst daarbij met instemming naar Jansma, Economische en
sociale ontwikkeling van het Noor(len, biz. 92.
60.   T.a.p., blz. 59.
6I.    Bijvoorbeeld koop in bankguidens en verkoop in guldens, te betalen over drie maan-
den.

62.   Proeve, blz. 67.
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Albertus en aartshertogin Isabella. Het waren de patacon, bij ons kruisdaal-
der (kruisrijksdaalder) genoemd en de ducaton. Vergelijken wij de patacon
of kruisdaalder en de ducaton met onze rijksdaalder, die bij een fijngewicht
van  528* azen  in  I 622 definitief 0Pf2: IOSt. getarifeerd was, dan mocht de
koers van de patacon met 5 I 2* azen fijn zilver niet hoger zijn dan f 2 : 8 st., de
ducaton  met  637%  azen  fijn niet hoger  dan f 3. Spoedig waren zij echter  in
omloop voor respectievelijkf 2 : 10 st. en f 3 : 3st. De regering trad wel tegen
de indringers op; zij tarifeerde de patacon (te laag) opf 2 : 7 st. en verbood de
ducaton, maar, zoals gewoonlijk met dergelijke maatregelen, zonder effect.
De indringers wonnen het pleit en de rijksdaalder verdween van het toneel.

Hoe stond de Wisselbank tegenover deze ontwikkeling?
Mees had haar gedefinieerd als een depositobank van grof courantgeld (bij-

voorbeeld de rijksdaalder). Zij nam dat geld op tegen de prijs van de van
kracht zijnde muntregeling, dus in de jaren rond I 620 de rijksdaalder tegen
f 2:IO St. Haar bankgulden volgde in zijn agio het agio van de rijksdaalder,
waarvan hij de girale weerspiegeling was. Als zodanig kon de bank onver-
schillig staan tegenover de ontwikkeling. Steeg in verband met die ontwik-
keling de marktprijs van het zilver, dan zou dat agio eveneens een stijging te
zien geven, maar behield de bankgulden zijn vaste zilverwaarde.63 Maar de
bank was niet alleen kassier, zij was ook wisselaar. Werd haar lopende specie
aangeboden ter verkrijging van een banksaldo, dan kon zij het aangeboden
materiaal opnemen op basis van de muntvoet van de rijksdaalder en de in-
brenger dienovereenkomstig crediteren in bankguldens. Maar verlangde men
bepaalde muntspecitn voor het aangeboden materiaal, stond de bank dus
voor een echte verwisselingstransactie, dan moest zij die gevraagde specien
uit voorraad leveren of, voorzover zij ze niet in voorraad had of voorzover
haar voorraad uitgeput dreigde te geraken, door aankoop verwerven.64 Dat
laatste kon niet altijd geschieden door creditering van de verkoper in bank-
guldens, want de voorschriften beperkten de bank in de muntsoorten, die
voor opname in de bank in aanmerking kwamen. Bovendien kon de verkoper
contante betaling verlangen.

Mees tracht nu deze moeilijkheid te overbruggen door te veronderstellen,
dat zich in de bank een scheiding voltrok tussen haar functie als kassier en
haar functie als wisselaar. Als kassier of depositobank bepaalde zij zich met
name tot enkele bijzondere specien (bijvoorbeeld rijksdaalders), die zij als
bankspecien op de wettelijke prijs opnam of uitbetaalde tegen creditering,

63.  Om te grote uitvoerigheid te vermijden laat ik in de tekst de gouden muntspecien
buiten beschouwing.
64.  De munthuizen waren sterk beperkt in de soorten munt, die daar geslagen konden
worden. Vgl. Van Dillen, Mensen en achtergronden, blz. 338.
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respectievelijk debitering in bankguldens, maar als wisselaar hield zij kas in
lopende munt, kocht en verkocht zij in kasgeld. Zij maakte daarbij gebruik
van de haar toegestane vrijheid om als wisselaar enig opgeld op bijzonder
gevraagde specie te vorderen, daarbij wel trachtend dat opgeld zoveel moge-
lijk binnen de perken te houden, maar toch min of meer de markt volgend.
Als kassier hanteerde de bank bijgevolg de vaste, wettelijke zilverprijs, als
wisselaar - zij het vertragenderwijs - de variabele marktprijs van het zilver.

Zijn  hypothese  ziet  Mees tot zekerheid worden door de bepalingen van de
muntregeling van I645, waarbij aan banken en wisselaars en dus aan banken
als wisselaars bevolen wordt een reeds getolereerde hogere koers van de
binnengedrongen Zuidnederlandse munten te volgen (kruisdaalder 2: IO St.),
maar aan de wisselbanken afzonderlijk, dus als kassiers, 5 opgedragen wordt
de schatting van I622 aan te houden.66 Deze veronderstelling van Mees ten
aanzien van de situatie bij de Wisselbank maakt het mogelijk een volgens
hem sluitende verklaring van de loop der gebeurtenissen te geven. Als wis-
selaar kon de bank van de tolerantie ten aanzien van de binnengedrongen
munten gebruik maken en in contact blijven met de markt, maar als kassier

moest zij daar ongevoelig voor blijven en gold voor haar uitsluitend de munt-
regeling van I 622, waardoor zij gebonden was zowel aan de soort der toege-
laten munten als aan de koers daarvan. Nu lag de tolerantie van de kruis-
daalder in het verlengde van het verdwijnen van de rijksdaalder. Maar juist
die rijksdaalder was een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste bank-
specie, het middel dus ter verkrijging van bankgeld.67 Het verdwijnen van
deze bankspecie maakte dus de verkrijging van bankgeld een stuk moeilijker.
Van deze situatie maakten de particuliere kassiers gebruik om het bankgeld
op te kopen en terug te houden, waardoor het agio tot een onmatige hoogte
opgedreven kon worden.68 De vroedschap trachtte hier wel tegen in te gaan
door op 2I oktober  I638 een agio-maximum af te kondigen van 1 %, maar
aangezien dit een slag in de lucht bleek, besloot zij op I o november I 638 de
bank te machtigen ducatons en kruisdaalders in de bank op te nemen, eerst

65·    ' . . . ' dus waarschijnlijk in hare betrekking als kassiers,....' zegt Mees, zijn betoog
door inlassing van het woord 'waarschijnlijk' enigszins afzwakkend, op blz. 7I van de
Proeve.
66. Van Dillen, Mensen en achtergronden, blz. 359, verwerpt Mees' veronderstelling van
een scheiding tussen kassiers- en wisselaarsfunctie in de bank. Hij komt die onderscheiding
in de documenten nergens tegen en bovendien vraagt hij zich af, of een dergelijke scheiding
praktisch gehandhaafd zou kunnen worden. Een koopman, die rijksdaalders in de bank
brengt, laat zich toch zeker het opgeld niet ontgaan. Mees zou antwoorden: hij laat zich dat
agio niet ontgaan, want hij vindt het terug in het agio van zijn bankgeld.
67· Mees gebruikt in dit tekstgedeelte de term bankgeld weer ter aanduiding van de cre-
ditsaldi in de boeken der bank.
68.   Van der zijde der kassiers zouden dit speculatieve transacties geweest kunnen zijn
met het oog op verkopingen der O.I. Compagnie, die altijd in bankgeld geschiedden.
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in de vorm van een belening, maar kort daarop reeds, namelijk 26 october
1641, als goed bankgeld.6' In zowel de beleningsvorm als in de depositovorm
werden de toegelaten munten gewaardeerd op basis van hun fijnzilverinhoud
en de muntschatting van I 622, namelijk respectievelijk f 3 banco en f 2 : 8 st.
banco.

In het voorbijgaan merk ik op, dat de Amsterdamse stadsregering met dit
besluit formeel tegen de muntregeling van  1622 en dus tegen de landsregering
inging, daar zij op grond van het plakkaat van I 622 de ducaton in het geheel
niet  en de kruisdaalder slechts  op f 2: 7 st. mocht erkennen. Zij zondigde
echter niet tegen de muntvoet van 1622, want op die basis was de kruisdaalder
in  1622 een stuiver te laag geschat. Men kan zich evenwel de moeilijke positie
van de stadsregering voorstellen, die als bestuurster van een in de dagelijkse
praktijk opererende instelling haar koers moest zien te bepalen tussen enerzijds
de eisen aan de bank gesteld als gevolg van de feitelijke ontwikkeling in het
financiele centrum Amsterdam en anderzijds de bepalingen van de munt-
plakkaten, een aangelegenheid van de landsregering, welke bepalingen die
feitelijke ontwikkeling steeds min of meer nahinkten. Op dit laatste aspect
van de monetaire situatie wordt door Mees helaas niet ingegaan. Hij ziet de
positie  van  de  bank  in  I 64 I  zonder  meer  in haar tweevoudige gedaante  van

enerzijds depositobank van bepaalde bankspeci8n, berekend naar de wette-
lijke schatting van  I 622 en, afgescheiden  van deze hoedanigheid, anderzijds
als wisselkantoor van gemunt en ongemunt metaal.70

OP 5 augustus van het jaar  1645 komt er echter verandering. Op grond van

klachten uit handelskringen, dat de bank als kassier zich bij het uitbetalen
van bankgeld in specie het recht voorbehoudt daarvoor de muntsoort te
kiezen, die haar belieft in plaats van tegemoet te komen aan de wensen van de
handel, beveelt de vroedschap de bank uit te betalen in de gevraagde specie.
Maar tegelijkertijd staat zij aan de bank toe daarbij enig redelijk opgeld te
vorderen.71  Mees ziet hierin een erkenning van het beginsel. dat de bank ook
als kassier en niet alleen als wisselaar van de wettelijke valuatie af mag wijken,
wat tevens inhoudt, dat er weer een hereniging plaats grijpt van haar werk-
zaamheden als kassier en wisselaar. Door aan de kruisdaalder, ten aanzien
waarvan de maatregel in eerste instantie gold, een hogere prijs bij uitbetaling
toe te kennen dan f 2 : 8 st. banco gaf de bank dus minder metaal dan zij op
grond van de muntvoet van I 622 verplicht was te geven. Maar, zegt Mees, die
onmiddellijk naar een verklaring van dit optreden zoekt, hiermee werd naar

69.   De term bankgeld wordt hier gebruikt in de betekenis van middel ter verkrijging van
guldenssaldi bij de bank.
70.      Proeve, blz. 8 L
71.   Proeve, biz. 82.
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de denkbeelden van die tijd aan de waarde van het bankgeld niet tekort ge-
daan. Hij meent, dat men de hogere prijs van de daalder in de omloop als
waardestijging van die munt beschouwde, daarbij weer aanknopend aan zijn
reeds eerder behandelde stelling, dat men destijds geen onderscheid maakte
tussen de begrippen waarde en prijs.72 Door aan die kostbaarder geworden
specie een hogere prijs in bankgeld toe te kennen liet men de waarde van dit
laatste, naar men meende, onverlet.

Vanuit die denkbeelden meent Mees vervolgens ook de bepalingen van
1654 te moeten verklaren. De kruisdaalder gold in het verkeer reeds meer dan

f 2: IO St. en ook het agio van het bankgeld was dus zeer hoog. Weer zag men
de hoogte van dit agio volgens Mees niet in het juiste licht. Men had in dit
hoge agio een teken moeten zien van 'de deugd en de meerdere vastheid van
waarde des bankgelds boven het kasgeld,'73 maar neen, men stelde het gelijk
aan het opgeld van de specie en zag er een door kunstgrepen van de geldhan-
delaars teweeggebrachte, onbehoorlijke steigering van het bankgeld in. 'In
hetgeen de vastheid van deszelfs waarde aanduidde, zag men dus juist het
tegenovergestelde, namelijk eene te groote veranderlijkheid van waarde. 974

Vandaar de maatregel van 1654, waarbij men, om dat agio te doen afnemen,
besloot de patacon of kruisdaalder in de bank aan te nemen tegenf 2:IOSt.
met bijbetaling van  2% % agio bij inbreng en bijpassing van slechts 24&% bij
uitbetaling. Daarmee werd de kruisdaaider opf 2:9 st. banco gebracht en het
bankgeld met veronachtzaming van de muntvoet van  1622 met ruim 2% ver-
zwakt.

Reeds in I 656 kwam men echter terug op de maatregelen van I 654· De
kruisdaaider werd  weer  op f 2:8  st. banco gebracht, hoewel de inbreng  nu
diende te geschieden in een beleningsvorm, waarbij men een recepis aan toon-
der afgaf. Binnen zes maanden kon de houder de beleende specie tegen de ge-
noemde prijs terugnemen. Na die tijd verviel deze aan de bank. Mees zegt
niets over het waarom van deze regeling.75 In wezen gaat zij in tegen de door
hem veronderstelde denkbeelden bij het bankbestuur, want de zilverbasis van

de bankgulden werd er weer door opgevijzeld, hetgeen dan weer bevorderlijk
was voor een agiostijging. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat aandrang
van hogerhand hiervoor verantwoordelijk is geweest. Het gekozen belenings-
stelsel kan men dan wellicht als poging zien om het aantal uit te betalen
kruisdaalders tegen de koers van 48 st. te beperken, een soort compromis dus.

72.   Vgl. hier, blz. 30·
73.   Proeve, blz. 84.
74·   Idem, idem.
75· Van Dillen, Mensen en achtergronden, blz. 364, spreekt van een duistere periode in de
bankgeschiedenis.
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Hoe dit zij, ook dit beleningsarrangement was van korte duur. De bank liet
het weer varen om het eerst in I 683 en dan voorgoed weer in te voeren. Dat
komt er dus op neer, dat de bank van kort na I656 tot I683 weer eenvoudig

depositobank was van bepaaide muntspeciiin.
In deze situatie valt de muntregeling van  1659, een regeling door Mees als

'zonderling' bestempeld vanwege de dubbele tarifering, die zij inhield. Op
grond van deze regeling zouden nieuwe munten geslagen worden ter vervan-

ging van ducaton en patacon. Maar niet alleen, dat men daartoe naam en
stempel wijzigde, men gaf de nieuwe munten, namelijk respectievelijk de zil-
veren rijder (in het gebruik later weer ducaton geheten) en de zilveren ducaat
(later rijksdaalder), om redenen, waaromtrent Mees ons in het duister laat,
een iets geringere fijnzilverinhoud. Om ons te bepalen tot de munt, die wij al
meer als voorbeeld namen, de patacon of kruisdaaider van 5 I 2* azen fijn
kreeg als opvolger de ducaat (nieuwe rijksdaalder) van 507* azen fijn. Deze
ducaat tarifeerde men opf 2:8  st., de waardering van de zwaardere patacon
volgens de muntregeling van I 622, maar karakteriseerde deze valuatie als een

schatting in zwaarge/d. Tevens nam men een tweede schatting aan onder de
benaming van courantgelden tarifeerde men de ducaat opf 2 : IO st. courant-
geld. Neemt men deze laatste schatting als basis, dan brengt dat de gulden
terug tot 202 azen fijn zilver in plaats van de ruim 212 azen van 1622. Onder
de benaming zwaargeld hield men derhalve  vast aan de muntvoet  van  I 622,

zij het, dat ook deze muntvoet enigszins verzwakt werd door het verschil in
fijngewicht van patacon en nieuwe rijksdaalder. De schatting  van f 2:8  st.
werd namelijk verlegd  van  5 I21 azen  fijn  naar  507* azen fijn, hetgeen  per
gulden een vermindering betekent  van  ruim  2 1 3  naar  ruim  2 I I  azen  fijn  zil-
ver. Onder de benaming courantgeld kwam de gulden zoals gezegd op ruim
202 azen fijn, een verschil dus van ongeveer 41 % tussen de gulden zwaar en de

gulden courant. Daar aan de Wisselbank bevolen werd zich aan de schatting in
zwaargeld te houden, moest het bankgeld, zo zet Mees vervolgens uiteen, als
gevolg vandeze situatie een 'natuurlijk' agio doen van 4* A 5%e n bij verslech-

tering van het lopend geld, wat een gewone zaak was, een nog hoger agio.
Het grote raadsel, waarvoor hij zich dan geplaatst ziet, bestaat hierin, dat

het agio van de bankgulden zelden die natuurlijke hoogte bereikte, meestal
daaronder bleefen in I 672 hetkasgeld zelfs agio boven bankgeld deed. Van een

sluiting van de bank was intussen geen sprake. Men kon steeds het bankgeld
in specie opvragen. Zou dan bijvoorbeeld het agio op 3 % staan, dan kon men
met voordeel voor I03 lopende guldens I 00 bankguldens kopen, die na om-
wisseling bij de bank ongeveer I05 lopende guldens konden opleveren. De uit
die voordeel biedende transacties ontstane vraag naar bankgeld, moest dan
toch het agio weer opdrijven.
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Voor de oplossing van dit raadsel grijpt Mees weer terug op de door hem

veronderstelde zonderlinge denkbeelden van die tijd omtrent het verband
tussen waarde en prijs van de muntspecitn. V66r 1659 had bankgeld wettige
courante munt vertegenwoordigd. Alle agio van het bankgeld moest als on-
behoorlijk gekwalificeerd worden, omdat het aangaf, dat het wettige couran-
te geld niet identiek was aan het feitelijke courante geld.

Nu, na I 659, werd dat anders.
Thans was ook wettelijk onderscheid gemaakt tussen de schatting in cou-

rantgeld en de schatting, die de bank onder de benaming zwaargeld volgde.
Het agio had dan, kon men zeggen, een wettelijke basis gekregen. Dit bracht
echter een andere opvatting van het bankgeld met zich. Men betrok de waar-
de daarvan niet meer op die van het courante geld, maar men begon dit bank-
geld meer op zichzelfte beschouwen. Dit bankgeld begon men te zien als vast
in waarde en alle veranderingen in het agio als duurte of goedkoopte van de
specie. Dalend agio van het bankgeld zag de bank als duurte van de specie.

76

Een gegeven som bankgeld had dan immers ter markt minder koopkracht in
zilver. Dus was zilver duurder in prijs, dus hoger in waarde en de bank voelde
zich gerechtigd bij afgifte van specie voor bankgeld opgeld te nemen. Mees
sluit zijn argumentatie af met een voorbeeld, dat als bekrachtiging daarvan
dienen moet. Het is de bekende run op de bank, veroorzaakt door het opruk-
ken  van de Franse legers  in het rampjaar  I 672.  In de eerste schrik  was  het
bankgeld tot 5 % beneden kasgeld gedaald. Twijfels omtrent de veiligheid van
de specie in de bank speelden daarbij zeker een rol. Ongetwijfeld zal de situ-
atie tevens grote vraag naar klinkende munt hebben veroorzaakt, waardoor
deze werkelijk schaars werd. De bank betaalde echter vlot uit, zodat het dis-
agio verdween. Uit het feit echter, dat het bankgeld niet hoger steeg dan de
paristand, blijkt volgens Mees duidelijk, dat de bank bij het uitbetalen van
specie zich een opgeld van minstens 4* % veroorloofde.  Had de bank, gelijk
zij behoorde te doen, de specie op lagere prijs uitbetaald, dan had het bank-
geld immers zijn 'natuurlijk' agio weer moeten bereiken. Schaarste en duurte
van de specie, naar de denkbeelden van die tijd zichtbaar in de lage koers van
het bankgeld, waren voor de bank eens te meer aanleiding geweest de zilver-
waarde van de bankgulden aan te tasten.

De conclusie van Mees luidt dan ook, dat het bankgeld als gevolg van deze
instelling van het bankbestuur gezien moet worden als een op zichzelf staan-
de cijfermunt, omlopend door overschrijvingen en normaliter zelden opge-

76. Mees spreekt (blz. 92) van een 'eenvoudige daling des bankgelds,' welke reeds als
duurte van specie geduid werd. Hij schijnt daarmee te bedoelen ecn daling van het agio,
niet veroorzaakt door de toestand van de circulatie maar door de toevallige vraag- en aan-
bodsposities ten opzichte van het bankgeld.
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vraagd, maar waarvan de metaalwaarde grotendeels afhing van de willekeur
van het bankbestuur en dientengevolge volstrekt geen vastheid bezat.

Tot zover de uiteenzettingen van Mees over deze periode uit de geschiedenis
van de Wisselbank. Wat moet men ervan denken? Opvallend is een wat ik zou
willen noemen zekere onevenwichtigheid in de argumentatie van Mees, een
verschil in gewicht tussen de waargenomen problematiek en de daarvoor aan-

gevoerde verklaringsgronden. De Wisselbank was opgericht om een gezond
geldwezen te bevorderen, als belangrijkste kenmerk waarvan Mees, voor die
tijd terecht, ziet een stabiele zilverwaarde van de gulden. Daarin slaagde de

bank niet, kon zij wellicht ook niet slagen. Maar wat zij volgens hem wel had
gekund, dat was een stabiele zilverwaarde bewerkstelligen van de gulden
banco. Echter ook op dit punt liet de bank zijns inziens jammerlijk verstek

gaan.
Mees vindt het nog begrijpelijk, dat de bank als wisselkantoor de afglijden-

de gulden - zij het vertragenderwijs - volgde. In die hoedanigheid handelde

zij immers in kasgeld en rekende zij in guldens. Zij trad dan op, zoals een

particulier wisselaar had behoren te doen, te goeder trouw en zonder mis-
bruik te maken van de onkunde of nood van haar clienten.  In haar kassiers-

transacties rekende zij echter in bankguldens. Waarom hield zij zich daar
niet aan de eenmaal in die bankguldens vastgestelde zilverprijs? Ter ver-
klaring daarvan voert Mees de onjuiste denkbeelden aan, die er ten aanzien
van het geld bestonden, wat merkwaardigerwijs inhoudt, dat de bank de
draagwijdte van haar eigen beslissingen niet inzag. Had het bankbestuur
m.a.w. een beter inzicht in monetaire zaken gehad, dan zou de bank haar zil-
verprijs in bankguldens constant gehouden hebben en zou de zilverwaarde
van de bankgulden eveneens stabiel gebleven zijn. Met nog andere woorden
gezegd, de bank had zich volkomen passief op moeten stellen tegenover de
stand van het agio, terwijl Mees juist moet constateren, dat de bank dat agio
tracht te limiteren door allerlei  maatregelen,  zoals het afkondigen  pan  een

agio-maximum, het geven van meer armslag aan de kassiersfunctie in de
vorm van beleningsmogelijkheid van niet wettelijk toegelaten muntsoorten
en zelfs door het zonder meer 'bankabel' verklaren van deze penningen en
eindelijk door een regelrechte verhoging van de zilverprijs in bankguldens.

Men kan tegenover deze zienswijze van Mees stellen, dat uit een daad van
praktisch bankbeleid niet zonder meer geconcludeerd kan worden tot onbe-

grip inzake monetaire aangelegenheden. De bestuurders van de Wisselbank
hadden als zodanig niet tot taak een theoretisch handboek te schrijven over
het wezen en de waarde van het geld, maar zij hadden tot taak een dagelijks
opererende instelling te leiden en beslissingen te nemen in de concrete om-
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standigheden van het moment. Evenmin als men uit een besluit tot devaluatie

van een bepaalde valuta de gevolgtrekking kan maken, dat de betreffende

autoriteiten de betekenis en waarde van vaste wisselkoersen niet beseffen, kan
men uit de gestes van de Wisselbankbestuurders hun geldtheoretische inzich-
ten afteiden. Bij monetaire en in het algemeen economische politiek kan en
moet de theorie een rol spelen, maar zij speelt niet de enige rol in het stuk en
soms zelfs niet de hoofdrol.

Maar afgezien daarvan kost het ook moeite Mees te volgen in het aanleg-

gen van zijn criterium ten aanzien van het onbegrip der bankbestuurders. Hij
grijpt de regeling  van  I 659  met haar dubbele valuatie in licht en zwaar  geld

aan om te betogen, dat hierdoor een wijziging kwam in de visie op het bank-
geld. V66r I 659 zag men de gulden, de denkbeeldige rekeningsmunt, zegt

Mees, als onveranderlijk in waarde en alle opgeld van bepaalde specien en
het daaraan corresponderende agio van de bankgulden als een waardestijging
- hoewel een onbehoorlijke - van de laatste. Dat opgeld en die stijging moe-
sten geneutraliseerd worden om de bankgulden op gelijk niveau met de gul-
den en daardoor meer stabiel in waarde te houden. Nu in I 659 echter de

bankgulden zijn eigen valuatie kreeg - de Wisselbank moest immers de schat-

ting in zwaargeld aanhouden - ging men niet meer in de gulden maar in de

bankgulden de waardemaatstaf zien en was juist een laag agio het sein voor

een waardestijging van de specie. Had de bank haar bankprijs van het zilver

eerst verhoogd bij een hoge stand van het agio, thans deed zij dat bij een lage
stand van dat agio, getuige de gebeurtenissen van het jaar I 672.

Mees noemt de regeling van i659 zonderling, maar ik vraag mij af, of deze

kwalificatie ook niet moet gelden voor zijn daarop afgestemde redenering.
Bovendien vraag ik mij af, of deze ingewikkelde en moeilijk te begrijpen
constructie inderdaad nodig was ter verklaring van de gebeurtenissen; ik kom
daarbij terug op wat ik zoeven de onevenwichtigheid in de argumentatie

noemde. Het bezwaar van Mees is, dat de bankgulden de gulden volgde in
zijn afglijden ten opzichte van het zilver. Wanneer ik echter de bijlage num-

mer I bij de Proeve raadpleeg, waarin Mees de zilverwaarde van de gulden

berekent voor de periode 1542-1694, dan zie ik, dat in tegenstelling met de

I 6de eeuw de gulden in de  I 7de eeuw in dit opzicht een veel grotere stabiliteit
gekregen heeft. In de tweede helft der  I 6de eeuw daalde die zilverwaarde ruw-

weg van 400 azen fijn naar 230 azen,  maar in de hele  17de eeuw van 230 azen

naar 200 azen fijn. Van die laatste vermindering valt dan nog het grootste

deel in de periode tot I622, toen de gulden, gelijk wij boven zagen, op ruim

2 I I  azen fijn gesteld werd. Toen in  I 659 de pas nog eens gemarkeerd werd en

men aan de hand van de dubbele valuatie kon aftezen, welke weg de gulden
ten opzichte van het zilver sinds I 622 afgelegd had,77 kwam dat voor die pe-
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riode neer op een vermindering van zilverwaarde van de gulden van 2 I I  naar
202 azen, dus minder dan 5 % in 37 jaren. Het drieguldenstuk van de laatste
jaren  der  I 7de eeuw zal wat muntvoet betreft  op zijn beurt maar weinig af-
wijken van de muntvoet in courant geld van 1659.78 Ook al had de bankgul-
den wat zilverwaarde betreft de gulden op zijn hielen gevolgd, dan kon die
daling in zilverwaarde toch nooit van grote omvang geweest zijn.
Het gevoel van door Mees op te grote maat gesneden argumenten wordt
versterkt, als men deze argumentatie in details nagaat.

Mees spreekt van een onmatig hoog agio in I 638. Hij geeft daarover geen
cijfers, maar beroept zich op uitingen in die richting in de tekst van een or-
donnantie  van   I 0 november 1638. Inderdaad wordt daar gesproken  van
'quaedwillige ende eygenbaet-soeckende persoonen,' die, zoals het in de reso-
lutie van 21 oktober daaraan voorafgaand heet, het 'banckgeldt....  tot zoo
hooghe somme ende dierte' gebracht hebben, overigens ook zonder cijfers te
verstrekken.79 Maar als anti-climax leest men dan bij Mees, dat de vroed-
schap tegen dat excessieve agio optreedt met een agio-maximum van 5 ten
honderd.80 Was dat agio dan toch niet zo 'onmatig' hoog, of was de maat-
regel volslagen zinloos281  Uit een berekening  van  Mees  zelf (noot  I,  blz.  73
van de Proeve) blijkt trouwens, dat het agio van het bankgeld over wat lan-
gere termijn gezien nooit hoger geweest kan zijn dan ongeveer 5 %, afgezien
dus van kort durende uitslagen. Hij berekent daar voor de gouden specien
een verschil van 24 % tussen de wettelijke schatting en de gelding in het ver-
keer en concludeert daaruit, dat het agio minstens 24 % moet bedragen om
gouden muntspecien in de bank te kunnen brengen. Voor het zilver berekent
hij dit verschil voor  I638  op 5%.  Maar als men zegt:  het agio moet zo en zo
hoog zijn, wil men met voordeel specie in de bank kunnen brengen, dan moet

77·    Van der Wal, t.a.p., blz. 8 .
78,   Hiermee is uiteraard nog niets gezegd over de beweging van het prijsniveau in het al-
gemeen. Dat prijsniveau kan bewegen, in beide richtingen, ook bij min of meer constanteziIverprijs. Bekend is,  dat de aanvoer van Spaans zilver in Europa in de jaren  I 580-I 630
geleid heeft tot zilverinflatie. De economische expansie leverde echter een tegenwicht en
volgens Van Dillen (Van rijkdom en regenten,  blz.  5  en  biz.   I 2) heeft die prijsstijging  in
West-Europa in de eerste decennia van de  I 7de ecuw gemiddeld niet meer bedragen dan  I %
perjaar.

79. Vgl. Bronnen, deel I, de nummers 86,87 en 88,
80.   Proeve, blz. 73·
81. Van Dillen,  t.a.B,  biz. 360, houdt het er voor,  dat de maatregel ten aanzien  van hetagio-plafond totaal niets met de bank als zodanig te maken heeft. Dat staat in verband metzijn opvatting, dat rond I638 met de term bankgeld nog niet de boekguldens van de bank
aangeduid worden maar de specie, waarvoor die boekguldens verkrijgbaar zijn en dan spe-ciaal de rijksdaalders. Volgens zijn opvatting, die de door Mees geconstrueerde splitsing inde bank afwijst, berekende de bank ook als kassier opgeld op de rijksdaalder (blijkbaar f %
volgens Van Dillen) en de maatregel wil met name de kassiers dwingen de bank daarin te
volgen.
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men ook zeggen:  men zal specie in de bank brengen, als het agio daarboven

stijgt. Gevolg: een reeds in de praktijk geldend agio-plafond.
Uit het besluit verder van de vroedschap van 5 augustus I 645, waarbij aan

de bank toegestaan wordt opgeld te nemen bij het uitbetalen van bankgeld in
specie, leidt Mees af, dat er weer een hereniging van de twee functies in de
bank plaats heeft. Zij mocht nu immers niet alleen als wisselaar maar ook als
kassier de markt volgen. Als ik dan echter in de resolutie lees, dat het hier
gaat om een opgeld van zegge en schrijve 66n duyt82 op de patacon van
f 2:8 st. d.w.z. een opgeld van ongeveer * % , dan bekruipt mij toch weer het
gevoel van onevenwichtigheid tussen het geconstateerde feit en de betekenis,
die eraan gehecht wordt.

Dit moet helaas ook gelden voor het voorbeeld van Mees uit I 672. Van
Dillen,  die  de  gang van zaken  in   I 672 nauwkeurig bestudeerd heeft,  komt
zelfs tot de conclusie, dat er geen zekerheid bestaat, dat het agio na weder-
keren van het vertrouwen voorlopig op pari gebleven is en dat de argumenta-
tie van Mees, die uit die vermeende paristand zulke zware gevolgtrekking
maakte, dientengevolge op zwakke grondslag rust.83

Vanuit de gedachtengang van Mees zou men op kunnen werpen: als dan die
gulden zijn zilverwaarde nagenoeg gehandhaafd heeft in  de  I 7de  eeuw,  had
dan die Wisselbank wel enige betekenis en wat blijft er over van de stelling,
dat de bank met haar bankgulden een stabiel element vormde in de mone-
taire chaos? Een enigszins bevredigend antwoord op deze vraag zou alleen

gegeven kunnen worden op grond van een detailstudie van de operaties der
bank in de hier behandelde periode. Het lijkt mij juist een bezwaar tegen de
beschouwingen van Mees, dat hij als het ware in vogelvlucht een periode van
driekwart eeuw onder de loupe neemt en daarbij over het hoofd ziet, dat het
aldus verkregen inzicht mogelijkerwijs gemodificeerd moet worden, wanneer
men de operaties der bank op kortere termijn beschouwt. De bankgulden
volgde de gulden, opponeert Mees immers, en ten bewijze daarvan neemt hij
steekproeven, die soms jaren en jaren uit elkaar liggen. Handelstransacties
echter strekken zich in het algemeen niet over een dergelijk lange tijd uit en
voor die kortetermijntransacties van het bedrijfsleven kan de bankgulden als

82.    I gulden = 20 stuivers. I stuiver = 8 duiten of 16 penningen.

83· Van Dillen, t.a.p., blz. 370· Tegenover Van Dillen neemt Van der Wal (t.a.p., biz. 88)
het verdwijnen van het agio als vaststaand aan. Hij baseert dit op een besluit van de vroed-
schap van 4 augustus 1672 (Bronnen,  decl I, blz.  156,  nr.  209) de oude rijksdaalder van  50
stuivers ook in bankgeld op 52 stuivers te stellen, daarmee de bankgulden officieel degrade-
rend tot courantgulden, een resolutie, waar Mees merkwaardigerwijs geen melding van
maakt. Van Dillen echter ontkent, dat de resolutie deze strekking had. Dat de rijksdaalder
voor 52 stuivers mocht circuleren, houdt volgens hem niet in, dat die prijs ook bij uitbeta-
ling door de bank aangehouden werd.
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stabiele factor in dikwijls chaotische toestanden in de geldcirculatie zijn nut
gesticht hebben. Daarnaast staat dan de betekenis van de bank als een soort
openbaar wisselkantoor. In die kwaliteit kan zij stabiliserend opgetreden zijn
in de 'gewone' guldenssfeer en op die wijze als het ware van de andere zijde
uit als ordenend element in de monetaire verwarring gefunctioneerd hebben.

Men moet er bovendien rekening mee houden, dat de bank als nieuwe fac-
tor in het monetaire bestel een noodzakelijk groeiproces moest doormaken.
Blijkens de cijfers, die men bij Van Dillen vinden kan over het totaal der uit-
staande saldi, wordt de bank als kassier eerst in het laatste deel der 17de eeuw
in kwantitatief opzicht van grotere betekenis om in de  I 8de eeuw de grote rol
te gaan spelen, waaraan zij haar bekendheid dankt.84 Het zal juist een pro-
bleem worden voor Mees, die de bank in haar groeiperiode zo weinig positief
beoordeelt, om te verklaren, hoe dan die bank met haar zwevend en daardoor
gebrekkige bankgeld die grote populariteit en zelfs wereldfaam heeft kunnen
verwerven. Wij zullen nog moeten constateren, dat hij als verklaring daar-
voor terug zal moeten vallen op een volgens hem allerwegen bestaand onbe-
grip van de ware natuur der bank en van haar bankgeld, een stelling, die meer
dan de schijn tegen zich heeft.

B. De Wisselbank en het beleningsstelsel
In 1683 wordt bij de Amsterdamse Wisselbank het bekende beleningsstelsel
ingevoerd, dat gedurende de I 8e eeuw gehandhaafd is gebleven. Het luidt de
bloeiperiode der bank in. Haar internationale faam van soliditeit, reeds ge-
vestigd toen zij tot verbazing der hele wereld de critieke situatie van het jaar
1672 doorstond, werd zodanig, dat haar bankgeld naar een opmerking van de
bekende Amsterdamse advocaat, mr. Nicolaus Bondt, in zijn belangrijke
memorie van januari  I 79 I 'de algemeene standaart (is) geweest, waarnaar de
waarde van goederen en koopmanschappen, zowel als de wissel in geheel
Europa geregulierd wierden, en, om zo te spreeken het algemeen gelds-

repraesentatief, waermede men elkanderen voor het grootste gedeelte be-
taalde.'85 Men zou kunnen zeggen een positie van de bankgulden analoog
aan  die  van de U.S.-dollar  na de tweede wereldoorlog.  Mees zegt ervan:
'Nog v66r het einde der I7de eeuw kwam dus de bank in dien toestand, in
welken zij gedurende de geheele  I 8de eeuw is blijven bestaan, en wij moeten

84.   Zij bijvoorbeeld de desbetreffende grafiek in Mensen en achtergronden tussen de biz.
392 en 393·
85.  Bronnen, deel I, nr. 497, blz. 449 e.v. Mr. Nicolaus Bondt (1732-I 792), naar Van
Dillen meedeelt een jurist met veel praktijk in handelszaken. Bondt's memorie is getiteld:
Consideratien over den lagen cours van 't bankgeld en de middelen tot deszelfs herstelling.
Mogelijk is het stuk reeds in november ofdecember I 790 Opgesteld.
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nu eindelijk, ook gedurende dit langste en bloeijendste tijdperk van haar be-
staan, de natuur des bankgelds trachten te doorgronden.

186

Uitgangspunt van Mees en tevens bron van de problematiek, die het bank-
geld voor hem oplevert, is het gegeven, dat de beleningen,87 de creatie van
bankgeld dus, geschiedden tegen een metaalprijs, die ongeveer 5 % lager lag

dan de prijs van het betreffende metaal in courant geld. Voor de beleningen
hield men namelijk ten naaste bij de muntvoet van I 659 aan, berekend in

zwaar geld. Zo werd bijvoorbeeld de zilveren rijder van 635* azen fijn zilver

opgenomen tegen een prijs in banco vanf 3, wat een bankgulden oplevert van

ruim 2 I I  azen fijn zilver, terwijl deze munt in courant geld getarifeerd was op

f) :3 st., hetgeen betekent een courantgulden van bijna 202 azen fijn zilver.

Eveneens werd de onlangs geslagen drieguldenpenning van 603 azen fijn zil-

ver opgenomen. De prijs hiervoor in banco stelde men opf 2 : 17 st. Dat geeft

dus eenzelfde verschil van bankgulden met courantgulden van ruim 21 I azen

fijn zilver minus 20 I azen fijn zilver, ofwel Io azen fijn. De beleningstermijn

was gesteld op zes maanden, maar kon onbeperkt verlengd worden. Het be-

rekende rentepercentage was praktisch te verwaarlozen, namelijk voor zilver-

beleningen  * % per zes maanden.  Werd de beleende specie niet binnen  zes

maanden teruggenomen, hetgeen geschieden kon tegen dezelfde prijs als
waarvoor deze beleend was, en was de overeenkomst niet verlengd, dan ver-
viel de specie aan de bank, alweer tegen dezelfde prijs in banco. Soort en hoe-

veelheid der ingebrachte specie alsmede prijs en rentevoet legde men vast in
een recepis, dat aan de inbrenger bij afsluiten van de transactie werd afgege-

ven en met overlegging waarvan deze de specie weer op de gestipuleerde con-
dities kon terugnemen. Hoewel dit stuk op naam stond, was het in feite aan

houder en vrij verhandelbaar.
Er ontstaat nu de volgende situatie.
Het totale bedrag aan uitstaande creditsaldi der bank bestaat gedeeltelijk

uit bankguldens, ontstaan als gevolg van de genoemde beleningstransacties
en voor een ander deel uit bankguldens, ontstaan uit inbreng van bankspe-
cien (b.v. rijksdaalders) uit de periode van v66r de invoering van het bele-
ningssysteem. Het eerste probleem, dat zich voor Mees voordoet, is het feit,
dat nA de invoering van het beleningsstelsel nooit meer op enket bankgeld

specie is uitbetaald. Bankguldens zijn bankguldens, onverschillig hoe ze ont-
staan zijn. Zou het agio beneden 5 % dalen, dan moest inwisseling in kasgeld

86.    Proeve, blz. 97.
87· Ald rechtgeaard jurist zet Mees uiteen, dat de beleningen bij de Wisselbank geen be-

leningen zijn in strikt juridische zin, maar veeleer overeenkomsten van koop en verkoop
met recht van terugkoop. Hil houdt zich echter aan de gangbare term belening, omdat de
transactie volgens hem van staathuishoudkundig standpunt bezien volkomen met de ge-
wone belening overeenstemt. Vgl. Proeve, blz. I 39·
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toch voordeel opleveren, want 'op den laagsten prijs (dus), waarop het bank-
geld, bij eene volmaakt goede gesteldheid der loopende munt, had behooren
te dalen, had het nog eenen agio van 51 % boven kasgeld moeten doen, en bij
elke vermindering van de waarde der loopende munt had die agio nog hooger
moeten stijgen; en evenwel zien wij het bankgeld gewoonlijk beneden dien
prijs blijven, dikwijls zelfs weinig van kasgeld verschillen.'88 De bank was
voor speciebetaling op enkel bankgeld nimmer officieel gesloten, want een
zodanig feit had ondanks alle geheimzinnigheid, die het bestuur en beheer
van de bank overigens omgaf, nooit onopgemerkt kunnen blijven. Toch was
het bankgeld, hoewel vaak gedeprecieerd en dus met voordeel omwisselbaar,
in feite, behoudens overlegging van recepis, oninwisselbaar en ontstond op
den duur zelfs zowel bij bankbestuur als publiek de mening, dat de bank tot
zodanige uitbetaling ook niet verplicht was.

Hoe deze vreemde situatie te verklaren?
Het zal ons niet verwonderen, dat Mees hiervoor weer teruggrijpt op zijn

stelling van een onjuist begrip van waarde en prijs van het geld bij het bank-
bestuur, dat gezien kan worden als representant van de heersende denkbeel-
den van die tijd. V66r de (weder)invoering der beleningen vertegenwoordigde
het bankgeld bepaaide bankspecien, maar slechts op hoogst gebrekkige wijze,
daar het bankbestuur de prijs dezer specien in bankgeld af liet hangen van de
tijdelijke koers van dat bankgeld. Daling van het bankgeld betekende hogere
prijs van de specie in bankgeld, dus hogere waarde en de bank verhoogde
dienovereenkomstig haar prijs. NA de invoering der speciebelening behield
het bankgeld zijn gebrekkige natuur. Want daalde nu het bankgeld, dan
moest de prijs der verhandelbare recepissen stijgen, omdat bankgeld verenigd
inet een recepis de waarde had der specie, op welke zij in vereniging recht
gaven. De Wisselbank echter, die eenmaal de gewoonte had de waarde van
het bankgeld als onveranderlijk vast te beschouwen en een stijging van de
koers der muntspecien als een wezenlijke waardeverhoging zag, kon in de
hogere prijs der recepissen, hoezeer veelal voorkomend uit een eenvoudige
daling van het bankgeld, moeilijk iets anders zien dan een waardestijging van
de specie. Werd zij dus om specie gevraagd op enkel bankgeld, dan kon zij
volgens Mees 'gerustelijk.... den vollen prijs der recepissen van dien dag als
billijk opgeld op de uitbetaalde specie rekenen:89 Dan kon ook degene, die
specie op enkel bankgeld uit de bank wilde lichten, beter eenvoudig een re-
cepis kopen dan met de bank onderhandelen over het te betalen opgeld.
Speciesoorten, waartegenover recepissen uitstonden, werden dus al van meet
af aan niet meer op enkel bankgeld uitbetaald. Naarmate het aantal specie-
88.      Proeve,  blz.  104.
89.    Proeve, biz. 99.
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soorten in belening opgenomen zich uitbreidde, werd het aantal soorten spe-
cie, dat eventueel voor uitbetaling op enkel bankgeld in aanmerking kwam,
kleiner, totdat hiervoor ten laatste niet anders overbleven dan enkele munten

(oude rijksdaaiders met name), die al geruime tijd handelspenning waren en

zelfs als zodanig meer en meer buiten gebruik raakten. Wilde men deze uit de

bank lichten, dan was dat meer een koop, die men bij de bank als wisselkan-

toor sloot in bankgeld of kasgeld tegen een overeengekomen prijs, in welke

transactie men zeker geen regelmatige wijze van uitbetaling van bankgeld in
specie kon zien.

Op deze wijze lost Mees dus zijn eerste probleem op. Het komt weer neer
op een willekeurige ingreep van de bank in de metaalwaarde van de bankgul-
den, verklaarbaar slechts uit onjuist geldtheoretisch inzicht. Het bankgeld,

van oorsprong en in rechte nog steeds inwisselbaar in specie, wordt in feite

een onopvraagbare cijfermunt, die alleen verenigd met een recepis recht op
specie geeft. Het bankgeld kan tegenover courantgeld depreci8ren, maar die

depreciatie vindt een tegenhanger in de prijs van het recepis, dat bij een 'na-

tuurlijke' stand van het agio waardeloos is.90

Maar, vraagt Mees zich af en in deze vraag ligt zijn tweede probleem opge-
sloten, als dit zo is, waar en waarin ligt dan een grens voor de waardedaling
van het bankgeld? 'Wat verhinderde,' om het met zijn eigen woorden te zeg-

gen, 'dat het grootste gedeelte van de waarde der specie, waarop bankgeld en
recepis verenigd regt gaven, op het recepis zich vestigde?'91 Op de mogelijk-

heid hiervan wijst Mees met een verwijzing naar Adam Smith, die in zijn be-
roemd hoofdstuk over de Wisselbank het geval bespreekt van een vijandelijke
inval, die de eigenaars van bankgeld ertoe zou kunnen brengen zelfs de helft
van hun bankgeld inplaats van twee of drie percent op te offeren om in het
bezit van recepissen te komen.92 In een dergelijk geval, zegt Mees, zou de on-

gerijmdheid van de stelling, dat de lage prijs van het bankgeld slechts uit de

hoge prijs van de specie voortkwam, zeker in het oog gevallen zijn en ware
men er wellicht van teruggekomen.

Dat het vasthouden aan en handelen volgens die zonderlinge stelling nim-
mer tot dat toch natuurlijke gevolg geleid heeft, meent Mees te moeten ver-

klaren uit het feit, dat de bank zelf als koopster van bankgeld bij dalend agio

optrad. Zij deed dat herhaaldelijk en verkocht daartegenover bankgeld bij

90.      Van Dillen, t.a.p.,  blz. 395, betoogt: 'De recepissen werden op de beurs verhandeld;

de prijs was gelijk aan het verschil tussen de koers van de betreffende specie en het door de
bank voorgeschoten bedrag.' De schrijver veronachtzaamt dus geheel de invloed van het
bankagio op de prijs der recepissen.

9 1.     Proeve, blz. 104·
92.   Vgl. Adam Smith, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations,
1776, uitgave Everyman's Library, I 931, volume I, blz. 428.
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stijgend agio. De bank was daartoe in staat, omdat zij evengoed als ieder an-
der recepissen kon kopen en daardoor eigenares werd van het pand. De be-
nodigde middelen vond zij in de specie van v66r de tijd der beleningen of in
de specie afkomstig van vervallen recepissen. Het gevaar, dat zij door gere-
gelde aankoop van bankgeld zichzel f uit de markt zou kopen, was theoretisch
denkbaar, maar praktisch gering, omdat de ervaring leerde, dat het verkeer
aan een zekere hoeveelheid bankgeld immer behoefte had. Mees ziet aldus
het bankbestuur optreden als een manipulator van het bankagio, maar dan
wel op hoogst willekeurige wijze. Laag agio was voor de bank een teken van
schaarste en duurte der specie. Zij wilde dan soms wel aan die schaarste wat
doen door inkoop van bankgeld, maar zij voelde zich daartoe niet verplicht
en kocht bijvoorbeeld niet in, wanneer zij meende, dat de schaarste in ver-
band stond met specieuitvoer wegens ongunstige stand van de wisselkoersen.
De bank liet dan liever het agio dalen dan dat zij specie uitleverde, die tot
's lands schade uitgevoerd zou worden. Deze willekeurigheid van de bank
was er oorzaak van, dat het agio kon wisselen zonder dat de toestand van de
lopende munt daartoe aanleiding gaf. Maar ook al had de bank het agio op
een vast peil gehandhaafd, dan zou het bankgeld nog niet aan zijn bestem-
ming, een volstrekt vaste metaalwaarde, beantwoord hebben. Want dan zou
het de waardewisseling van het lopende geld als gevolg van groter of kleiner
muntbederf gevolgd hebben en gelijk geweest zijn aan het geld van een een-
voudige courantbank.

Slotsoni van Mees: bij de beschreven handelwijze van het bankbestuur was
de mogelijkheid gegeven, dat het agio variabel was als het vast, en vast als het
variabel had moeten zijn, inet als resultaat een bankgeld, dat noch in zichzelf
noch tegenover het lopende geld vastheid van waarde vertoonde, maar waar-
van de waarde afhankelijk was van het goedvinden der'Amsterdamsche Bur-
gemeesters. '93

Waarlijk een slotsom om zich vast te zetten in de geest van een man, die,
als hij later zelf bestuurder van een grote bank zal zijn, er blijk van zal geven
de grootste afkeer te hebben van alle geheimzinnigheid en willekeur en juist
bij zaken van openbaar belang de grootste waarde zal hechten aan con-
troleerbare, objectieve gedragsregels. Op tal van momenten komt naderhand
deze afkeer tot uiting. 94

Maar gegeven de gebrekkige aard van het Amsterdamse bankgeld, hoe dan
te verklaren, 'dat dit bankgeld van een zoo zeer algemeen gebruik heeft kun-
nen zijn?'95

93.      Proeve, biz.  I I 0.
94.   Vgl. b.v. hier, blz. r56.
95·    Proeve, blz.III.
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Het pleit voor de wetenschappelijke integriteit van Mees, dat hij dit derde
probleem, dat uit zijn eigen stellingneming voortvloeit, niet uit de weg gaat.
Tevens pleit voor hem, dat hij voor een verklaring niet terugvalt op omstan-
digheden en situaties (gemak van overschrijving, wettelijke verplichting wis-
sels op Amsterdam in bankgeld te trekken, veiligheid van de bankschat e.d.),
die bij deze verklaring hoogstens volgens hemzelf van secundaire aard kun-
nen zijn en zeker niet als verklaring kunnen dienen voor het feit, dat met na-
me het internationale wisselverkeer voor een belangrijk deel in bankgeld
plaats vond. Behalve om deze goede, maar toch secundaire redenen gaf men
aan dat bankgeld wel degelijk boven lopend geld de voorkeur 'wegens eene
eigenschap, welker gemis juist het hoofdgebrek van hetzelve was, te weten,
wegens de vaste en onveranderlijke waarde, welke men meende, dat het be-
zat.'96 Voor dat besef van waardevastheid was, naar Mees meent, wel enige

grond, omdat het bankgeld namelijk ontstaan was in een tijd, eerste helft van
de  17de eeuw, toen  het in dit opzicht verre de voorkeur verdiende boven 10-
pend geld. En, voegt Mees hieraan toe, wat eenmaal gewoonte is, wordt licht
gecontinueerd. Zelfs toen in de tweede helft van die eeuw het bankgeld zijn
waardevastheid verloor, waren er perioden, dat het lopende geld in een zoda-
nige toestand verkeerde, dat er weinig voor nodig was om het bankgeld in de
gratie te houden. Mees verwijst voor een voorbeeld naar de bekende schel-
lingenreductie van  I693, toen het agio een uitslag te zien gaf van  I 3 7 0 tot 2%
van v66r de pasmuntsanering tot daarna, aldus de grotere waardevastheid
van bankgeld boven lopend geld bewijzend.

In het voorbijgaan zij opgemerkt, dat dit voorbeeld van een grotere waar-
devastheid van het bankgeld sterker aanspreekt dan het voorbeeld  uit  I 672,
dat Mees aanhaalt om het tegendeel aan te tonen. De schellingenreductie was
een maatregel, gericht tegen het overvoeren van het verkeer met pasmunt en
dan nog slechte pasmunt. Het was een sanerend ingrijpen in een typisch mo-
netaire situatie, tegen de gevolgen waarvan de bankgulden juist bescherming
bood, een situatie zou men kunnen zeggen zonder externe verwikkelingen.
Het  voorbeeld  uit   I 672, aangenomen  even  dat de bewegingen  van  het  agio
door Mees juist zijn weergegeven, hetgeen twijfelachtig is, heeft daarentegen
betrekking op een jaar van penibele militaire omstandigheden en van abnor-
male staatkundige verhoudingen met alle complicaties van dien. De vraag is,
of men in een dergelijke situatie met een zuiver monetaire beoordeling kan
volstaan.

lets dergelijks geldt voor het voorbeeld, dat Mees nog geeft uit de tijd van
het  beleningsstelsel.  In  I 763 daalde  het  agio  tot  * % beneden  pari.   Mees

96.    Proeve, biz. I 18.
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brengt wel naar voren, dat de algemene handelscrisis van dat jaar hier een rol
gespeeld heeft, maar hij verwijt toch het bankbestuur een passieve houding
tegenover dat dalende agio en ziet die houding weer als gevolg van een on-
juist inzicht in de ware betekenis daarvan. Men bracht de lage stand van het
agio weer in verband met schaarste en duurte van de specie en men trad daar
niet tegen op door inkoop van bankgeld, omdat men, zoals Mees suggereert,
in dergelijke gevallen vreesde voor uitvoer van die specie. Met deze bewering
maakt Mees zich echter ta gemakkelijk af van de bijzondere omstandigheden
van het crisisjaar I 763, naspel van de zevenjarige oorlog. In  1763 had de me-
taatvoorraad der bank een zeer hoog niveau bereikt in verband met de inter-
mediaire functie van de Amsterdamse geld- en kapitaalmarkt in de oorlogs-
financiering.97 Bovendien waren in de eerste helft van dat jaar de wisselkoer-
sen op Hamburg en Londen zeker niet aan de hoge kant,98 zodat er ook uit
dien hoofde weinig aanleiding was voor de vrees, zo die al bestond, voor mas-
sale metaalafvloeiing. Het agio van het bankgeld daalde inderdaad op 6 au-
gustus I763 tot * % beneden pari,99 maar dat stond in verband met de run op
de plaatselijke kassiers, die daardoor van hun bankgeld af wilden om aan de
vraag naar kasgeld te kunnen voldoen. Hier was geen sprake van normaliter
optredende verschuivingen van de bankguldensfeer naar de kasgeldsfeer, op
welk verschijnsel ik nog terugkom, maar van een abnormaal grote en

100

plotselinge voorkeur voor geld in de vorm van courante munt. Daar komt
bij, dat het de vraag is, of de bank met het oog op het grote aandeel van  bui-
tenlands gemunt zilver in haar metaalvoorraad, zo zij dat gewild had, aan

101

de paniekachtige vraag naar kasgeld onmiddellijk had kunnen voldoen. Het
disagio van het bankgeld verdween overigens spoedig om reeds einde augus-
tus van hetzelfde jaar plaats te maken voor een agio van tegen de 3 %.  Ik wil
met een en ander slechts beklemtonen, dat voorbeelden uit jaren, die geken-
merkt worden door uitzonderlijke omstandigheden, niet de meest geschikte
zijn om de algemene gedragslijn van bepaalde autoriteiten te kenschetsen.

Maar, om verder te gaan, Mees gelooft dus niet, dat de ervaringen met het
bankgeld in vroegere tijden tesamen met de genoemde bijkomende omstan-

97·    Vgl. Van Dillen, t.a.p., blz. 409. Vgl. ook A.C. Carter, The Dutch Republic in Europe
in the Seven Years War,  biz.  1 38 e.v.; eveneens Joh. de Vries, De economische achteruit-
gang der Republiek in de achttiende eeuw, blz. 76.
98,     Vgl. E.E. de Jong-Keesing, De economische crisis van  I 763 te Amsterdam, biz.  168.
99.   Idem, biz. I65·
100. Vgl. hier, blz. 77 e.v.

101. Van Dillen, t.a.p., blz. 409, vermeldt voor januari 1763 een bedrag vanf 25.000.000
aan Spaanse munt. Hij geeft echter in de tabel op blz. 4 1 1  e.v. als totale metaalvoorraad per
3 I januari  I 763 een bedrag op van f 22.893·371. Uit Bronnen, deel II, blz. 906 (inventaris
speciekamer der Wisselbank) blijkt, dat het opgegeven bedrag aan Spaanse munt betrek-
king heeft op januari  i 764. De totale metaalvoorraad bedroeg toen ruimf 30,000.000.
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digheden toereikend zijn om het gebruik ervan zo algemeen en zo lang te
doen standhouden, indien men 'deszelfs natuur en de onbestemdheid van des-
zelfs waarde algemeen doorzien had.'102 Men heeft dat niet doorzien, omdat
de dwalingen, verantwoordelijk voor de zonderlinge inrichting der bank, niet
uitsluitend eigen waren aan de Amsterdamse stadsregering, maar kenmer-
kend waren voor de algemene opvattingen van die tijd, zodat zij zowel weten-

schap als publiek evenzeer blind konden maken voor de gebreken van het
bankgeld als zij voor het bankbestuur aanleiding waren geweest die gebreken
te doen ontstaan en in stand te houden. Mees eindigt dit deel van zijn uiteen-

zetting met een - ik mag wei zeggen - lapidaire zin, te typisch Mees om hem
niet in zijn geheel te citeren: 'Het Amsterdamsche bankgeld levert ons dus
het merkwaardige verschijnsel op van een geld, hetwelk, hoezeer uit zijnen
aard zeer afwisselend van waarde, door eene algemeen heerschende dwaling,
gedurende meer dan eene eeuw, niet alleen in ons land, maar ook in een groot
gedeelte van de Europesche handelswereld, als een volstrekt vaste standaard
is aangemerkt geworden.

,103

Het is wel een zeer krasse uitspraak, die de vijfentwintigjarige schrijver
over geld- en bankwezen hier lanceert. Zij komt toch hierop neer, dat weten-

schap en praktijk zich ten aanzien van de Wisselbank meer dan honderd jaar
op een dwaalspoor zouden hebben bevonden. Hoe meer men echter over deze

uitspraak nadenkt, des te minder weet men er mee aan te vangen. Men zou op
kunnen merken, dat naarmate een dwaling meer algemeen is, zij in de prak-
tijk soms minder gevaarlijk is. Ook op een aardbol, waarvan men ten onrech-

te meent, dat hij het middetpunt van het heelal is, kan het goed leven zijn.
Maar dit terzijde gelaten, wat bedoelt Mees precies met een 'volstrekt vaste
standaard?' De bankgulden had volgens Mees geen vaste metaalwaarde,
maar, indien hij die wel had bezeten, had hij dan kunnen gelden als een 'vol-
strekt vaste standaard?' Is dan vaste metaalwaarde synoniem met volstrekt
vaste standaard of zijn dat logisch verbonden begrippen? In dat geval kan
'volstrekt vaste standaard' zeker niet betekenen een stabiele waarde van de

bankgulden, gemeten in goederen, dus een stabiel prijsniveau. Een vaste ver-

houding van de gulden tot een bepaalde gewichtshoeveelheid metaal levert
immers die gulden in een metalliek stelsel over aan de waardewisselingen van
het metaal als goed. In dat opzicht zou een veranderlijke metaalwaarde van
de gulden juist bevorderlijk kunnen zijn voor een stabiele waardeverhouding
tot alle andere goederen behalve het betreffende metaal zel f en in zoverre dan
ook een vaste standaard genoemd kunnen worden.

Een andere vraag is, of het met de metaalwaarde van de bankgulden zo

102.    Proeve, blz. 1 I6.
103·    Proeve, blz. I 18 e.v.



64                        DE JONGEWETENSCHAPSMAN
slecht gesteld was als Mees meent te kunnen beweren. Verenigd met een re-
cepis had de gulden banco een vaste metaalwaarde. De bezitter van enkel

bankgeld kon door aankoop van een recepis die vaste metaalwaarde ten allen
tijde realiseren. Bij normale stand van het agio, volgend uit de verhouding

der zilverprijzen in banco en in courantguldens, was het recepis nagenoeg
waardeloos. Mees echter hecht blijkbaar minder belang aan het door hemzelf
meegedeelde feit (blz.  107), dat de bank als regel door aan- en verkoop van

bankgeld het agio op dat normale peil hield en dus de metaalwaarde van haar

gulden stabiliseerde dan aan het eveneens door hem maar met meer nadruk
naar voren gebrachte feit, dat de bank dit in exceptionele omstandigheden
(bijvoorbeeld I 763) naliet.

Mees vindt, dat zijn oordeel over de Wisselbank en haar bankgeld genoeg-
zaam gegrond is op de inrichting van de bank, welke mening ik niet delen

kan, maar hij oordeelt het, zich blijkbaar bewust van het gewicht van zijn
uitspraak, niet overbodig met enkele extra-bewijzen te komen. Zo verwijst hij
ter staving van zijn bewering, dat ook de wetenschap blind bleef voor de ge-
breken van het bankgeld, naar de Engelse schrijver Steuart, uit wiens Inquiry
into the principles of political oeconomy (I767)  hij  enkele passages  citeert,
waaruit blijken moet, dat Steuart ten onrechte het Amsterdamse bankgeld
voor een onveranderlijke waardemaatstaf houdt. Steuart zou niet kunnen be-

wijzen, dat de prijzen van goederen en diensten in bankgeld onveranderlijk
zijn, hetgeen hij desniettemin als vaststaand aanneemt.104 Mees citeert Steuart

correct, maar het komt mij voor, dat de eigenlijke betekenis van Steuart's op-
inerkingen over de bankgulden niet ten volle tot Mees doorgedrongen is. Dat
is ook weI verklaarbaar. De metallistisch ingestelde Mees beweegt zich, wat
zijn geldtheoretische inzichten betreft, op een heel andere golflengte dan
Steuart, die door J.A. Schumpeter een 'promising beginning' in een anti-
metallistische stroming in de geldtheorie genoemd wordt, maar wiens ideedi,
helaas ook door onduidelijkheid en weinig vlekkeloze uitwerking, in het
heersende metallistische getij verloren gingen. 105 Steuart noemt het Amster-
damse bankgeld inderdaad, zoals Mees citeert, een 'invariable unit,' maar hij
doet dat, omdat hij meent, dat in de bankgulden verwerkelijkt is, wat het geld
naar zijn mening idealiter moet zijn, namelijk een onveranderlijke maatstaf

104.      Proeve, blz.  120.  Van Sir James Steuart's Principles is een heruitgave verschenen, be-
zorgd door A.S. Skinner, in de serie Scottish Economic Classics onder auspicien van de
Scottish Economic Society (London, 1966). In deze uitgave zijn enkele voor de Wisselbank
relevante passages uit de oorspronkelijke editie niet opgenomen. Men dient derhalve te
raadplegen de uitgave van de Principles, opgenomen in Steuart's Collected Works uit  1805,
zoals Mees deed, ofwel de oorspronkelijke editie uit I 767, zoals door mij geschiedde.

I 05· Vgl. Schumpeter, History of economic analysis, blz. 296 e.v., alsmede Palgrave's
Dictionary of Political Economy, London I899, s.v. Steuart.
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voor de onderlinge waardeverhouding der goederen, de edele metalen daar-
onder begrepen.106 Die edele metalen kunnen volgens Steuart nooit fungeren
als maatstaf voor de waarde der goederen, omdat ze zelf aan waardewisselin-

gen onderhevig zijn. Daarom ontdoet hij zijn geldbegrip, zijn 'money of
account,' van elke nadere fysieke kwalificatie en definieert hij het als 'an
arbitrary scale of equal parts, invented for measuring the respective value of
things vendible.'107 Het Amsterdamse bankgeld kan als een dergelijke waar-
demeter dienen, want het is, zegt Steuart, 'pure money of accompt, and has
nothing ofmerchandise in it from the metals in the vaults.'108 Hiermee wordt
het verschil in benadering van het Amsterdamse bankgeld tussen Mees en
Steuart enigszins duidelijker. Wat door Mees vanuit zijn metallistische visie

op het geld als een het bankgeld aanklevend gebrek beschouwd wordt - de
banksaldi staan niet in een vaste verhouding tot een bepaalde gewichtshoe-
veelheid edel metaal, dus de bankgulden is niet geconcretiseerd in een vaste
hoeveelheid van een materieel goed -, ziet Steuart vanuit zijn nominalistische
visie juist als een verdienste - vanuit het ruilmiddel, de banksaldi, waarin de
bankgulden wel geconcretiseerd, maar niet gematerialiseerd is, staat de bank-

gulden in beginsel niet bloot aan invloeden, die hem als waardemeter onge-
schikt maken.

Het is hier niet de plaats een volledige uiteenzetting te geven van Steuart's
geldtheorie, hetgeen vele bladzijden vergen zou. Ik meen evenwel, dat de
voorafgaande korte aanduidingen volstaan om aan te tonen, dat Mees, die
Steuart het slachtoffer acht van dezelfde 'zonderlinge denkbeelden,' waarniee
volgens hem het bankbestuur behept was,109 daarmee weinig recht doet aan
deze ernstige en bekwame zoeker naar de in het geldwezen verscholen liggen-
de problematiek.

Ditzelfde geldt voor Mees' verwijzing naar de monetaire situatie in Enge-
land tijdens de bankrestrictie rond 1800, toen de goudprijs gestegen was tot
ongeveer £ 4. Io» tegenover een muntprijs van £ 3. 17/Io en desalniettemin
in het Engelse parlement verklaard werd, dat het bankpapier niet in waarde
gedaald was.110 Weer vraagt men zich af, of deze blote mededeling recht doet
aan de hevige strijd, die destijds in Engeland rond de Bankrestrictie is ge-
voerd. Een vermelding bijvoorbeeld van Ricardo's brochure over The high
price of bullion, a proof of the depreciation of banknotes was hier toch zeker op

zijn plaats geweest.

106.      Principles (ed.  I 767), volume II, biz.  306.
107· Idem, volume I, blz. 526 e.v.
I 08. Idem, volume II, blz. 57·
109.      Proeve, blz.  I 19.
1 IO.    Proeve, blz. I 22.
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Dichter bij huis blijft Mees tenslotte met zijn verwijzing naar de reeds ver-
melde memorie van mr. Nicolaus Bondt, 111 te meer interessant, omdat daar-
in het gevoelen weergegeven wordt van een groep vooraanstaande kooplie-
den uit Amsterdam, lieden dus, die ten nauwste betrokken waren bij de pro-
blematiek van het Amsterdamse bankgeld. Mees leest in dit stuk een be-
vestiging van de mening, dat het bankgeld zo laag stond, omdat metaal zo
duur was, alsmede een billijken van de praktijk der bank om 'uit hoofde van
den praesenten cours van het zilver of goud' 1 1 2  bij de uitbetaling van een ge-
geven som bankgeld minder metaal terug te geven dan zij voor diezelfde som
ontvangen had. Bondt geeft echter mijns inziens duidelijk te kennen, dat de
lage koers van het bankgeld te wijten is aan de 'creatie van nominaal bank-
geld,0 1 1 3 daarbij doelend  op de geheime crediettransacties  met  o.a.  de  O.I.-

Compagnie, d.w.z. er is bankgeld ontstaan zonder dat metaal in de bank is
gebracht, zodat er zich gedurig meer verkopers van bankgeld in de markt
vertonen dan kopers. Aan die situatie moet een einde komen en Bondt voert
het recht tot opeisen van bankgeld in specie meer aan als een stok achter de
deur om de Wisselbank (lees: de stad Amsterdam) ertoe te brengen door in-
koop van bankgeld dat laatste weer op zijn gewone koers van 3 tot 5 % agio
te  brengen.  Als  de  bank  het agio  op dat peil brengt en houdt, zodat f I 00
banco gelijk staat metf I 05 courant, dan behoudt dat bankgeld zijn waarde
en daarmee de bank het vertrouwen van de handelswereld. Het accent ligt
dus wel wat anders dan bij Mees. Voor Mees ligt de nadruk op de metaal-
waarde - in gewicht - van de bankgulden, bij Bondt ligt de nadruk op de
marktwaarde van het bankgeld in guldens.

Conclusie  van  Mees: ook tijdens het beleningsstelsel heeft het bankgeld
zijn gebrekkige aard niet verloochend. Hoe ondanks dit vitium originalis de
bank toch van groot nut is geweest, tracht Mees aan te tonen door de bank te
zien in relatie met de Amsterdamse specie- en metaalhandel. Het lijkt juist
hem eerst in deze beschouwingen te volgen, vooraleer het beleningsstelsel in

bijzonderheden te behandelen.

C. De Amsterdamse Wisselbank en de specie- en metaalhandel
Uitdrukkelijk stelt Mees op biz. I48 van zijn Proeve nog eens vast: 'Dat nut
toch' (van de Wisselbank) 'kan niet gezocht worden in het van het loopende

geld afgescheiden bankgeld, hetwelk  door de  bank werd daargesteld:  want

1 1 1.     Vgl. hier, biz. 56.
II2.   Proeve,biz. I2I.
I I 3.     Vgl. Van Dillen, Bronnen, deel I, blz. 452. Bondt schrijft in I 790, in de'nadagen' van
de Arnsterdamse Wisselbank, toen de credietverlening aan de O.I. Compagnie in volle gang
was.
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het loopende geld was, ten minste gedurende de  i 8de eeuw, in eenen zeer gun-
stigen toestand, en het bankgeld, gelijk wij zagen, zeer gebrekkig van aard.

,114

En  verder:  'De bank was nuttig aan den Amsterdamschen handel, doordien
zij de beste gelegenheid daarstelde, ter vestiging van eenen uitgebreiden spe-
cie- en metaalhandel, een handelstak niet alleen op zich zelf van groot  ge-
wigt, maar ook daarom bijzonder belangrijk, dat deszelfs vestiging te Am-
sterdam er veel toe bijdroeg, om die stad tot het middelpunt van den Euro-
peschen wisselhandel te maken, welken wij in dien tijd aldaar gevestigd
zien. '115

Men zou geneigd zijn te denken, dat het niet zo verwonderlijk was, dat
hetzelfde complex oorzaken, dat Amsterdam tot een internationaal centrum
van de goederenhandel maakte - oorzaken deels gelegen in de geografische en
politieke sfeer, deels van sociologische en economische aard - ook bevorder-
lijk bleek voor de bloei van die sector uit de goederenhandel, die de handel in
edele metalen omvat. Maar Mees heeft voor die bloei een speciaal argument,
voortvloeiend uit het bestaan van de Wisselbank, dat waard is om er even bij
stil te staan. Hij betoogt namelijk, dat, dankzij de Wisselbank, de metaalhan-
del (afgezien uiteraard van de loonfactor, maar die noemt hij niet) nagenoeg
zonder kosten kon werken, omdat er geen kapitaal voor beschikbaar behoef-
de te zijn. De metaalhandel, zo redeneert hij op blz. 133, moest natuurlijk
permanent over een grote voorraad gemunt en ongemunt metaal kunnen be-
schikken. Dat zou, wanneer de bank er niet geweest was, een zeer groot kapi-
taal vereist hebben en de kosten daarvan zou de handel zeker niet 116 hebben
kunnen dragen. Maar ziet, die voorraad kon in de Wisselbank gebracht wor-
den en kon in de vorm van bankgeld als ruilmiddel dienen 'en dus tot een
einde, waartoe, indien geene bank bestaan hadde, toch een gelijk kapitaal
zoude vereischt zijn geworden,' Dus twee vliegen in 66n klap: het metaal in de
bank diende tegelijk als werkvoorraad van de handel en in de vorm van bank-
geld als ruilmiddel. Het beleningsstelsel verhoogde nog dit nuttig effect. Door
middel van de recepissen kon over het metaal in de bank tegen eenmaal vast-
gestelde prijs beschikt worden, zodat de handelaar met slechts geringe mid-
delen -de koopprijs der recepissen - toch over een groot bedrag aan metaal
voor zijn operaties beschikken kon.

Wat dit laatste betreft, kan ik, wat het kapitaalbesparingselement aangaat,
kort zijn. Inderdaad, de houder van een recepis had door middel van een re-

1 14.      Opmerkenswaard is,  dat  Mees geen melding maakt van de stijging van de zilverprijs
omstreeks het midden van de I 8de eeuw en de daarmee gepaard gaande verdringing van het
ziIver in de circulatie door het goud.
I I 5·      Proeve,  blz.  148.
I I 6. Mees geeft de reden hiervoor niet aan.
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latief geringe investering het beschikkingsrecht over een zekere hoeveelheid

metaal. Bezien vanuit het standpunt van de metaalhandel als geheel, kan men
zeggen, dat de totale investering in recepissen, gerekend in guldens, gelijk is
of althans niet hoger zijn kon dan de totale prijs van het gedeponeerde bedrag
in courantguldens minus het daartegenover uitstaande bedrag aan bankgeld,
eveneens, via het agio, berekend in guldens, een investering van wellicht
slechts enkele procenten van het in totaal onder controle van de metaalhan-

del staande bedrag. Het bezit van een claim echter is iets anders dan het uit-
oefenen van de aan die claim verbonden rechten. Zodra dit claimrecht door

een houder, of meerdere houders, of alle houders uitgeoefend wordt, moet
voor de volle koopprijs van het metaal opgekomen worden en moet een dien-

overeenkomstig kapitaal disponibel zijn.
Wat het eigenlijke argument van Mees betreft, de dubbele functie van de

metaalvoorraad der bank, namelijk het zijn van een ruilmiddelfonds en
werkvoorraad van de metaalhandel, vrees ik, dat hier een denkfout aan ten

grondslag ligt. Die rnetaalvoorraad van de bank kan inderdaad die twee
functies uitoefenen, maar niet tegelijkertijd. De goederenstroom in de volks-

huishouding vindt zijn parallel in de geldstroom met als verbindingsschakel

het prijzensysteem. De geldstroom kan gevoed worden door metaal of door

bankgeld, dat tegenover een concentratie van metaal gecreeerd is. Dit laatste

is op zichzelf onverschillig. Niet onverschillig is evenwel, dat de omvang zo-
wel van goederen- als geldstroom noch de hoogte der prijzen onafhankelijk
veranderlijke grootheden zijn, maar deze onderling ten nauwste verbonden

zijn. Zij worden eerst bepaald in een toestand van evenwicht in de volkshuis-

houding, een toestand, waarin de onderlinge grootte-verhoudingen zich zo-
danig gerealiseerd hebben, dat van daaruit geen tendens tot verandering meer

aanwezig is. Onttrekt de metaalhandel bijvoorbeeld voor exportdoeleinden
materiaal aan de bank en wordt daardoor bankgeld vernietigd, dan zal dat
zijn gevolgen hebben voor de andere genoemde factoren. Men kan hiertegen

bezwaarlijk aanvoeren, dat tegenover de contractie van de geldstroom een
contractie staat van de goederenstroom als gevolg van metaalexport. De ge-

exporteerde metaalhoeveelheid behoorde immers per definitie tot de geld-
stroom en niet tot de goederenstroom. Bij afwezigheid van de Wisselbank
zou de geldstroom in hoofdzaak gevoed zijn door de metaalcirculatie. Bij
aanwezigheid van de bank wordt de geldstroom gevoed deels door de me-
taalcirculatie, deels door de circulatie van bankgeld. Dat bankgeld is dan de
substitutie van het in de bank rustende metaal. Mogelijk is, dat het bankgeld
een hogere omloopsnelheid heeft dan een dienovereenkomstige hoeveelheid

metaal geld. Uit dien hoofde zou dan de totaal benodigde hoeveelheid

metaal voor monetaire doeleinden in het tweede geval geringer kunnen zijn
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dan in het eerste geval. Verwaarlozen we deze factor, die Mees trouwens niet
noemt, dan kan men zeggen, dat in beide gevallen eenzelfde hoeveelheid me-
taal door de geldstroom gebonden wordt, een hoeveelheid, die niet willekeu-

rig is, maar bepaald in het geheel van de genoemde relaties. Onttrekken van
metaal aan de bank perkt de geldstroom in en zal ceteris paribus via dalende
marktprijs van het metaal een tendens tot verruiming van de geldstroom in

gang zetten, ofwel door middel van inbreng van metaal in de bank ofwel door
middel van aanmunting. Inbreng van metaal in de bank zal onder overigens
gelijkblijvende omstandigheden tot het tegenovergestelde effect leiden. In
ieder geval zal op elk moment een zekere hoeveelheid metaal voor monetair

gebruik beschikbaar moeten zijn en zal daarin een corresponderende hoe-
veelheid kapitaal gebonden zijn. Dat kapitaal moge toebehoren aan de groep
metaalhandelaren, maar dat betekent dan, dat zij met hun vermogen of een
deel daarvan de geldcirculatie financieren.

Daarnaast is de mogelijkheid van een buiten de Wisselbank aanwezige
hoeveelheid metaal, die niet monetair gebonden is, gegeven. De metaalhandel
kan voor handels- of industriele doeleinden ongemunt metaal of gemunt me-
taal, bijvoorbeeld negotiepenningen, in voorraad houden, maar voorzover

hij dat doet, is er een extra kapitaal voor nodig. Edel metaal doet Of dienst
als geld (circulatie of tegenwaarde van bankgeld) 6f als goed (handels- of in-
dustriale doeleinden met de noodzaak van een zekere werkvoorraad). Het
geld kan goed en het goed kan geld worden, maar het kan niet de twee moge-
lijkheden tegelijk verwerkelijken en het bindt dus in beide gevallen kapitaal.

Vanuit het standpunt van de individuele metaalhandelaar verschijnt deze
kwestie wellicht in een ander licht. Voor de individuele handelaar, die zijn
werkvoorraad metaal in de Wisselbank brengt, moge dat een vrij maken van

zijn kapitaal betekenen. Bovendien, omdat hij als het ware A la minute weer
over zijn metaal beschikken kan, lijkt het, alsof hij voor zijn handel eigenlijk
geen kapitaal nodig heeft. Maar ook voor hem geldt, dat hij tijdens de in-
brengperiode zijn metaal als goederenvoorraad mist. Zijn inbreng van metaal

moge verder, afhankelijkvan de grootte van zijn inbreng, monetair neutraal

zijn. Dan blijft echter staan, dat, wat voor een individuele firma geldt, nog
niet geldend is voor de branche.

Ik moet het er dus op houden, dat ik in het functioneren van de Wisselbank

geen kapitaalbesparing kan zien in de zin, als door Mees bedoelt, hoogstens

een kapitaalbesparing als gevolg van een door verfijnde betalingstechniek
verhoogde omloopsnelheid van het geld.

Intussen mag uit het voorafgaande niet geconcludeerd worden, dat de bank
geen stimulans geweest zou zijn voor de Amsterdamse metaalhandel.117  De

1 17· In verschillende hoofdstukken van Van Dillen's Van rijkdom en regenten vindt men
interessante bijzonderheden over de Amsterdamse specie- en metaalhandel.
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bank zal dan geen kapitaal bespaard hebben, zij bespaarde wat anders, na-
melijk de ommuntings- en versmeltingskosten. Men kon door middel van de
bank ten spoedigste en met geringe kosten en bovendien op betrouwbare
wijze het artikel metaal in geld en geld in het artikel metaal transformeren.
Bovendien tot onbeperkte hoeveelheden en tot onbeperkte bedragen. De aan-
wezigheid van een dergelijke marktpartij moet van zeer grote betekenis voor
die markt geacht worden. Met deze constatering wordt de voorafgaande be-
schouwing betreffende de omvang van het voor monetair gebruik benodigde
metaal niet ontkracht. De betekenis van een markt wordt niet uitsluitend en
zelfs niet in hoofdzaak bepaald door de uiteindelijke opname-capaciteit van
die markt voor het betreffende artikel maar meer nog door de gedane omzet-
ten. Evenals de Hollandse specerijmarkt haar betekenis niet in de eerste
plaats ontleende aan het plaatselijke verbruik van peper en dat soort artike-
len, zo kon de edelmetaalmarkt vele malen belangrijker zijn dan wellicht ge-
wettigd was door het voor monetaire doeleinden in Holland of in de Repu-
bliek als geheel af te zetten metaal.

Ik kom over dit aspect van de Wisselbank als een soort gratis muntmeester
nog nader te spreken.

D. De Amsterdamse Wisselbank: een credietinstelling?
In het voorafgaande is een aanknopingspunt gelegen voor de beoordeling van
hetgeen Mees in het vierde hoofdstuk van zijn boek onderneemt, zijn poging
namelijk een wetenschappelijke typering te geven van de Wisselbank in haar
volle ontwikkeling. Het hoofdstuk is belangrijk, omdat zich hier - als ik goed
zie - een principi8le misvatting van Mees ten aanzien van de bank openbaart.
Vast staat voor Mees, dat de bank in haar latere periode wat haar aard be-
treft niet meer geklassificeerd kan worden onder de depositobanken. Als zo-
danig had hij haar wel gekarakteriseerd voor haar beginperiode, als een bank
immers, welker saldi voor de volle honderd procent in specie aangehouden
werden en tevens tegen die specie inwisselbaar waren, zij het tegen van de
courante prijs afwijkende metaalprijs. Gireren per bank betekende in wezen
een speciebetaling. De vorm van girobank behield de bank, maar haar aard
wijzigde zich. Want in dat latere stadium hield de bank tegenover haar uit-
staande saldi wei een metaalvoorraad aan, maar toch niet in een vorm, die
onmiddellijke uitbetaling in Nederlandse munt mogelijk maakte. Bovendien
had de bank over die metaalvoorraad niet de vrije beschikking, want voor
een groter of kleiner decl rustte op die metaalvoorraad een recht van derden
tot wederinkoop. Zo dringt voor Mees de vergelijking met een beleenbank
zich op.

Een beleenbank, zo zet hij uiteen, heeft wellicht tegenover haar circulerend
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bankgeld een zekere metaalvoorraad, maar voor een ander deel bestaat de

dekking uit persoonlijke schuldvorderingen. Voor die laatste activa zijn weI
bepaalde goederen als pand gegeven, maar de bank heeft er voor de uitbeta-

ling van haar bankgeld toch geen onmiddellijke beschikking over. Een derge-
lijke bank zou in liquiditeitsmoeilijkheden kunnen komen, wanneer door een
te ruime beleningspolitiek er een teveel aan bankgeld in omloop zou komen.
Een hierdoor ontstaan wantrouwen in de bank zou tot plotselinge opvragin-
gen van saldi kunnen leiden, waaraan de bank niet onmiddellijk zou kunnen
voldoen. Nu heeft een dergelijke bank in de door haar in rekening gebrachte
interest een middel ter beschikking om een teveel aan bankgeld te voorko-
men. Want, zo vraagt Mees zich af, wat doet een bank eigenlijk? Hij, die zich
tot een bank wenst, wenst beschikking over kapitaal. Wanneer de bank haar
cli8nt dan een crediet in haar boeken verleent, dan is dat op zichzelf geen ka-
pitaal, maar wel een aanwijzing op metaal en dus op kapitaal. Daaruit volgt,
dat de bank voor haar credieten een zekere rente moet vragen, want de rente
is niets anders dan de huurprijs van beschikbaar kapitaal, bepaald door vraag
naar en aanbod van kapitaal. Zou de bank geen rente berekenen, dan zou de
vraag naar crediet onbeperkt stijgen en zou ook het kapitaal, dat zij aanbie-

den kan, voor onbeperkte vermeerdering vatbaar moeten zijn. Dat is natuur-

lijk uitgesloten, want dat zou betekenen kapitaal scheppen, hetgeen ten enen
male onmogelijk is. Het door de aandeelhouders bijeengebrachte kapitaal is
beperkt en moet bovendien rente dragen. Het dient slechts als een soort

waarborgfonds voor een gevestigde bank.
De vraag is dus, waar de bank haar kapitaal vandaan haalt. Kapitaal

scheppen kan ook een bank niet, maar wat zij wel kan volgens Mees is van
onvruchtbaar kapitaal vruchtbaar kapitaal maken. Dat zou men wellicht ook
een kapitaalschepping kunnen noernen, maar het is volgens Mees beter dat
niet te doen, omdat men dan gemakkelijk de beperking over het hoofd ziet,
die gelegen is in de begrenzing van het onvruchtbaar kapitaal, dat voor
vruchtbaar gebruik geschikt is.

Het wordt nu duidelijk, waar Mees heen wil. Het onvruchtbaar kapitaal is
het als geld omlopend metaal. Dit metaal bewijst als zodanig wel een onmis-
bare dienst, maar het circuleert als een zekere waarde en wordt niet als metaal

gebruikt of aangewend. Op dit als geld circulerend metaal besparen de ban-
ken door het 'geld van vertrouwen,' dat zij in omloop brengen. Dit geld van
vertrouwen is geen kapitaal, maar slechts een aanwijzing op kapitaal. Ware
nu de totale hoeveelheid geld in omloop voor onbeperkte uitbreiding vat-
baar, dan konden de banken door de genoemde substitutie over een onbe-

perkt kapitaal beschikken.
Dat is echter niet het geval.
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De hoegrootheid van waarde, welke als geld circuleert, is beperkt, wat ten-
gevolge heeft, dat naarmate geld van vertrouwen in omloop komt, metalen
geld de circulatie verlaat.118  Het is dit kapitaal, waarover de banken kunnen
beschikken, maar niet geheel. Want wil het geld van vertrouwen, dat slechts
een aanwijzing op kapitaal is, de volle waarde daarvan behouden, dan moet
het ten allen tijde in kapitaal oplosbaar zijn. Daarom moeten de banken al-
tijd een voldoende voorraad - de grootte daarvan bepaald door ondervinding
- metaal aanhouden om geld van vertrouwen in kapitaal te kunnen omzetten.
Er is dus een drievoudige beperking aan de hoeveelheid kapitaal, waarover
een bank beschikken kan. Het totale kapitaal, dat als geld circuleert, is be-
perkt. Slechts een deel daarvan komt voor substitutie in aanmerking. Dit
laatste deel staat slechts voor een uit ervaring gevonden percentage ter be-
schikking der banken. De interest ten slotte is het middel in handen der ban-
ken om haar credietverlening in harmonie te houden met het ter beschikking
staande kapitaal.

Geldt het voorafgaande voor de banken in het algemeen, het geldt ook
voor een beleenbank. Het pand moge aan die laatste bank zekerheid ver-
schaffen, de bank zal toch kapitaal nodig hebben voor het op het onderpand
verstrekte crediet. De natuur van het crediet wordt door de pandgeving niet
bernvloed en blijft aan dezelfde wetten onderworpen. Daarom moet ook de
beleenbank rente berekenen, want in de pandgeving zelf ligt geen beperking
van de vraag naar crediet opgesloten. De hoeveelheid goederen, die als pand
geschikt zijn, is in vergelijking met de beschikbare hoeveelheid kapitaal im-
mers oneindig groot.

Maar nu de Wisselbank.
Deze berekende nagenoeg geen rente en behoefde toch niet te vrezen, dat

zij haar operaties zou moeten staken. Was haar crediet dan van andere aard
dan dat van een gewone beleenbank of berekenden die gewone beleenbanken
soms onnodig en dus ten onrechte een rentevergoeding? Beide vragen beant-
woordt Mees ontkennend. De aard van het onderpand beinvloedt niet de na-
tuur van het crediet, maar beinvloedt wel de omvang van de vraag naar cre-
diet. De Wisselbank gaf alleen crediet op onderpand van metaal. Hoe uitge-
breid nu ook men zich de Amsterdamse metaal- en speciehandel voorstelt,
duidelijk is volgens Mees, dat de vraag naar crediet hierdoor beperkt moet
worden op een wijze, die men in genen dele vergelijken kan met een beper-
king, uitsluitend voortvloeiend uit een eis van genoegzaam onderpand. De
Wisselbank kon dus met een lage rente genoegen nemen, maar zij moest dat

I I 8. Mees heeft  uit deze juiste gedachte aangaande  de niet willekeurige grootte  van  de
geldsomloop niet de consequenties getrokken, die er met betrekking tot de metaalhandel
mijns inziens uit voortvloeien.
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bovendien ook. Uitzonderingsgevallen daargelaten, meent Mees, dat de Am-
sterdamse specie- en metaalhandel op den duur en op die uitgebreide schaal

gedreven geen hogere rente dragen kon dan door de Wisselbank gevorderd
werd. De handel in goud was volgens hem reeds minder levendig dan die in
zilver wegens de hogere rente, welke de bank bij goud eiste, terwijl toch deze
rente nooit hoger was dan * % per zes maanden.

Op dit punt aangeland in de weergave van de argumentatie van Mees moet
de critiek m.i. aangrijpen.

Die critiek sluit waardering voor deze argumentatie zeker niet uit. Vooral
moet men waardering hebben voor de poging, die hier eigenlijk door Mees
gedaan wordt, de meest relevante ideeen of begrippen ten aanzien van het
geld-, crediet- en bankwezen in een gehea samen te vatten. Vooreerst echter

blijvend in de gedachtengang van de schrijver omtrent de natuur van een
bank en het karakter van haar operaties vraagt men zich af,  of in het feit, dat
de Wisselbank haar operaties beperkte tot beleningen van edel metaal, inder-
daad die beperking van haar credietverlening gelegen is, die Mees zich - ove-
rigens zonder verdere kwantitatieve gegevens - voorstelt.

Wat betekent hier precies beperkt?
In de decennia rond het midden der I8de eeuw had de Wisselbank gemid-

deld een bedrag vanf 25.000.000 uitstaan, een voor die tijd geen geringe som
en zeker niet, wanneer men bedenkt, dat het bankgeld circuleerde in een sec-
tor van het bedrijfsleven met mogelijkheden voor hogere omloopsnelheid dan
in het locale verkeer. 119 Bovendien echter,  de bank stond niet alleen  open

voor de metaalvoorraden van de Amsterdamse handel, maar in beginsel had
de totaliteit van de mondiaal beschikbare goud- en zilverreserves toegang tot
de kluizen der bank. Achter de geeffectueerde vraag naar bankgeld - het in
het 'sekreet' der bank aanwezige metaal - stond dus een zeker vele malen

grotere latente vraag naar bankgeld. In dit licht gezien wordt de mogelijkheid
van een lage bankrente weI enigszins dubieus. Maar anderzijds de noodzaak

van een lage rente? Sluit het feit, dat edel metaal alleen onderpand kan zijn,
dan in, dat alleen de metaalhandel met het crediet van de Wisselbank begun-
stigd werd? Wat let bijvoorbeeld een exporteur van specerijen om het door
hem in edel metaal ontvangen verkoopbedrag bij de bank onder te brengen
en het provenu in zijn eigen branche aan te wenden met wellicht heel andere
winstkansen dan mogelijk zijn in de metaalhandel? Het lijkt trouwens in

strijd met de kapitaalrenteleer - voor een tijd van relatief nog weinig vastge-

legd kapitaal kan men beter zeggen: het is in strijd met de kapitaalrenteleer -,
dat er een sector van kapitaalaanwendingsmogelijkheden zou zijn, die in het

119.    Vgl. Van Dillen's grafiek in Mensen en achtergronden terzijde van blz. 392.
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algemeen en op den duur een lagere opbrengst zou geven dan ook weer in het
algemeen en op den duur in andere sectoren gerealiseerd wordt.

Het is intussen wel duidelijk, waarom Mees naar een argumentatie zoekt
om de Wiselbank, die hij wat credietverlening betreft op 66n lijn gesteld had
met gewone beleenbanken, toch weer in een uitzonderingspositie te plaatsen.
Credietverlening door een bank en dat wel praktisch om niet, dat was een
slotsom, die niet ongekwalificeerd kon blijven. Zeker hebben Mees op dit
punt de contemporaine bankplannen door het hoofd gespeeld, plannen die
beoogden de toen reeds van het toneel verdwenen Wisselbank tot nieuw leven
te wekken, maar dan op veel meer uitgebreide schaal. Voor de bankstichters
in spe moest een conclusie als de onderhavige weI koren op de molen zijn. Ik
doel op de bekende bankplannen van Santhagens c.s., waarop ik in een vol-
gend onderdeel nog terug zal komen. Mees vermeldt deze plannen niet met
name, maar zijn argumentatie is er wel duidelijk tegen gericht.

Wat mij hier echter interesseert is, of de poging, die Mees doet om de eer-
der geconstateerde overeenkomst tussen Wisselbank en beleenbank zo veel
mogelijk te minimaliseren, al dan niet geslaagd is. Dan moet ik zeggen, dat
die poging niet geslaagd is, of beter nog, dat deze niet slagen kon, omdat het
uitgangspunt onjuist is. Mees vergelijkt de Wisselbank ten onrechte met een
beleenbank. Het gaat er hier niet om Mees te attaqueren met behulp van de
meer moderne banktheorie, waarbij blijken zou, dat Mees de banken - buiten
zijn depositobanken dan - teveel over 66n kam scheert en met name de cre-
dietbemiddelende banken, waartoe men een beleenbank moet rekenen, niet
als een afzonderlijke categorie noemt. Blijvend in zijn banktheorie moet men
zich  afvragen:  hoe,  waar en wanneer maakte de Wisselbank van onvrucht-
baar kapitaal dan vruchtbaar kapitaal; waar en hoe bespaarde zij op de me-
taalcirculatie? Ik heb hier uiteraard het oog op haar normale werkzaamhe-
den, niet op haar transacties met de O.I.Compagnie of de stedelijke thesaurie,
die, hoewel niet strikt verboden, toch zeker niet met de opzet der bank
strookten. Bij deze laatste transacties trad de bank inderdaad als een crediet-
instelling op, gaf zij tegenwoordige koopkracht in ruil voor een belofte op
toekomstige koopkracht en berekende zij ook inderdaad een niet te verwaar-
lozen interestpercentage. Daardoor vermeerderen haar uitstaande saldi zon-
der dienovereenkomstige vermeerderingen van haar metaalvoorraad.120 Juist
ook aan die transacties evenwel is de Wisselbank ten onder gegaan om de
eenvoudige reden, dat haar het hiervoor benodigde kapitaal ontbrak, of, om
met Mees te spreken, de bank niet voldoende geld van vertrouwen kon sub-
stitueren voor metalen geld.121 Maar in haar normale operaties was de bank

I 20. Bondt noemde dat'creatie van nominaal bankgeld.' Vgl. hier, blz. 66.
I 2 I . Enige speelruimte had de bank natuurlijk wel.  Vgl. de beschouwingen van Van Dil-
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eenvoudig  een  aan- en verkoopkantoor van gemunt en ongemunt metaal.

Een koopman, die zilver in de bank bracht, verkocht dat metaal aan de bank.

Hij bracht kapitaal in de vorm van metaal naar de bank en kreeg daarvoor
kapitaal in de vorm van geld terug. Op grond van zijn recht tot terugkoop
kon hij deze transactie weer terugdraaien en men kan de hele affaire dan een

belening noemen, maar dat laat het wezen van de zaak onverlet. Daarom was

Mees ook op het goede spoor, toen hij op juridische gronden van deze trans-

acties sprak als van reclit op terugkoop of naasting. Dit geldt ook voor zijn
opmerkingen (bijvoorbeeld op blz. 169) over de gelijkheid van het pand, dat
in de bank gebracht werd en de schuld, die de bank daartegenover op zich
nam, hoewel het zijn bedoeling was hiermee alleen de solvabiliteit van de
bank aan te tonen. Maar toch nog misleid door de term beleningsstelsel of

door de naam bank - wie kan het zeggen? - raakt hij het goede spoor bijster
en wil hij in de normale transsacties van de Wisselbank met miskenning van

haar karakter juist banktransacties en met name crediettransacties zien.  Men

spreekt wel van de credieten der Wisselbank, maar een credit in haar boeken

is nog geen crediet. Men krijgt een veel betere kijk op de Wisselbank, wan-
neer men in haar een soort muntmeester ziet, bij wie men kon laten munten -
van metaal geld maken - en tevens kon laten versmelten - van geld weer me-
taal maken -, maar met dit verschil met de werkelijke muntmeester, dat het
geen tijd kostte, weinig directe kosten met zich bracht en men bovendien ge-

zien de praktijken in die tijd van de muntmeesters niet bij de duivel te biecht
was.122 Vanuit deze zienswijze verkrijgt men tevens een meer plausibele ver-

klaring van de geringe 'interest,' die de bank berekende. Het tarief van de
bank was geen interest, maar een kostenvergoeding. Als alternatieve munt-
meester kon noch behoefde zij interest te berekenen, maar had zij weI een ver-

goeding nodig voor kosten van administratie, opslag, loonkosten e.d. Het
zou ook vreemd zijn, als de client rente zou moeten betalen over bedragen,

die hem bij de bank'goed' geschreven werden. Zelfs een'echte' bank ziet geen
kans rente te berekenen over haar creditsaldi.

Ik breng dus de mening naar voren, dat de Wisselbank geen credietinstel-

ling was, maar dat zij in haar voornaamste onderdeel, haar 'beleningen' van
metaal, gezien moet worden als een monetair instrument, functionerend bin-
nen het kader van het heersende metallieke stelsel en als zodanig ook middel

om de doelmatige werking van dit stelsel te bevorderen.

len, Mensen en achtergronden, blz. 398 e.v., over de geruime tijd zonder bedenkelijke ge-

volgen plaats gehad hebbende korte credietverlening aan de O.I. Compagnie, de z.g. antici-

patiepenningen.
122.    Vgl. Van Dillen, t.a.p., biz. 390, met een verwijzing naar debatten in de vergaderin-

gen van de Staten-Generaal, waar gesproken werd van 'de Godtlooze en schelmachtige
M unt van Deventer.'
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In deze visie op de Wisselbank klinkt iets door van de bedoelingen der

bankstichters, die blijkens de oprichtingskeur de bank in dit perspectief zagen
en van welke bedoelingen men soms te gemakkelijk aanneemt, dat zij niet
verwerkelijkt zijn. De bank bracht met haar bankgeld een ruilmiddel in het
verkeer, dat de logheid van de metalen gulden miste en uitermate geschikt
was voor die sector van het betalingsverkeer, gevormd door groothandel, im-
port en export en internationale kapitaalbewegingen. De zilverwaarde van
die bankgulden lag volgens Mees niet muurvast, maar daar staat tegenover,
dat hij evenmin onderhevig was aan de in die tijd haast onbestrijdbare kwa-
len, waaraan de courantgulden met name in de beginperiode der bank lijden-
de was. In tegenstelling tot de zilverwaarde van de courantgulden was die van
de bankgulden een probleem, dat zich althans leende voor een rationele be-
nadering.

Speciaal met het oog op het bankagio en de recepissen dien ik de opvatting
van de Wisselbank als monetair instrument iets verder uit te werken. Essen-
tieel voor het metallieke stelsel is, dat van metaal naar geld en van geld naar
metaal kan worden overgegaan.123  Is die voorwaarde vervuld, dan zullen
uiteindelijk enerzijds de behoeften van het verkeer en anderzijds de produc-
tieverhoudingen van het metaal bepalend zijn voor de verdeling van het aan
de markt zijnde of komende metaal in een deel, dat de geldvorm aanneemt en
een ander deel, dat de goederenvorm behoudt. De Wisselbank was een mid-
del om op veilige, vlugge en weinig kostbare wijze metaal in guldens en gul-
dens in metaal om te zetten. Er zijn echter twee complicaties. De bank geeft
wel guldens voor metaal, maar het zijn geen gewone guldens, maar bankgul-
dens. Bovendien is het omzetten van bankguidens in metaal gebonden aan een
speciaal certificaat, het beroemde recepis. De vraag is, wat deze twee ver-
schijnselen te maken hebben met de bank als monetair instrument.

Zien wij ter vereenvoudiging in eerste instantie af van het bestaan der re-
cepissen, dus de bank 'beleent,' maar beter koopt en verkoopt edel metaal
onder creditering van de verkoper of debitering van de koper in haar boeken
in guidens banco. De bankgulden wordt in een bepaalde sector van het ver-
keer aangewend als betaalmiddel en maakt aldus deel uit van de totale hoe-
veelheid geld in omloop. Nemen wij ter verdere vereenvoudiging ook aan, dat
als edel metaal alleen zilver in aanmerking komt. Stel, dat de bank bij alle
zilver, in welke vorm ook aangeboden, het fijngewicht als basis neemt, dan
I 23.     Vgl. Z.W. Sneller, Rotterdams bedrijfsleven in het verleden, hoofdstuk IV De Rot-
terdamsche Wisselbank,  I 635-I 8 I 2, blz.  170 : De beleening van edel metaal geschiedde niet
bij de bank van leening, maar bij de Wisselbank. Dit lag in de rede, want edel metaal was
geld en geld was edel metaal; dit was een kwestie van al of niet gestempeld zijn: Ik zou de
voorkeur gegeven hebben aan 'metaal kon geld worden' in plaats van 'metaal was geld' en
omgekeerd.
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ligt, zolang de bank aan- en verkoopprijs per fijngewichtseenheid niet wijzigt,
de zilverprijs in bankguldens vast en heeft de bankgulden een constante zil-
verwaarde. Naast de bankgulden maakt de courantgulden deel uit van de cir-
culatie, geconcretiseerd in diverse muntsoorten. Uit de tarifering van die
muntsoorten in courantguldens volgt eveneens een zilverprijs, de muntprijs
van het zilver. Daarnaast is er een derde zilverprijs, de marktprijs van het zil-
ver, eveneens uitgedrukt in courantguldens. De twee laatste prijzen zullen op
den duur aan elkaar gelijk zijn bij vrije aanmunting en versmelting (export)
van zilver en wanneer tevens de metalen circulatie bestaat uit volwichtige, on-
geschonden munt van wettelijk gehalte. In tijden van muntbederf zal de
marktprijs van het zilver hoger zijn dan de muntprijs, maar men zou kunnen

zeggen, dat dan de laatste prijs geen reifle betekenis meer heeft. In een derge-
lijk geval zal niet aangemunt worden op wettelijke basis en versmelting zal
niet lonend zijn. De reele muntprijs, volgend uit de hoeveelheid zilver, die een
bepaalde som circulerend geld bevat, zal ook dan gelijk zijn of worden aan de

marktprijs, bij voortzetting van het proces van muntbederf echter op steeds

hoger niveau. Kan aan dit proces al of niet tijdelijk een halt worden toegeroe-
pen, dan staat de overheid voor de keus de wettelijke muntprijs te verhogen
of de circulatie te saneren. Bij een enigszins voortgezette gelijkheid tussen

muntprijs en marktprijs zullen de behoeften van het verkeer, de betalingsge-
woonten van het publiek daaronder begrepen, enerzijds en anderzijds de pro-
ductieverhoudingen van het zilver (wereldmarktprijs) bepalend zijn voor de
hoeveelheid zilver als geld in omloop en daarmee voor de stand der prijzen.
Van de genoemde factoren is de wereldmarktprijs van het zilver, vooral in de
tijd, waarover het hier gaat, wellicht de minst stabiele. Een proces van munt-
verslechtering voegt daar een onstabiele factor aan toe, hoewel de gevolgen
voor de stabiliteit van het hele stelsel versterkend of verzwakkend kunnen

zijn. In een tijd van daling van de wereldmarktprijs van het zilver en tevens

voortgaand muntbederf zijn de gevolgen cumulatief-verstorend, zich uitend
in stijgend prijsniveau.

In dit kader verschijnt de bankgulden.
Die bankgulden is ook een gulden, maar men zou hem een gulden met een

earmark kunnen noemen. Hij heeft zijn eigen omloopsector en hij heeft op
grond van de dubbele schatting van I 659 een zilverwaarde, die ongeveer 5 %

hoger ligt dan de zilverwaarde van de courantgulden. De bankprijs van het
zilver is dus 5 %1ager dan de muntprijs. Via het agio, volgend uit het verschil
in zilverwaarde en welk agio gezien moet worden als de prijs van de bankgul-
den, is deze bankgulden in het geldende guldenssysteem opgenomen. Wan-
neer alle relevante factoren in rust worden verondersteld, is dit agio ook con-
stant en zal de behoefte van het verkeer aan respectievelijk bankguldens en
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metaalcirculatie beslissend zijn voor de verdeling van de totale geldhoeveel-
heid in deze twee gedeelten. Komt bij overigens gelijkblijvende omstandighe-
den de zilverprijs in beweging, dan ligt het voor de hand, dat dit in eerste in-
stantie gevolgen zal hebben voor de omloop van bankguldens, of anders ge-
zegd, schommelingen in de zilverprijs worden in eerste instantie opgevangen
door contractie of uitbreiding van de bankguldenscirculatie. Zouden deze be-
wegingen in de bankguldenscirculatie niet overeenstemmen met de behoefte
van het verkeer aan bankguldens, dan moet zich dat uiten in wisselingen van
het agio.124 Dalend agio heeft tengevolge een druk op de bank om zilver af te
staan ten behoeve van de courantguldenscirculatie, stijgend agio zal resulte-
ren in zilveraanbod vanuit de metaalcirculatie aan de bank ter verkrijging van
bankguldens.

De bankguldensector kan zo fungeren als een soort bufferzone ter neutrali-
sering van kleinere bewegingen in de zilverprijs of schommelingen van korte
duur. Grotere of meer langdurige bewegingen zullen zich uiteindelijk onge-
twijfeld voelbaar maken in de guldenscirculatie. Kan men een wijziging in de
wereldmarktprijs van het zilver een storing van buitenaf noemen, een voort-
gezet proces van muntbederf zou men kunnen bestempelen als een storing,
die het stelsel van binnenuit bedreigt. Het proces gaat gepaard met een stij-
ging van alle prijzen in guldens, inclusief de zilverprijs, maar in principe
heeft er geen toevloeiing of afvloeiing van zilver naar of uit de metaalcircu-
latie plaats. Een dergelijk proces zou ceteris paribus een tendens tot een
voortdurend stijgend agio teweeg brengen. Dat zou van niet zo grote beteke-
nis zijn, indien de bankguldensector in vergelijking met de guldenssector 6f
als zeer groot 6f als zeer klein bestempeld zou moeten worden. In de tussen-
liggende gevallen, die duiden op een intensieve verstrengeling van de twee
guldenssferen met de daaraan gepaard gaande behoefte van het verkeer aan
geregelde overgang van de ene sfeer in de andere, zou de bank op den duur
niet passief kunnen blijven en zou een aanpassing van de bankprijs van het
zilver als onderdeel van een op straffe van een totale ontwrichting vati het
economisch leven noodzakelijke stabilisatiepoging zeker plaats moeten heb-
ben.

Vanuit de gedachtengang van Mees zou tegen de voorafgaande beschou-

wing ingebracht kunnen worden, dat deze berust op de veronderstelling, dat
de bank niet alleen ten allen tijde zilver koopt tegen bankguldens, maar dit
ook verkoopt, dus dat de bankguldens tegen metaal inwisselbaar is. Mees
heeft opgemerkt, dat die laatste veronderstelling niet meer met de werkelijk-

I 24.    Het trof mij een gedachtengang langs deze lijn ook te vinden bij Steuart. Vgl. diens
Principles, uitgave 1767. volume II, blz. 300. Dit versterkte mij in mijn mening, dat Mees de
waarde van Steuart's uiteenzettingen omtrent de Wisselbank onderschat heeft.
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heid zou overeenstemmen na invoering van het beleningsstelsel in 1683· De
bank gaf nadien slechts metaal af tegen overlegging van een recepis. Dit
brengt mij vanzelf op de vraag, of het verschijnsel recepis nog wijziging
brengt in de visie op de bank als monetair instrument.125 Ik meen, dat deze
vraag ontkennend beantwoord moet worden.

Het recepis geeft de houder het recht een bepaalde gewichtshoeveelheid
metaal, gemunt of ongemunt, tegen een vastgestelde prijs in banco uit de bank
te lichten met bijbetaling van een gering kostenpercentage. Vooreerst de
vraag: waarom dit certificaat en waarom niet zonder meer verkoop van me-
taal tegen vaste bankprijs? De Wisselbank moge in wezen een aan- en ver-
koopkantoor zijn geweest van edel metaal, zij was dat niet in die geperfectio-
neerde vorm als haar opvolgster in latere tijden, de Nederlandsche Bank, zou
zijn, die onder het rdgime van de gouden standaard een stelsel van vaste aan-

en verkoopprijzen van goud zou hanteren. Ten tijde van de Republiek was
het zilver niet alleen de basis van het monetaire bestel, maar het circuleerde
tevens in gemunte vorm als betalingsmiddel. Ook het internationale beta-
lingsverkeer maakte van hard geld gebruik ter financiering van import- en
exporttransacties en dat in velerlei vorm, ainaargelang de artikelen of de lan-
den, waarop deze transacties betrekking hadden. Edelmetaalbewegingen over
de grenzen heen waren onderdeel van het normale internationale betalings-
verkeer naast de mogelijke betekenis daarvan als salderingsmiddel van de be-
talingsbalans en als zodanig geinduceerd door de stand van de wisselkoersen.

Het recepis had zijn betekenis voor de internationale handel als aanwijzing
niet alleen op een zekere hoeveelheid metaal tegen een bekende prijs in ban-
co, maar tevens op dat metaal in een bepaalde vorm, dus zo en zoveel duca-
ten, piasters, pistolen en dergelijke. Men sprak dan ook niet van zilverrecepis,
maar van piasterrecepis en zo verder.

De recepissen waren verhandelbaar en deden een prijs in guldens. Ik laat
nu in het midden, of het feit, dat de recepissen niet alleen recht op zilveraan-

koop, maar op een aankoop van zilver in een bepaalde vorm (piasters enz.)
recht gaven, nog een rol gespeeld heeft in die prijsbepaling van de recepissen.
In het licht van het zo juist betoogde over de pluriformiteit van het betalings-
middel in het internationale verkeer is dat zeer wel mogelijk, hoewel die rol
naar mijn mening van secundaire aard geweest zal zijn. Overheersend zal het

125. Een monetair instrument  in de handen  van een stedelijke autoriteit doet thans
vreemd aan. In de politieke omstandigheden en de daaruit volgende machts- en gezags-
structuren tijdens de Republiek lag dat vanzelfsprekend totaal anders. Het internationale
handels- en betalingsverkeer was bovendien voor een groot deel een Amsterdamse affaire.
Het ligt voor de hand, dat de kooplieden-regenten van deze stad ook het monetaire beleid
tot een onderdeel van hun bestuurstaak rekenden.
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feit geweest zijn van een recht op een bepaalde gewichtshoeveelheid zilver te-
gen een vaste prijs in banco.

Mees zegt, dat de recepissen de waarde hadden van de specie, waarop zij
recht gaven, minus de som afte schrijven bankgelden de vervallen interest.126

Verwaarlozen wij de laatste factor, dan stond volgens hem de prijs van de re-
cepissen in een omgekeerde verhouding tot de prijs van het bankgeld. Mees
beschouwt de prijs van het recepis als complementair aan het agio, welke prijs
gelijk is aan  nul, als het agio zijn natuurlijke hoogte heeft. Daalt het agio,  dan
gaat de prijs van het recepis omhoog en omgekeerd. Zonder de juistheid van
deze zienswijze te ontkennen, meen ik naar voren te kunnen brengen, dat dit
geen wijziging betekent voor de intermediaire rol, die hierboven aan de bank
toegekend werd bij de omzetting van zilver in geld en omgekeerd en de daar-
uit resulterende omvang van de geldcirculatie als verdeeld over haar twee
componenten. Het feit, dat de bank deze recepissen afgeeft aan inbrengers
van metaal, heeft geen enkele invloed op de marktprijs van het zilver, of de
behoefte van het verkeer aan bankguldens en metaalcirculatie. Deze groot-
heden worden met elkaar in evenwicht gebracht, zoals boven beschreven,
door middel van voordeel biedende operaties en het maakt, wat dit aangaat,
geen verschil uit, of deze voordeel biedende transacties in eerste instantie aan
een bepaalde categorie personen voorbehouden worden. Maken de betrok-
kenen echter van die mogelijkheid geen gebruik, dan staan anderen klaar om
dat te doen en zij zijn bereid daarvoor een prijs - de prijs van het recepis - te
betalen. Wordt de mogelijkheid tot voordeel door de betrokkenen zelf gerea-
liseerd, dan zijn zij het, die het nieuwe evenwicht tot stand brengen en ver-
dwijnt niet alleen de prijs van het recepis, maar het recepis zelf, namelijk naar
de bank. Alleen recepissen buiten de bank kunnen een prijs doen. Doen rece-
pissen buiten de bank een prijs, dan betekent dit, dat de factoren, die de
geldsomloop bepalen, onderling niet tot rust gekomen zijn, waarmee overi-
gens niet gezegd wil zijn, dat een toestand van onrust niet permanent kan zijn.

Te bespreken valt nog het verschijnsel, dat de Wisselbank als functionerend
element binnen het kader van het monetaire stelsel der Republiek niet alleen

een passieve rol speelde, namelijk zilver kocht, dat haar werd aangeboden of
zilver verkocht, wanneer dat van haar verlangd werd - dat alles in bankgeld -
maar ook actief optrad, namelijk als koopster en verkoopster op eigen initia-
tief van bankgeld. Men krijgt soms de indruk, dat Mees met deze kant van de
bankoperaties niet goed raad heeft geweten. Hij vindt dit optreden van de
bank eigenlijk niet meer dan een gelukkige bijkomstigheid, die ervoor zorgde,

126.     Proeve, biz.  144
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dat de waarde van het bankgeld, dat na de invoering van het beleningsstelsel
niet opeisbaar was in metaal, nog enigszins op peil bleef en die waarde niet af
moest staan ten gunste van een waardestijging der recepissen. Ik ben van me-
ning, dat deze zijde van het optreden der bank toch positiever benaderd kan
worden. Wanneer de bank bankgeld koopt of verkoopt, dan doet zij dat
uiteraard met of tegen kasgeld. Koopt zij bankgeld, wat een vernietiging van
bankgeld betekent, dan beperkt zij de bankguldensomloop en vergroot zij de
metaalcirculatie. Bij verkoop van bankgeld, een creditering in de boeken der
bank tegen ontvangst van kasgeld, verruimt zij de bankguldensomloop onder
gelijktijdige inperking van de metaalcirculatie. De bank kocht bij dalend agio
en verkocht bij stijgend agio. In dalend agio kan zij met recht en reden een
indicatie gezien hebben voor een geringere behoefte van het verkeer aan
bankgeld, in stijgend agio een tekort aan bankgeld, door welke veranderin-
gen in de onderlinge verhouding der monetair relevante factoren dit ook
mocht zijn veroorzaakt.

Aldus varend op de koers van het agio, trad de bank als het ware accelere-

rend op bij de noodzakelijke doorwerking van die opgetreden mutaties en het
weer in harmonie brengen van de twee guldenssferen met als nevenresultaat
een binnen nauwe grenzen blijven van de bewegingen in het agio, een neven-
resultaat, dat een man als Bondt, gelijk wij zagen, zelfs als een hoofdtaak van
de bank beschouwde.127 De bank gaf tegen bankgeld geen metaal af, zegt
Mees vanuit zijn visie met een zeker misprijzen. Maar waarom zou men bank-
geld in metaal tegenf Ioo per kilogram fijn om willen zetten om het verkre-
gen  kilogram  op de markt tegen f I05 te verkopen,  als men  voor zijn f Ioo
bankgeld ook rechtstreeks f I05 kan maken?  De bank wachtte  niet  af tot
particuliere groeperingen (metaalhandel, kassiers of wie dan ook), geleid
door het winstmotief, een nieuw evenwicht tot stand zouden brengen. Zij nam
daartoe zelf het initiatief, eveneens zonder zich de daarop gestelde beloning
te laten ontgaan. De Wisselbank was weliswaar een instelling in handen van
een overheidslichaam, het Amsterdamse stadsbestuur, maar dat verhinderde
haar niet fel op winst belust te zijn. Zij zag er zelfs niet tegen op haar functio-
narissen een aandeel te geven in de winst op geslaagde transacties.128 Men
bedenke echter, dat ook de Nederlandsche Bank, als monetair instituut de
opvolgster van de Wisselbank, voor nog menig jaar na haar oprichting een

127.      Vgl. hier, blz. 66.
I 28. Ik citeer Mees (Proeve,  blz.  147),  die op zijn beurt de essayeursinstructie  van   1782
aanhaalt: 'Den essayeur was zelfs bij zijne instructie opgelegd,  om,  in cas dat zich eenige
reeele of op goede gronden gefondeerde speculatie tot in- en verkoop van goude en zilvere
speciin, ofandere muntmateriaalen mogte opdoen, hiervan aan de commissarissen kennis te
geven, waarvoor hem, indien de speculatie goed gelukte, 10 pCt. van de winst werd toege-
zegd.'
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enigszins curieuze mengeling was van particulier winststreven en behartiging
van openbaar belang. In dat licht moet men ook de voortdurende concurren-
tiestrijd op de edelmetaalmarkt tussen Wisselbank en muntmeesters zien,
waarover men zo vaak in de bronnen leest. Op zichzelfwijst die strijd er reeds
op, dat zowel bank als muntmeesters beschouwd moeten worden tegen de-
zelfde achtergrond, hun taak namelijk in het doen functioneren van het gel-
dende monetaire stelsel. Ook op monetair gebied echter verloopt het proces
van afl)akenen en zuiver stellen van taken en het scheppen van het kader,
waarbinnen die taakuitoefening geschiedt, slechts langzaam en geleidelijk,
afhankelijk als het is van groeiend inzicht, verandering van mentaliteit en de
ontwikkeling van de sociaal-economische en politieke omstandigheden. Dit
is bovendien een continu proces, waarvan het einde noch bereikt noch in
zicht is.

De voorafgaande bladzijden bevatten niet meer dan een aanduiding van de
richting, in welke naar mijn mening een theorie van de Wisselbank opgezet
zou moeten worden. Een verdere verkenning van die weg, hetgeen zou leiden
tot een uitvoerige behandeling van de ontwikkeling van het geld- crediet- en
bankwezen in Nederland, valt buiten het bestek van deze studie, die zich met
die ontwikkeling slechts bezig houdt, voorzover Mees daarmee te maken
heeft. Ik wil er nog slechts de aandacht op vestigen, dat een opvatting, die aan
de Wisselbank, wat haar kernoperaties in haar bloeitijd betreft, haar 'bele-
ningen' van edel metaal, het karakter van credietinstelling ontzegt, geheel
past op de structuur van de Amsterdamse geld- en kapitaalmarkt, die in de
18de eeuw juist gekenmerkt wordt door het ontbreken van een goed geoutil-
leerde centrale credietinstelling. 129 In haar functioneren was deze markt af-
hankelijk van de talrijke grotere en kleinere particuliere kapitalisten, uit welk
reservoir de eveneens talrijke handels- en bankiershuizen voor hun financie-
ringsbehoeften putten moesten. Kwam de zwakte van een dergelijke klein-
schalige structuur van een toch zo belangrijke geld- en kapitaalmarkt als de
Amsterdamse in normale tijden nauwelijks aan het licht, in tijden van storing
en spanning - en dat was in toenemende mate in de laatste decennia van de
18de eeuw het geval - dan deed zich het gemis van een centrale credietinstel-
ling in hoge mate gevoelen. Bleef in zo'n situatie de rentenier-kapitalist 'op

130zijn geldkist zitten,' zoals men het destijds noemde, stokte dus, moderner
gezegd, het versnipperde apparaat der bemiddelende credietverlening, dan
kon een verlamming van een commercieel reeds aangetaste goederen- en ef-
fectenhandel niet uitblijven, met als gevolg deconfitures, zelfs van huizen met

129.    Vgl. De Jong, deel I, Iste stuk, biz. 2 e.v.
I 30.    Idem, idem, blz. 5·
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wereldnaam en faam. Dit klemde temeer, omdat, ook weer door het ontbre-
ken van een daartoe geeigende credietinstelling, er geen of nagenoeg geen
mogelijkheden bestonden om door geldscheppende credietverlening de op de
geldmarkt ontstane lacunes op te vullen. Instructief zijn in dit verband de
herhaalde pogingen in de jaren tachtig en negentig ondernomen om met be-
hulp van ad hoc in het leven geroepen instellingen de geldmarkt juist door
middel van geldscheppende credietveriening een grotere flexibiliteit te geven.
Ik wijs bijvoorbeeld op het besluit der Amsterdamse vroedschap van begin
januari I782 tot oprichting van de bekende 'Stadsbeleeningkamer,' een
voortzetting van een een jaar vroeger in het leven geroepen tijdelijke beleen-
bank, die bedoeld was om het hoofd te bieden aan de geldschaarste, ontstaan
in verband met het uitbreken van de vierde Engelse oorlog in de winter van
1780-I78I.131 Een ander voorbeeld vormt  de  door het gewestelijk bestuur
van Holland medio I795 tot stand gebrachte 'Generale Bank van Belee-
ning:132 Sproten spanningen, waaraan de stedelijke credietinstituten wilden
tegemoetkomen, voort uit een contractie aan de aanbodzijde der geldmarkt,
de gesloten geldkisten, in de situatie, waarin het gewestelijk instituut optrad,
werden zij veroorzaakt door het plotselinge verschijnen op die markt van een
belangrijke geldvrager, namelijk het college der 'provisioneele repraesentan-
ten van het volk van Holland; dat de lege provinciale schatkist te vullen
zocht door middel van een vermogensheffing van 61 %, de z.g. 'zestiende pen-
ning.' Waren de oorzaken van de spanning op de geldmarkt in beide situaties
dus totaal verschillend, stammend enerzijds uit de commerciele en anderzijds
uit de fiscale sfeer, markttechnisch hadden zij een identieke uitwerking, verre-
gaande dispariteit tussen vraag en aanbod op de geldmarkt. En in beide ge-
vallen was het redmiddel eveneens identiek, namelijk geldscheppende cre-
dietverlening.

Weliswaar deed men het in het geval van de 'Stadsbeleeningkamer' voor-
komen, alsof de gelden, waarmee deze instelling op de markt verscheen, uit
de stadskas beschikbaar waren gesteld. Dit was echter zuivere camouflage. In
werkelijkheid werkte de kamer op basis van credietverlening door de Wissel-
bank. Ik Iaat nu even in het midden, of de bank deze credietverlening effectu-
eerde door speciebetaling of door tegoedstelling in haar boeken. De invloed
op het totaal aan de markt zijnde geldvolume blijft immers gelijk. In het
eerste geval wordt monetair passief metaal monetair geactiveerd, vermeer-
dert dus de metaalcirculatie zonder inkrimping van de girale geldcirculatie, in
het tweede geval breidt de laatste zich uit zonder contractie van de eerste. In

13 I.     Vgl.  voor de  'Stadsbeleeningkamer' en voor verwijzing naar verdere literatuur:  De
Jong, deel I, Iste stuk, blz. IO e.v.
132.    Vgl. idem, idem, blz. I 3 e.v.
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beide gevallen wordt bij bepaalde marktsubjecten koopkracht geschapen, die
voor andere subjecten geen vermindering van koopkracht insluit, geldschep-
pende credietverlening dus.

Een wel zeer zuiver voorbeeld van geldschepping ter voorziening in een

plotseling sterk vergrote vraag naar geld vinden we in de zojuist genoemde
'Generale Bank van Beleening.' De door de gewestelijke autoriteit geeiste
vermogensoverdracht diende in geld te geschieden, hetgeen voor de belasting-

plichtigen uiteraard zware liquidatieverliezen met zich dreigde te brengen.
Door nu aan de belastingplichtigen op onderpand van goederen voorschot-
ten te verstrekken, die niet in contanten uitbetaald, maar op rekening gecre-
diteerd werden, welke saldi vervolgens naar de belastingheffende autoriteit
overgeboekt werden, die er op haar beurt haar schuldeisers mee voldeed,
bracht deze bank - men kan zeggen op banktechnisch ook zeer moderne
wijze - extra geld in omloop, waaraan geen gram metaal te pas kwam. Zelfs

geen bankbiljet. Want de'bankbiljetten,' die door deze bank ten bedrage van
het verleende voorschot aan de beleners werden uitgereikt, waren niet meer
dan een soort kwitanties op naam, waarmee de belastingplichtige kon aan-
tonen aan zijn verplichtigingen te hebben voldaan. Het eigenlijke geld waren
de creditsaldi in de boeken der bank.

Het lijdt weinig twijfel, dat voor deze figuur het girale geld van de Wissel-
bank model gestaan heeft, hoewel er dit fundamentele verschil is, dat bij een
project als de Generale Bank het girale geld uit het niets te voorschijn kwam,
terwijl het bankgeld van de Wisselbank - ik denk nu alleen aan haar 'officiele
transacties - metaalgebonden was.133 Naarmate de behoefte aan bankgul-
dens van de Wisselbank toenam of daalde, ontstonden zij uit metaal of losten
zij  er  zich  in  op; de totale geldhoeveelheid bestaande uit bankguldens  en
harde guldens bleef in starre verhouding tot het voor monetaire doeleinden

aangewende metaal. Van een dergelijke binding was bij de Generale Bank

geen sprake. Hoewel de betekenis van deze instelling in kwantitatief opzicht
niet groot geweest is - haar geldcreatie heeft nauwelijks een bedrag van
f 5  millioen  bereikt134  _, als vroeg voorbeeld van zuivere geldschepping  in

girale vorm is de bank vanuit geldtheoretisch standpunt een interessant ver-

schijnsel.
135

Mees, die in zijn Proeve enkele bladzijden aan de Generale Bank wijdt,

heeft kennelijk met dit verschijnsel niet goed raad geweten. Hij kan er niet
aan voorbijzien, dat de banksaldi geldkarakter hadden, dus geld waren of al-

I 33·     Vgl. G. Vissering, De Bankgulden, overdruk uit het Haagsch Maandblad van febru-
ari I 924, blz. 6.
I34.    Vgl. De Jong, deel I, Iste stuk, blz. I 8.
135.    Proeve, blz. 262 e.v.
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thans als geld dienst deden, terwijl er niettemin van een intrinsieke waarde

geen sprake was. Hij stelt daarom de saldi gelijk met papiergeld, waaronder

hij verstaat niet-inwisselbare papieren munt met gedwongen koers, geld, dat
alleen onder zeer bijzondere omstandigheden - beperkte uitgifte, overtuiging,
dat de emittent, meestal de staat, het papier op korte termijn kan'opwisselen'
- zijn waarde kan behouden. Zo lang men, zoals Mees deed, de essentie van

het geld zoekt in zijn goederenkarakter, niet in zijn koopkrachtkarakter, de
geldmassa dus ziet als een hoeveelheid realia met eigen waarde, onafhanke-

lijk van de uitgeoefende geldfunctie, hetgeen iets anders is als de grootte van
die massa afhankelijk stellen van bepaalde realia, kan men moeilijk tot het
inzicht komen van het geldscheppende vermogen van instituten als banken.
De negatieve beoordeling van het plan-Santhagens door Mees en in hem
door de 'officiele' wetenschap van destijds en zelfs van nog lang daarna, een

plan, dat een wezenlijke gelijkenis vertoont met de Generale Bank en in

zijn kern preludieert op de geldschepping door de latere handelsbanken,

spreekt in dit verband duidelijke taal. Ik kom daar hieronder nog op terug. 136

Ook op dit gebied kon dieper inzicht eerst doorbreken parallel aan een zich
ontwikkelende praktijk. 137

Men zou kunnen zeggen, dat de Wisselbank alsook soortgelijke banken in
andere Europese steden met de introductie van een girale geldvorm in een
overwegend metalliek betalingsverkeer voor die ontwikkeling zowel in138

praktisch als in theoretisch opzicht de basis hebben gelegd.139  Men zou ver-

der kunnen zeggen, dat, wat die ontwikkeling van de praktijk betreft, de
Wisselbank zelf reeds een stuk die weg opgegaan is, zelfs, naar blijken zou,
een te groot stuk. In haar financiele relaties met Oost-Indische Compagnie en
met de Amsterdamse stedelijke kassen trad de Wisselbank immers op als een
echte credietinstelling. Dit dualistische karakter van de Wisselbank, tegelijk
monetair structuurelement en credietinstituut, is door Mees onvoldoende
onderkend:40 Hij zag de bank ook als credietinstelling in die operaties, die

zich wegens haar aard niet onder het begrip credietverlening laten vangen,

136.    Vgl. hier,blz. 88 e.v.
I 37. Vgl. Bosman,  De Wet Toezicht Kredietwezen,  blz.  9,  waar nog bij Pierson  de  af-

wezigheid geconstateerd wordt 'van helder inzicht in de rol die de algemene banken door
hun geldschepping in het economische leven spelen.'
138. Het reeds bestaande wissel(brieven)verkeer bracht door zijn compenserende werking

een beperking van het aantal betalingen in hard geld met zich, maar tastte daardoor de

positie van het metalen geld als enig betaalmiddel niet aan.
I39. Vgl. Schumpeter, History ofeconomic analysis, blz. 296.

IZP. Dit dualistisch karakter vinden we terug in de latere opvolgster van de Wisselbank,
de Nederlandsche Bank, die nog lang de voor die tijd nog moeilijk te scheiden, maar niette-
min wel te onderscheiden, functies van 'zorg voor de munt' en voorziening in de credietbe-

hoeften, dus van centrale bank en handelsbank, in zich verenigde.
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hetgeen tot een gekunstelde, gewrongen, zelfs onjuiste constructie moest
leiden.

Daar de bank noch eigen kapitaal had, noch een credietbemiddelende in-
stantie was, moet zij als credietinstelling als een geldscheppend instituut be-
schouwd worden. Zoals gezegd kon zij die functie op tweearlei wijze gestalte
geven, namelijk door specie uit de bank te lichten, voorzover deze althans
niet gebonden  was aan uitstaande recepissen,  of door eenvoudige creditering
in haar boeken. Per slot van rekening maakte dat noch voor de totale geld-
circulatie noch voor de interne positie van de bank veel verschil. Wat dit
laatste betreft, in beide gevallen moest naarmate meer crediet verleend werd
een groeiende discrepantie ontstaan tussen metaalschat en het totaal der
creditsaldi.141 Dat behoefde geen gevaar op te leveren zolang die gewijzigde
positie een weerspiegeling was van een eveneens gewijzigde behoefte van het
verkeer aan onderscheidenlijk bankgeld en metaalgeld. Kwamen die verhou-
dingen scheef te liggen, dan kon dat voor de bank fataal worden.

Het is haar fataal geworden.
Ads regel vindt men de credietverlening aan de Compagnie, direct of in-

direct via de stedelijke thesaurie, als oorzaak aangegeven van het bankroet
der Wisselbank. Naar het mij voorkomt, is die mening niet onjuist, maar wel
onvolledig. Men moet immers bedenken, dat die credietverlening een decen-
nialange traditie bij de bank was. En niet voor geringe bedragen. Zo bereikte
in  de eerste jaren veertig van de  I 8de eeuw die credietverlening een totaal  van
rond f 7 millioen, een bedrag,  dat nu  niet zo enorm afsteekt  bij  de  top  van
ruim f IO millioen uit de jaren tachtig. Mees spreekt in dit verband van een
reeds vroeg ingeslopen misbruik, mogelijk geworden door de sluier der ge-
heimzinnigheid, waarmee de transacties van de bank bedekt waren, zich
overigens niet afvragend, hoe iets dergelijks ondanks de geheimhoudings-
plicht van de bestuurders der bank verborgen heeft kunnen blijven.142  Van
Dillen is van mening, dat het woord misbruik hier niet op zijn plaats is. 143

Volgens hem waren die vroegere credieten aan de Compagnie voorschotten

IZII.     Van  I 782  op 1783 bleef het totaal der credietsaldi op gelijk niveau, namelijk  rond
f 20 millioen. De metaalschat daalt in die periode van f I4 millioen naar f 7 millioen,  ter-
wijl de vorderingen op Compagnie en stedelijke kassen stijgen met een bedrag van ongeveer
f 6  millioen.  (Vgl. Van Dillen,  t.a.p.  biz.  4Iz:). Dit behoeft  niet  per  se te wijzen  op  een
rechtstreekse overheveling van specie. Krijgt bijvoorbeeld de O.I. Compagnie een boek-
crediet, maar heeft zij specie nodig voor locale betalingen of voor verzending naar India,
dan verkoopt zij haar bankgeld op de markt. Dalend agio noopt de Wisselbank dan tot
inkoop van bankgeld met niet gebonden specie. Gevolg: de obligo's blijven gelijk, de me-
taalvoorraad daalt.
I42. Vgl. Proeve, blz. 195 e.v.
I 43.   Vgl. Van Dillen, t.a.p., biz. 398.
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op korte termijn, z.g. anticipatiepenningen, die na binnenkomen van de re-
tourvrachten uit Indie weer afgelost werden.

Dat roept echter weer nieuwe puzzles op.
Die retourvrachten waren immers in deze opvatting gefinancierd met specie

uit de bank, maar zij brachten bij veiling te Amsterdam bankgeld op. Werden

op die wijze de specievoorschotten in bankgeld afgelost, dan moest dat op
den duur tot een noodlottige inkrimping van de affaires der bank leiden, ten-

zij - en dat lijkt een plausibele verklaring met het oog op de positie van Am-
sterdam als internationaal handelscentrum - stijgende of zelfs ongewijzigde
behoefte aan bankgeld tot nieuwe toevoer van specie naar de bank en dien-

overeenkomstige creatie van bankgeld zou leiden. Was op die wijze de con-
tinuiteit van de bank gedurende de 18de eeuw verzekerd, het einde der eeuw
bracht radicale wijziging in de situatie. De positie van het bankgeld werd,
zoals ook door Mees beschreven wordt, van verschillende zijden belaagd,144

resulterend in een dalende behoefte. Als gevolg van oorlog en bezetting kreeg
de Amsterdamse handel zware klappen te incasseren, terwijl bovendien een
reeds op langere tijd werkzame factor, de verbeterde toestand van het munt-

stelsel, de vermenging van de afzonderlijke guldenssferen bevorderde en
daarmee tevens de noodzaak van een in bankguldens luidend ruilmiddel weg-
nam. In deze situatie moest de voortgezette bankguldens scheppende crediet-

verlening, een credietverlening bovendien onder veel ongunstiger omstandig-
heden dan met de z.g. anticipatiepenningen het geval was, tot de bovenge-
noemde discrepantie tussen obligo's en metaalvoorraad leiden. De daardoor
ontstane onmogelijkheid om vanuit de bank een halt toe te roepen aan de

dalende tendens van het agio, die voort moest vloeien uit toenemende on-

evenwichtigheid van vraag naar en aanbod van bankgeld en die zich uiter-
aard te sterker gevoelen deed naarmate het 'vertrouwen' in het bankgeld af-

nam, heeft ten slotte geleid tot een opentijke ddconliture.
Een instelling kan falen in het vervullen van de taken, die haar in de gang

der ontwikkeling opgedragen worden of die zij min of meer bewust tot zich

getrokken heeft, dat betekent niet, dat daarmee ook de te verrichten taken

zelf wegvallen, ook al vereisen die onder gewijzigde omstandigheden een
3145nieuwe benaderingswijze. De 'zorg voor een goed ruilmiddel zowel naar

kwalitatieve als kwantitatieve aspecten moest blijvend behartigd worden.

Monetair-technisch zijn er weinig redenen aan te voeren, waarom de Wissel-

bank niet uit had kunnen groeien tot het apparaat, dat na de bevrijding uit
de Franse overheersing die functie op zich had kunnen nemen. De met die
bevrijding tevens tot stand gekomen staatkundige eenheid van Nederland

I44· Vgl. Proeve, blz.  187 e.v.
145.    Vgl. G.M. Verrijn Stuart, Bankpolitiek, blz. 129.
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met de daarmee gepaard gaande centralisatie van het overheidsgezag zouden
met zich brengen, dat voorziening in die behoeften niet meer in handen ge-
legd zou worden van een stedelijk orgaan en zeker niet van een stedelijk or-
gaan, dat onder het beheer van de kooplieden-regenten, tegelijk bestuurders
en belanghebbenden, in een sfeer van wantrouwen, gevoed door het vermoe-
den van incompetentie, zelfs van onoirbaarheid,146 ten onder was gegaan.

De Nederlandsche Bank, opgericht in  I 8 I4, zou de instelling worden onder
welker vieugels de centrale problemen van het monetaire beleid, het hand-
haven van de metaalwaarde van de gulden alsmede het bereiken van een
zekere fiexibiliteit in de geldvoorziening, maar dan gebonden aan objectieve
regels en niet uitsluitend afhankelijk van subjectief inzicht van bankbestuur-
ders, zouden komen te ressorteren, taken, die de Wisselbank niet in harmonie
met elkaar had kunnen brengen.

Formeel-juridisch en ook banktechnisch een nieuwe aanpak147 loopt er
niettemin monetair-historisch gezien een lijn van de Wisselbank naar de
Nederlandsche Bank. Bij Mees vindt men die lijn niet. Hij eindigt het vijfde
hoofdstuk van zijn Proeve, waarin hij het verval en de ondergang van de
Wisselbank beschrijft, met de herhaling van zijn eerder ontwikkelde maar
weinig bevrediging schenkende opvatting, dat de bank haar lange bestaan en
zelfs haar bloei alleen te danken heeft gehad aan 'de algemeen heerschende

dwalingen omtrent de natuur des gelds, een opvatting, waarvoor naar'148

mijn overtuiging noch in de opzet der Wisselbank noch in haar werkwijze
voldoende grond te vinden is.

DE 'PROEVE' IN DE CONTEMPORAINE CRITIEK

Rest nog de vraag te bespreken, hoe de tijdgenoot dacht over het boek van
Mees.

Uit de aantekeningen van zijn zoon weten we, dat de auteur van de Proeve,

laat in de zomer van 1838 terugkomend van een vacantiereis naar Zwitser-
land in het gezelschap van zijn broer Adriaan en enkele vrienden, zeer in
spanning verkeerde aangaande de ontvangst, die zijn boek, verschenen in de
tweede helft van augustus van dat jaar, ten deel was gevallen.149 Die ont-

I46.  Vgl. Joh. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende
eeuw, blz. BI.
I4 ·   Gaat het te ver, wanneer men met het oog op de latere dominerende positie van het
giraalgeld het bankbiljet in vergelijking met de door de Wisselbank in omloop gebrachte
saldi een, hoezeer wellicht noodzakelijke, stap terug noemt?
I48. Vgl. Proeve, blz. 205·
149. Vgl. Kroniek Mees, november 1957, nr.  I 2, blz.  12. De reis had hem afleiding moeten
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vangst viel, althans wat de besprekingen in de pers betrof, uitermate tegen.
Weliswaar maakt Mees jr. melding van vleiende beoordelingen in brieven en

gesprekken door mannen van betekenis zoals mr. F.A. van Hall, advokaat te
Amsterdam en later minister van financien, alsmede van Hendrik Croocke-

wit, secretaris van de Nederlandsche Bank, die beiden de wens te kennen

gaven de jeugdige schrijver persoonlijk te leren kennen. In tegenstelling hier-
mee werd het boek in het openbaar fel aangevallen. Dankzij professor S.
Vissering, die deze kwestie in zijn Levensbericht van Mees voor de Maat-

schappij der Nederlandsche Letterkunde uitvoerig behandelde, weten we
precies, uit welke hoek de wind hier woei. 150 Recensies van het boek ver-

schenen in oktober en november I838 in de Nieuwe Amsterdamsche Courant

en  Algemeen  Handelsblad,in de Konst- en Letterbode enten slotte in De Gids.

Gebleken is, dat zij alle van 66n hand afkomstig waren, de hand namelijk
van de reeds eerder verrnelde professor mr. J. Bake, hoogleraar in de lette-151

ren en wijsbegeerte te Leiden. Deze Bake wordt ons door Vissering in een
langademige tirade geschilderd als een geleerde van grote gaven, van onver-

gelijkelijke kennis der klassieke oudheid en haar letterkunde, een man van

geest en smaak en fijne beschaving en bovendien nog zacht en beminnelijk in
de omgang, maar jammer genoeg, nog steeds volgens Vissering, behept met
een zwak, dat dikwijls bij grote vernuften waargenomen wordt, namelijk te
liefhebberen op ander terrein dan dat' waarop zij onbetwist meester zijn' en
niet zonder de ijdelheid te wanen, dat zij op dit hun vreemde terrein iets

groots en nieuws kunnen scheppen, terwijl zij zelfzich nauwelijks bewust zijn
van hun meesterschap op het gebied der wetenschap, in welke zij werkelijk
schitteren.152 Het trof mij echter, n'en d'tplaise Visserings verwijt aan Bake
te liefhebberen op vreemd terrein, bij laatstgenoemde, zoals dadelijk blijken
zal, een critiek op de Proeve aan te treffen, die in wezen overeenstemt met de

mening, die ik mij na lezing van Mees' geschrift gevormd had.
Het was Bake, die met zijn zwager J.J.A. Santhagens ,assuradeur te Am-

sterdam, en mr. P.A. Brugmans, advokaat eveneens te Amsterdam en lid van
de Permanente Commissie van het Amortisatie-Syndicaat, het driemanschap
vormde, dat het initiatief nam tot oprichting naar het voorbeeld van de oude

bezorgen, 'afleiding voor het hoofd vermoeid van de studie, maar ook afleiding voor het
hart, waarin eene liefde had wortel geschoten, waaraan hij geen voedsel meende te mogen

geven.' Het betrof, wat de hartsaangelegenheden aangaat, de zuster van een van de vrien-
den van Mees. Mees jr. meent, dat zijn vader in ontoereikende eigen financiele middelen
(een  kapitaal van slechts f 5.650) en weinig concrete vooruitzichten redenen gezien  kan

hebben om aan de roepstem van zijn hart geen gevolg te geven.
I 50.     Handelingen der Maatschappij  van  1885, blz. 47-85· Ook afzonderlijk in druk ver-

schenen, Leiden I 885·
I51.   Vgl. hier, biz. 18.
I 52. Vgl. Vissering, Levensbericht, overdruk, biz.  1 0.
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Amsterdamse Wisselbank van een nieuwe, grote giro- en wisselbank, later
handelsbank genoemd. Het is het plan, waarop ik in de aanvang van dithoofdstuk doelde, in de geschiedenis van het Nederlandse bankwezen bekend
als het plan-Santhagens. Het driemanschap zag in de Proeve, naar wij zagen
niet zonder grond, een aanval op en een afwijzing van zijn bankplannen en
Bake nam op zich de aanval te pareren. Men heeft Bake destijds kwalijk ge-
nomen, dat zijn critiek op Mees in een zeer onheuse toon gesteld was. Ackers-
dijck, die de handschoen voor zijn leerling opgenomen heeft, was er bijzonder
verontwaardigd over. Hij voelde zich ook persoonlijk aangetast, omdat Bake
over het hoofd van Mees heen de Utrechtse leermeesters van de schrijver
verantwoordelijk stelde voor het volgens hem minderwaardig geestesproduct
van hun leerling. 153

Bake vangt zijn critiek in het Handelsblad154 aan - en hier komt dan mis-
schien even de beminnelijke aard van de professor, waarvan Vissering sprak,
naar voren - met een zwaai van het wierookvat aan het adres van'den jongen
heer W.C. Mees, candidaat in de regten aan Utrechts Hoogeschool, en zoon
van den teregt geachten Rotterdamschen kassier.' Deze jonge heer heeft
namelijk 'eene Proeve eener Geschiedenis van het bankwezen in Nederland,
gedurende den tijd der Republiek' geschreven en onder deze 'zedigen titel'
levert ons de schrijver 'eene doorwrochte voorstelling van de omstandighe-
den, die aanleiding gegeven hebben tot de oprigting der Amsterdamsche
Wisselbank in I 609, van den oorspronkelijken aard dier bank zelve, en van
hare verdere ontwikkelingen en veranderde strekking.' Dat klinkt erg waar-
derend, maar de toon verandert spoedig. In het verdere verloop van de be-
spreking geeft Bake op niet mis te verstane wijze te kennen, dat naar zijn
mening Mees een totaal onjuiste voorstelling van zaken ten aanzien van de
Wisselbank gegeven heeft, althans wat de kern van de zaak betreft. Bake ziet
de bankgulden, de tegen int,reng van metaal 'uitgetrokken cijfermunt,' als
een betaalmiddel naast en tegenover het 'courantgeld: De cijfermunt was

I 53.     Vgl. J. Ackersdijck, lets over het ontwerp eener zoogenaamde giro- of handelsbank,
biz.  8. De Leidse professor Tydeman stak namens de hoogleraren van de juridische facul-
teit van zijn universiteit collega Ackersdijck een hart onder de riem (voorzover dan nodig,
want Ackersdijck was er weI een man voor om voor zichzelf te kunnen opkomen) door hemte schrijven over de 'hatelijke en onbetamelijke uitvallen' tegen de leermeester van Mees en
er aan toe te voegen: 'Ik vrees wel, dat die recensie uit Leiden gekomen is, doch kan UEd.verzekeren, dat ze van of vanwege geen van ons vier profess. juris is, en dat wij allen er
eenparig over denken, zoals ik boven uitgedrukt heb. Wij zouden ook allen denzelfden
blaam verdienen, want wij allen houden de Handelsbank van onzen collega B. voor eenechimdre.' Vgl. Kroniek Mees, januari I 959, nr. I 3, biz. 14·
154· Men vindt Bake's recensie in de edities van de Nieuwe Amsterdamsche Courant en
Algemeen Handelsblad van  5, 9,  1 I  en  I 6 oktober  1838.  De artikelen in  De Gids en  deKonst- en Letterbode zijn van gelijke strekking.
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berekend tegen een muntschatting, die aan het bankgeld een bepaald agio

verleende. Maar: 'at werd het bankgeld door het noemen van agio, in courant-
geld getaxeerd, waren het desniettemin twee betaalmiddelen, tegen elkander

overstaande, waarvan het eene in het andere wederkeerig getaxeerd werd, en

naar vraag en behoefte, steeg of daalde.' Dit bankgeld ontstond niet tenge-

volge van een eigenlijke beleningstransactie bij de bank. Bij een belenings-
transactie wordt crediet verleend. De bank gaf geen crediet. De rekening-

houder bij de bank, bankgeld bezittende, gebruikte niet anders dan zijn eigen

kapitaal, waaraan de bank niet dan die vorm gegeven had, die het tot ruil- en
betaalmiddel geschikt maakte. Omdat de bank geen crediet gaf, had het loon,
dat zij berekende, ook geen rentekarakter. De bank had geen eigen kapitaal
en kon het dus ook niet aan anderen verstrekken. Hij die over zijn bankgeld

disponeert, disponeert over zijn eigen kapitaal, waaraan, nogmaals gezegd,
de bank de geeigende vorm gegeven had om het als ruil- en betaalmiddel te

bezigen. 'De spreekwijze, crediet in de wisselbank te hebben, beteekende weI,

dat aan den rekeninghouder op de creditzijde van zijn blad in de boeken voor

zooveel gecrediteerd was;  maar niet,  dat de bank hem eenig crediet gaf;  dit
laatste komt alleen te pas bij die banken, die aan een ander haar eigen kapi-
taal in handen geven.'

Ik meen, dat de zienswijze van Bake in deze korte notities voldoende tot

uiting komt en ik meen tevens, dat deze zienswijze, wat de essentiele punten

betreft, overeenstemt met de door mij in de voorafgaande gedeelten van dit
hoofdstuk voorgestane. Bake ziet terecht in, dat Mees in moeilijkheden moet
komen door zijn bankbegrip op de Wisselbank te willen toepassen en zodoen-

de de eigenlijke betekenis van de Wisselbank als zijnde een instrument tot

perfectionering van het geldstelsel als stelsel niet op de voorgrond stelt.

Mees heeft op de geleverde critiek noch in geschrift, noch in woord, althans

wat het laatste betreft niet in het openbaar, gereageerd. Vissering, die in zijn

gemeld Levensbericht deze hele kwestie nogal emotioneel benadert, zegt er-

van: 'Mees heeft zich door deze onverdiende aanvallen ongetwijfeld zeer ge-
griefd gevoeld. Hij was jong, fijngevoelend en van een prikkelbaar zenuw-

gestel. Zoo ver mij gebleken is, heeft hij zich echter nooit daartegen verde-

digd, noch rechtstreeks in een daartoe bestemd verweerschrift noch zijdelings
in andere geschriften. Ook herinner ik mij niet, dat hij ooit in onze vertrou-

welijke gesprekken het onderwerp heeft aangeroerd.
'155 Uit de aantekenin-

gen van Mees jr. blijkt echter, dat de zoeven vermelde brochure van Ackers-

dijck uit 1839, waarin de Proeve verdedigd wordt tegen Bake's felle critiek en

die tevens en zelfs voor een zeer groot deel gewijd is aan een niet minder felle

maar in veel eleganter bewoordingen vervatte tegenaanval van de homme du

I 55. Vgl. Levensbericht, blz. I I.
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monde Ackersdijck op de bankplannen van het driemanschap, tot stand is
gekomen in overleg met Ackersdijck's discipel, hetgeen volgens Mees jr. niet
alleen vanzelf spreekt, maar ten overvloede blijkt uit correspondentie van
Ackersdijck  over de eerste maanden  van 1839.156 Ackersdijck's poging  tot
weerlegging van Bake's argumentatie kan men dus gevoeglijk zien als een
nadere standpuntbepaling ook van Mees zelf. Uit diens in I864 met L.
Wolowski te Parijs gevoerde correspondentie zou men af kunnen leiden, dat
Mees ook na vele jaren het niet nodig geoordeeld heeft daarin verandering te
brengen. 1 5 7 I n een later hoofdstukl 58 zullen wij echter zien, dat zich rond die
tijd - de tijd van de bankwet van  I 863 - substantiale veranderingen in  Mees'
opvattingen over geld en crediet hebben voorgedaan.

Het rond einde  1836 in de openbaarheid gekomen bankplan van Santha-
gens c.s., waartegen Ackersdijck tegelijk met zijn verdediging van Mees
stormliep, kwam in zijn uiteindelijke vorm en naar zijn wezenlijke inhoud
neer op de oprichting van een instelling, die zich niet zoals de Wisselbank zou
beperken tot het opnemen van munt of muntmateriaal, maar open zou
staan  voor de inbreng  van alle soorten courante handelsgoederen.159 Tegen-
over de ingebrachte goederen - een verkoop aan de bank met recht van terug-
koop gedurende drie maanden - zou de bank, zoals ook de Wisselbank deed,
de inbrenger-verkoper in haar boeken crediteren, voor ingebracht metaal
voor nagenoeg de volledige tegenwaarde in guldens, voor ingebrachte han-
delsartikelen voor 80 % van de voor deze artikelen geldende middenprijs der
laatste vijfjaren.

Van de zijde der initiatiefnemers werd het plan uitvoerig toegelicht in een
op  I  december  I 836 te Amsterdam uitgegeven brochure onder de titel  Fer-
handeling over eene op  te  rigten  Handels-Bank. Dit geschrift verscheen welis-
waar anoniem, maar de Voorrede vermeldt als bewerkers van het plan de
namen van het bewuste driemanschap. Met reden mag verondersteld worden,
dat de tekst door 66n van hen, vermoedelijk Bake, opgesteld is. Ik laat nu
verder alle hier weinig terzake doende details van het plan buiten beschou-
wing, maar breng met nadruk naar voren, dat de sponsors van het bankplan
de door inbreng van goederen ontstane banksaldi uitdrukkelijk geldkarakter
toekenden. De bezitter van een banksaldo zou immers door overschrijving op
rekening van derden betalingen kunnen doen, bijvoorbeeld voor door deze
laatsten geleverde goederen. De betaalkracht van deze banksaldi, of anders

I56. Vgl. Kroniek Mees, januari I959, nr. I 3, blz. IZI·
I57.   Vgl. hier, blz. 23·
158.   Vgl. hier, biz. I 78 e.v..
I 59'    Zie voor een beschrijving van dit bankproject en de stadia, die het doorlopen heeft,
De Jong, t.a.p. deel I, Iste stuk, biz. I99 e.v.
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gezegd hun gangbaarheid, de vraag naar deze saldi, zou hierdoor gewaar-
borgd en ondersteund worden, dat zij gebruikt konden en gebruikt moesten
worden  om  bij  de bank berustende goederen terug te kopen.160 De ontwer-

pers van de bank stelden zich voor met de op te richten instelling voorname-
lijk de groothandel in goederen, die zo wankel en zwak geworden pijler van
Amsterdams bloei en welvaart, tot nut te kunnen zijn. Zij wensten deze han-
del voor zijn credietbehoeften te vrijwaren voor de op de geldmarkt optreden-
de spanningen en hem onalhankelijk te maken van overige institutionele of
particuliere geldgevers. Zij meenden dat te kunnen bereiken door de handel

in de gelegenheid te stellen zijn in de eigen goederenvoorraad gestoken kapi-
taal te'monetiseren,' zoals zij het noemden.161 De handel zou zich zelf op die

wijze het nodige circulatiemiddel verschaffen, waarvan de hoeveelheid nooit
te groot of nooit te klein zou zijn, maar welke hoeveelheid steeds aangepast

zou zijn aan de door het handelsvolume bepaalde behoefte. Met name zou de
hoeveelheid circulatiemiddel onafhankelijk zijn van schaarste en overvloed
van 'numerair,' dat wil zeggen gemunt geld, een verschijnsel, dat op de geld-
markt naar de mening der initiatiefnemers een zo ontwrichtende uitwerking
had. Aan ditlaatste euvel kon immers ookdeNederlandsche Bank,een volgens
hen overigens nuttige instelling, weinig doen, gebonden als zij bij haar biljet-
tenemissie was aan de hoeveelheid metaal, waarover zij op een gegeven mo-
ment beschikken kon. Bovendien kleefde naast dit mankement, eigen aan de
aard van een instituut als de circulatiebank, aan de Nederlandsche Bank
speciaal nog het bijkomstige, maar niettemin belangrijke, bezwaar, dat deze
in haar operaties ten behoeve van de handel te traag, te angstvallig, locaal te

beperkt en in het algemeen te selectief te werk ging. 162

A.M. de Jong heeft van het plan-Santhagens gezegd, dat het berustte 'op
een zonderlinge verwarring van begrippen nopens geld- en credietwezen. 9163

Toegegeven moet worden, dat ook het afsluitende geschrift, waarin Santha-

gens c.s. hun plannen hebben toegelicht, de genoemde Verhandeling, geen
voorbeeld is van een heldere uiteenzetting van de essentialia van geld-, cre-
diet- en bankwezen. Dat neemt niet weg, dat men op menige bladzijde van
deze brochure getroffen wordt door een verrassend diep en voor de toen-
malige stand van de wetenschap in Nederland nieuw inzicht in de vraagstuk-
ken van geld en crediet.164 Men zou het een fout kunnen noemen van de ont-

I 60.     Voor die terugloop was tevens overlegging vereist van het door de bank bij  de oor-
spronkelijke inbreng uitgereikte z.g. renversaal, hetgeen echter niet van essentiele betekenis
is.

I 6I. Vgl. Verhandeling, Voorrede, blz. XIII.
162.     Vgl. idem, blz. 39 e.v.
163.    Vgl. t.a.p. deel I, Iste stuk, blz. 20L
164.      Vgl. bijvoorbeeld Verhandeling,  blz. 63: 'Niets is gewenschter  voor den handel  of
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werpers der Handelsbank, dat zij bij de modellering van hun plan de Wissel-
bank als voorbeeld genomen hebben. Want hoewel uiterlijk en naar de vorm
hun geprojecteerde bank slechts een herleving en dan op uitgebreide schaal
van dat oude instituut betekende, was er in wezen iets geheel anders aan de
orde. Men ziet dit in, wanneer men bedenkt, dat wat in een metalliek stelsel
kan met het metaal, dat als basis voor dit stelsel dient, niet kan met elk wille-
keurig ander artikel. En dat niet, zoals Mees naar voren bracht, omdat de
hoeveelheid edel metaal beperkt is - elk goed is juist als goed in hoeveelheid

beperkt -, maar omdat edel metaal niet alleen tegen geld verhandeld kan

worden, maar tevens in geld veranderd kan worden, terwijl voor koffie of elk
ander willekeurig goed alleen het eerste opgaat.

De Wisselbank creeerde geld in girale vorm, maar onttrok aan de circulatie
hard geld of potentieel hard geld, de geprojecteerde Handelsbank zou giraal
geld gecreeerd hebben zonder welk geld dan ook aan de circulatie te onttrek-
ken. Met andere woorden: de Wisselbank was slechts naar de vorm of in on-
eigenlijke zin een geldscheppend instituut, de Handelsbank zou ook inhoude-
lijk, in eigenlijke zin, een geldscheppend instituut zijn geweest. Bij de Wissel-

bank sprak men van belening, terwijl in feite gekocht werd:  bij de Handels-
bank sprak men van koop, terwijl in feite een beleningstransactie in uitvoe-
ring  zou zijn gekomen. Kenmerkend verschil tussen beide instellingen:  de
Wisselbank was geen credietinstelling, de Handelsbank juist wel. Zoals

gezegd was de credietverlening van de Handelsbank bovendien geldschep-
pend; zij bedoelde aan gegadigden koopkracht ter beschikking te stellen
zonder die aan anderen te onttrekken. Haar door oprichters bijeen te brengen
kapitaal zou in eerste instantie slechts dienen als een waarborgfonds ter dek-
king van op goederencredieten eventueel te lijden verliezen. 165

Men zal onderkennen, dat deze aanpak van de geldmarktproblematiek op
een heel ander geldbegrip steunt dan het in het kader van de metallistische
leer gebruikelijke. Geld blijft in die nieuwere opvatting een intermediair in
het ruilverkeer, het is belichaming van koopkracht, maar het zijn van een op
zichzelf waardevol goed is daarvoor niet essentieel. Het geldvolume kan zich
en moet zich kunnen aanpassen aan de behoefte aan dat intermediair, los van
een stringente binding met de hoeveelheid van een bepaald concreet goed,
welke hoeveelheid in dit verband toch altijd willekeurig is. Men zal tevens
onderkennen, dat hier een visie doorbreekt - onduidelijk hier en daar, soms
onbeholpen zelfs - niet alleen op een latere feitelijke ontwikkeling van de
meer geschikt om billijke winst te doen behalen, dan gestadigheid van prijzen: en het mag
ten minste ongerijmd heeten, dat de waarde van zoo vele handels-artikelen afhangt van den
aanwezigen voorraad van 66ne enkele soort van waarde, even alsof men den prijs der koffij
moest laten afhangen van den voorraad van tabak!'
165.    Vgl. Verhandeling, biz. 84.
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geldmarkt, maar tevens op de theoretische doorgronding van de betrokken
verschijnselen. Ik moetdan ook C. de Jong bijvallen, die in een uitstekend, be-
zonken en evenwichtig artikel in het Jaarboekje van de Nederlandsche Bank
van   I 955  in de geprojecteerde Handelsbank het proto-type  ziet  van  een  mo-
derne handelsbank en die, de genoemde visie onderkennend, tot een meer
waarderend oordeel over het project-Santhagens en de ontwerpers daarvan
komt dan zijn naamgenoot A.M. de Jong.166

Van een dergelijke waardering is bij Ackersdijck in zijn vermelde brochure
en indirect bij Mees niet de minste sprake. Enerzijds ligt de reden daarvoor
in de inderdaad soms duistere betogen, soms ook werkelijk foutieve redene-
ringen van de ontwerpers van het bankproject,167 waardoor het voor tijdge-
noten veel lastiger was hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden dan voor
de latere beschouwer, die een bijna honderdvijftig jaar langere ontwikkeling
kan overzien, maar anderzijds en hoofdzakelijk ligt de reden daarvoor in het
totaal andere geldbegrip van Ackersdijck-Mees. De brochure van Ackers-
dijck spreekt wat dit laatste betreft duidelijke taal. In Ackersdijck's opvatting
wordt de geldfunctie vervuld door een in de volkshuishouding daarvoor af-
gezonderd reeel kapitaal, een hoeveelheid in zich waardevolle goederen, in
casu edele metalen. Alleen metaalgeld is geld in de ware zin des woords. Noch
bankbiljetten, noch banksaldi zijn geld. Waren zij dat wei, dan zou door
middel van deze instrumenten werkelijk kapitaal 'daargesteld' kunnen wor-
den, hetgeen onmogelijk is.168 Bankbiljetten en banksaldi zijn niet meer dan
schuldbekentenissen van de bank, welke zich verbindt om te betalen, wan-
neer dit door de houder verlangd wordt. Er is dus sprake van een credietver-
houding en de houder of bezitter van papier of saldo is de credietgever, de
bank de credietnemer.

I 66.     C. de Jong, Uit de voorgeschiedenis van het moderne bankwezen in Nederland. Het
plan tot oprichting  van de Handelsbank   I 832-1839, in: Jaarboekje De Nederlandsche
Bank, I955, blz. 48 e.v.
I 67. Een voorbeeld  is de constructie  van een wezenlijk verschil tussen bankpapier  en
banksaldi door de ontwerpers der Handelsbank. (Vgl. Verhandeling, blz. 71). Ackersdijck
opponeert terecht tegen deze constructie. (Vgl. Ackersdijck, t.a.p. blz. 2 I).
I 68. Vgl. Ackersdijck,  t.am.  blz.   I 7· Hoe hardnekkig deze metallistische geldvisie  zich
staande gehouden heeft, blijkt bij een auteur als G.M. Boissevain, die in zijn prae-advies
voor de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek van I902 over de vraag:
Behoeft onze bankwet herziening, hetzij in haar stelsel, hetzij in haar onderdeelen? op blz.
I 64  aan het bankbiljet uitdrukkelijk het geldkarakter ontzegt, hoewel hij toegeeft,  dat  het
dienst doet als ruil- en betaalmiddel 'alsof het geld ware.' Op grond van dit laatste kan geld
aan de circulatie onttrokken worden en wordt bespaard op het voor de geldsomloop beno-
digde kapitaal. De auteur komt op dezelfde bladzijde tot de krasse uitspraak, dat, terwijl
het bankbiljet dus geld vervangt, 'girale betalingen geld onnodig maken.' Letterlijk geno-
men zou dit laatste inhouden, dat een volkshuishouding met louter giraal geldverkeer -
theoretisch een mogelijkheid - een geldloze maatschappij is.
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Ackersdijck heeft gelijk, wanneer hij zegt, dat de geprojecteerde Handels-
bank een credietinstelling is. Hij zoekt evenwel de crediettransacties van de
bank aan de verkeerde zijde van de bankbalans, namelijk aan de passiefzijde,
terwijl zij in werkelijkheid aan de actiefzijde te vinden zijn. Weliswaar zou bij
de Handelsbank geen debitering van de betrokkene hebben plaatsgevonden,
maar zou een goederenpost op de balans verschenen zijn. Dat zou echter
slechts een maskering geweest zijn van wat in werkelijkheid plaats zou grij-
pen, het beschikbaar stellen van koopkracht aan derden, weerspiegeld in de
girale saldi op de passiefzijde der bankbalans. Vermoedelijk hebben de ont-

werpers der bank deze vorm gekozen om aan de crediettransactie het karak-
ter te ontnemen  van een 'personeel contract,' hun grote grief tegen het opere-
ren van bestaande instellingen en van particulieren, waarbij credieten alleen
beschikbaar waren voor de 'commercieele aristocratie en notabiliteit. ,169

Iedereen immers, die courante goederen bezat, ook de jonge, ondernemende,
maar onbekende koopman, had volgens hen recht op de faciliteiten van het
crediet.

Erkend moet worden, dat op dit punt de ontwerpers der bank niet gelukkig
geweest zijn met hun formuleringen. Artikel 3 van de herziene statuten zegt

uitdrukkelijk:  Het doel der Maatschappij is op handelswaarden bij de Han-
delsbank ingebragt, crediet te verleenen,....,'170 terwijl de schrijver van de

Verhandeling zich moeite geeft om uit te leggen, dat de bank gddn crediet zou
geven, maar 'dBpot' aan zou nemen, 'waarvoor het rigtig uitgetrokken credit
in numerair berekend, op naam van den deponent wordt gesteld . . . . '171 Die

onduidelijkheid wordt versterkt door de uitdrukkelijke mededeling van de
auteur, dat de bank geen rente zal berekenen doch slechts een 'billijk salaire'
voor haar bemoeienissen.172 Die mededeling komt echter in een ander dag-
licht te staan, wanneer men leest, dat de schrijver die kostenvergoeding be-
groot op  2 % beneden de geldende beleningsrente,173 terwijl  in een eerder
stuk de provisie gesteld wordt op 1% voor drie maanden:74 Dat komt neer
op zo'n 3 '4 per jaar, toch een heel ander tarief dan de Wisselbank berekende,
varierend namelijk  van  * tot  * %  per zes maanden.175  Bij de Handelsbank
was wel degelijk sprake van renteberekening en wel van debetrente, aange-
zien een bank bezwaarlijk haar toekomende rente kan berekenen over een

passiefpost.

169. Vgl. Verhandeling, blz. 39 e.v.
Ilo.    Vgl. C. de Jong, t.a.p. blz. 53·
I7 I.    Vgl. Verhandeling, biz. 66 e.v.
I 72.   Vgl. idem, blz. 67·
I 73.   Vgl. idem, idem.
I 74·    Vgl. C. de Jong, t.a.p. biz. 54·
175· Vgl. Proeve, blz. I40.
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Dit laatste brengt mij ertoe te wijzen op de bijzondere moeilijkheden, waar-

in Ackersdijck zich verstrikt bij zijn verdediging van Mees' kenschetsing van
de Wisselbank als een credietinstituut. Ervan uitgaande, dat bankgeld geen
geld is, moet de houder van een banksaldo bij de Wisselbank beschouwd
worden als haar crediteur. Hij geeft crediet  aan de bank.176  Nu  mene men
niet, dat deze credietgever in afwachting van de afiossing van dit crediet in
zijn koopkracht beperkt is. Het bankgeld circuleert immers; het wordt  ook
volgens Ackersdijck-Mees 'in omloop' gebracht. Ik tref dus een bankclient
aan, die ondanks zijn credietverlening aan de bank zijn zaken voortzet, alsof
er niets gebeurd is. Hij moet alleen aan de bank een kleine rente betalen als
tarief voor het door hem verleende crediet. Verder vind ik een bank, die
crediet ontvangt, maar daar slechts in zoverre baat bij heeft, dat zij voor dat
ontvangen crediet een kleine rente in rekening mag brengen. Het metaal
immers, dat zij ontvangen heeft, moet zij beschikbaar houden voor aflossing
van haar schuldbekentenissen of voor het inkopen van bankgeld, wat volgens
Ackersdijck volmaakt hetzelfde is. Diezelfde bank echter, die als debitrice
opgevoerd wordt, verschijnt in Ackersdijck's betoog even later in de rol van
creditrice, wanneer hij zegt, dat zij als beleenbank crediet gaf op metaal of
specian zonder ze te wisselen, hoewel met de bepaling, dat de debiteur de
specien of het metaal gedurende een halfjaar terug kon bekomen. 177 Zowel
bij de bank als bij de particuliere koopman zijn dus volgens dit betoog cre-
dietgever en credietnemer in 66n instelling of in 66n persoon verenigd, waar-
uit volgt, dat Ackersdijck dient te verklaren, hoe men iemands schuldeiser
kan worden door hem iets schuldig te blijven.

Te betreuren valt, dat Ackersdijck geen poging daartoe onderneemt. Wel-
licht was hij dan op het spoor gekomen van het begrip geldscheppende
credietverlening, met behulp waarvan het zoeven genoemde ogenschijnlijk
moeilijke probleem opgelost kan worden. Hij zou dan ook - en dat geldt ook
voor Mees - tot een meer genuanceerd oordeel gekomen zijn over de gepro-
jecteerde Handelsbank, die in tegenstelling met de Wisselbank een poging is
om aan dat begrip concrete gestalte te geven en zonder welk begrip ook de
latere ontwikkeling van het geld-, crediet- en bankwezen onverklaarbaar is.
Belemmerd door zijn metallistische visie en daardoor geschrokken van het
idee van een circulatiemiddel, dat 'geen pretentie jegens de bank bevatte,
maar een denkbeeldige cijfermunt  (is), die zelve  geld  is,'178  komt  hij  niet

176.    Vgl. Ackersdijck, t.a.p. blz. I9 en 22.
177.   Vgl. idem, blz. 29.
178.      Vgl.  idem,  blz.  65.  Op  biz. 20 beroept Ackersdijck zich  voor het 'ontstaan'  van  het
ongedekte bankbiljet, een in zijn visie moeilijk in te passen verschijnsel, op het ervarings-
feit, dat 'nimmer alle schuldeischers zich op eens aanmelden om van de bank metaal in
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verder dan de ontworpen bank, die volgens hem de insolventie tot beginsel
verheft179 te vergelijken  met de plannen   'van den Schotschen rekenaar,'

180John Law, volgens hem het schoolvoorbeeld van monetaire verdwazing.
Dit alles overwegend en constaterend, dat Mees en Ackersdijck crediet-

transacties zien, waar ze niet zijn (Wisselbank) en Santhagens c.s. geen cre-
diettransacties zien, waar ze wel zijn (Handelsbank), zou men van een spel
der vergissingen kunnen spreken, ware het niet, dat hier in wezen sprake is
van een worsteling om tot dieper inzicht te komen in de vraagstukken van het
geldwezen. Mees en Ackersdijck hebben dit niet zo aangevoeld. Zij meenden
te verkeren in het rustige bezit van een op dit punt uitgebalanceerd stuk we-
tenschap, getuige Ackersdijck's uitspraak: 'Terwijl sommige gedeelten  van

de staathuishoudkunde nog aan twijfelingen onderhevig zijn, of althans niet
als volledig ontwikkeld kunnen beschouwd worden, is de leer van het geld,
van crediet en banken, tot een hoogen graad van helderheid en zekerheid ge-
komen, zoodat men de vroegere verschijnselen in de geschiedenis van den
handel, evenzeer als de gebeurtenissen van den dag, daardoor verklaren, en
ook de uitkomst van te nemen maatregelen, en daar te stellen inrigtingen,
met eene grote mate van zekerheid voorspellen kan. 3181

Op grond van het bovenstaande meen ik deze uitspraak als voorbarig te
moeten bestempelen.

plaats van papier te vorderen.' Zonder op dit ervaringsfeit iets af te dingen blijft toch te
verklaren, hoe een circulatiemiddel, dat geen geld is, niettemin deel uitmaakt van de totale
geldvoorraad.
179.      Vgl. idem, blz. 59·
I 80.     Vgl.  idem,  blz.  65. De schokwerking van deze vergelijking galmt nog in  1902 na bij
een man als G.M. Boissevain, die op blz. 28 van zijn in noot I 68 vermeld geschrift, na op
zijn beurt een vernietigend oordeel over de geprojecteerde Handelsbank uitgesproken te
hebben, Mees en Ackersdijck zonder meer verheerlijkend uitspreekt:'....  het was nu, en
door niemand minder dan door de algemeen geeerden en hooggeachten hoogleeraar
Ackersdijck, onbemanteld uitgesproken, dat de Handelsbank slechts een nieuwe editie ge-
vormd zou hebben van de stichting van Law.' Vgl. voor een later oordeel over Law
Schumpeter, History of economic analysis, blz.  295, die de veroordeelde Schot plaatst 'in
the front rank of monetary theorists of all times.'
IBI. Vgl. Ackersdijck, t.a.p. blz. 10.



Hoofdstuk III

De Rotterdamsejaren (1838-1849)
Mees over het waagstuk der armoede

Zelden had een jongeman een gunstiger startpositie voor zijn loopbaan dan
Willem Cornelis Mees na zijn promotie te Utrecht. Redelijk gezond toch, een
scherp verstand, met lof gepromoveerd in de rechten en reeds faam genietend
als schrijver over het geld- en bankwezen, lid van een gefortuneerde en in-
vloedrijke familie, sympathiek in de omgang, hoewel wat zwaartillend, dit
alles zou toch moeten leiden tot een snelle stijging op de maatschappelijke
ladder.  Mees zelf dacht daar anders over; hij zag zijn toekomst met een be-
zwaard hart tegemoet. Hij vertrok weliswaar onmiddellijk na zijn promotie
uit Utrecht om terug te keren naar Rotterdam, waar hij zich als advokaat
vestigde en begin december I838 als zodanig beadigd werd, maar zijn ambitie
voor de advokatuur was omgekeerd evenredig aan de snelheid, waarmee hij
deze aanving. Zijn enige beweegreden was een negatieve;  hij  had niet onmid-
dellijk een alternatief. Zijn zoon drukt zich in zijn aantekeningen nog ster-
ker uit: hij zag geen andere uitweg. 1

Waarom deze sombere kijk op de toekomst?
Een luchthartiger natuur dan Willem Cornelis Mees zou zich niet zo ge-

drukt gevoeld hebben door het feit dat er niet terstond een positie voor het
grijpen lag, die hem geheel en al paste. Mees echter, evenals zijn vader ge-
neigd tot het zwaarmoedige en meer denkend aan hetgeen hij meende niet te
bezitten dan aan de kwaliteiten, die hij in feite bezat en daardoor in dit sta-
dium van zijn leven zeker niet overvloeiend van zelfvertrouwen, zag in het
nog ongewisse van zijn toekomst eerder een dreiging dan een uitdaging. Wat
voor iemand met een optimistischer kijk op het leven als adempauze of even-
tueel als springplank gegolden zou hebben, kreeg bij Mees al spoedig het ka-
rakter van een noodsprong.

Met zijn vestiging als advokaat te Rotterdam begon voor Mees een levens-
periode van een tiental jaren, die ik zou willen karakteriseren als een gespan-
nen zoeken en tasten naar die definitieve positie of taak, die hem wat aanleg
en vorming betreft zou bevredigen en tegelijkertijd in overeenstemming zou
zijn met wat hij als zijn plicht zag, namelijk zich dienstbaar maken aan de ge-
I .     Kroniek Mees, nr.  I 2, november 1957, blz. Izt.
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meenschap zonder overigens tekort te schieten in zijn verantwoordelijkheid
en zorg voor de zijnen. De tweestrijd, die wij hem in zijn studententijd met
zich zelf zagen voeren, het conflict tussen neiging en plicht, tussen voorkeur

en verantwoordelijkheid, liet hem ook thans niet los. Mees met zijn dorst
naar kennis en steeds weer leernten ontdekkend in zijn wetenschappelijke ba-
gage, zowel op het gebied der rechts- en staatswetenschappen als vooral ook
op het terrein der economie, maar tevens bekommerd om zijn materiele voor-
uitzichten, kon noch van wetenschappelijke arbeid afzien noch zich onttrek-
ken aan de zorgen en moeiten, die de praktijk van het leven nu eenmaal stelt

aan degenen, die een zelfstandig bestaan hebben op te bouwen. Bij dit laatste
bovendien geplaagd door een zekere angstvalligheid wat zijn geschiktheid be-
treft voor het praktische leven en na zijn huwelijk met Coos van den Ham, op
26 juli I 843,2 uiterst gevoelig voor zijn verantwoordelijkheid als hoofd van
een gezin, wordt zijn speurtocht naar de uiteindelijke levenstaak een periode
van gezochte maar niet gevonden, van geboden maar niet geaccepteerde kan-
sen. Het wordt echter ook een periode van enorme activiteit, meer buiten dan
binnen zijn advokatenberoep, op organisatorisch en publicistisch terrein, in
commissies en verenigingen.

Pierson heeft deze periode in het leven van Mees gekenschetst als de tijd,
waarin hij het meest naar buiten heeft gewerkt.3

Inderdaad ligt er een zekere tegenstelling tussen de tijd dat hij, als het ware
verschanst op de Oude Turfmarkt te Amsterdam, buiten de schijnwerpers der
openbaarheid de teugels van de Nederlandsche Bank in vaste greep hield en
deze Rotterdamse jaren met die bonte mengeling van activiteiten op velerlei
terrein. Maar met dieper inzicht dan Pierson heeft Willem's broer Marten

deze periode, hoe grote prestaties zij ook opgeleverd heeft, gezien als een
overgangsfase, een zich klaar en geschikt maken voor de eigenlijke, grote le-
venstaak, die bij een man met zo vele gaven bijna onafwendbaar zeker komen

moest, de taak, waarin hij 'meer nut gesticht heeft en meer voldoening gehad
heeft' dan anders mogelijk geweest zou zijn, het secretariaat en vervolgens
het presidentschap van de Nederlandsche Bank.4 Met hoeveel pijn dit alles

gepaard ging en hoezeer hij gebukt ging onder het denkbeeld de juiste koers

2.     Jacoba  Claudina  van  den Ham, geboren te Rotterdam 6 januari  I 820, overleden  te
Amsterdam 5 december 1853, dochter van dominee Frederik van den Ham en Constancia
Sophia van der Muelen. Uit het huwelijk zijn vier kinderen geboren, twee zonen en twee
dochters. Het vierde kind werd te Amsterdam geboren, de anderen te Rotterdam. Het tien-
jarig huwelijksleven van Mees heeft naast vreugden vele zorgen gebracht; dit laatste vooral
door de broze gezondheidstoestand van zijn vrouw met dieptepunten na de geboorte der
kinderen.
3.     Vgl. Verspreide Economische geschriften, decl II, blz. 33 I.
4.     Marten  Mees in een brief van 7 mei  1887 aan Adriaan Mees, afgedrukt bij W.C.  Mees,
Man van de daad, blz. 345 e.v.
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maar niet te kunnen vinden, blijkt uit een passage in een brief van 20 april
1 847  aan zijn broer Hendrik in Indie, waarin hij zichzelf, terugziende op ne-
gen jaren advokatuur en allerlei andere besognes, enigszins meewarig tekent
als 'halfjurist, half oeconoom, half geleerde, half praktisch persoon.,5

Dat deze Rotterdamse jaren van zoekend werken hun sporen toch hebben
nagelaten en een zekere matiging teweeg hebben gebracht in de wellicht wat
geaxalteerde ideeenwereld van de student Mees en van de man, die de eerste
schreden moest zetten in de realiteit van het alledaagse leven, bewijst de ont-

boezeming, die Mees in de zojuist geciteerde brief op zijn zelfportret volgen
laat: 'Konde ik nog eens aanvangen, met de brutaliteit, die ik thans reeds be-

zit, hoe anders zoude ik handelen:
Gezien het enigszins rusteloze karakter van de activiteiten van Mees in

deze periode zou men verwachten, dat deze jaren op publicistisch terrein
weinig opgeleverd hebben. Met klimmende bewondering voor de intellectuele

capaciteiten van deze man en voor zijn vermogen zich ondanks de vele ups en
downs in carridre en huiselijk leven te kunnen concentreren op theoretische

problemen of vragen van de dag neemt men kennis van het vele, dat door
Mees in deze jaren op schrift is gezet. Veel daarvan ligt verscholen in nagela-
ten papieren, in rapporten en verslagen. Ik zal nog gelegenheid krijgen om
een en ander daarvan te vermelden. Maar midden in deze periode, in I844,
verschijnt in boekvorm de studie van Mees over de werkinrichtingen voor ar-
men, een geschrift, dat blijk geeft zowel van een grote theoretische denk-
kracht als van een minutieuze zorg in het vergaren van het benodigde feiten-
materiaal.6 Na de kennismaking met de schrijver over geld- en bankwezen

geeft dit boek ons een eerste kijk op de theoretische econoom Mees. Alvorens
dat nader uiteen te zetten geefik een samenvatting van de voornaamste feiten

en gebeurtenissen uit het leven van  Mees in deze Rotterdamse jaren.

In zijn Levensbericht vermeldt Pierson, dat Mees als advokaat weldra een
bloeiende praktijk had.7 Deze mededeling stemt niet overeen met de werke-

lijkheid. Pierson, terecht groot bewonderaar van Mees, heeft zich klaarblijke-
lijk enigszins door zijn gevoel laten meeslepen en dit facet van Mees' werk-
zaamheid wat te rooskleurig voorgesteld.8 Feit is, dat de advokatenpraktijk

5.   Kroniek Mees, nr. I 3, januari 1959, biz. I9.
6.    W.C. Mees, De werk-inrigtingen voor armen uit een staathuishoudkundig oogpunt be-
schouwd, Rotterdam, I 844. Vgl. voor een nadere bespreking hier blz. I I6 e.v.
7. Verspreide economische geschriften, decl II, blz. 331.
8.   Dit gevoel van overdrijving krijgt men meer bij het lezen van Pierson's Levensbericht.
Zo vermeldt hij op de zojuist geciteerde bladzijde, dat het proefschrift van Mees in de
'Gattinger Gelehrte Anzeigen' zeer gunstig werd beoordeeld. Ik vind echter in de Gi3t-
tingische Gelehrte Anzeigen,  1839,  I,  blz.  959 en 960 naast de aankondiging  van  het  ver-
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van Mees - ruini een jaar na zijn betdiging nog'genoegzaam nul,' zoals hij op
I 6 februari  1840 aan Ackersdijck schreef' - ook jaren daarna nog van weinig
betekenis was. Dit is begrijpelijk, wanneer uit dagboekaantekeningen en cor-
respondentie van Mees blijkt, dat hij weinig voor die praktijk voelde, sterker
nog, dat ze hem tegenstond, dat hij zich er verder ten enen male ongeschikt
voor achtte en ten slotte dat hij als gevolg hiervan er zich niet met volle ijver
op toelegde. Die aversie tegen het advokatenberoep was niet nieuw. Op  14
januari  1834  schreef hij  in  zijn dagboek: 'Practiseren als advokaat;  hier  is
veel tegen, de onzekerheid of zulks ooit zoude gelukken, de lange tijd welke
ik in alle geval alsdan zonder bestaan zijn zal, hetgeen voor mij in vele opzig-
ten ongeschikt en onaangenaam zoude zijn, mijne waarschijnlijke ongeschikt-
heid daartoe enz.'10 Zijn aversie werd er met de jaren niet geringer op, ook
niet  toen  het na I 845  met de praktijk wat drukker  liep.  Nog  in  mei   1847
schrijft hij aan zijn in Indie verblijvende broer Hendrik: 'Gij moet niet den-
ken, dat ik zoozeer tegen de regten ingenomen ben. Indien ik geld genoeg had
zoude ik wel regter willen wezen, maar advokaat, dat is mijne antipathie... ,11

Het is de noodzaak zich aan allerlei 'praktische chicanes' te moeten wijden
(brief van  22 juli  I 848), wat hem 'veel getob en weinig inkomen'  (mei  I 847)
oplevert en wat hem bovendien van zijn geliefde economische studies af-
houdt, die hem zijn beroep als 'den advokatenboel' (22 juli  I 848) doet betite-
len.12 Weliswaar vinden  wij  in de aantekeningen  van  Mees  jr. een enkele
schijnen der Proeve met inhoudsopgave geen bespreking van de dissertatie maar slechts de
blote aankondiging ervan met enkel de mededeling, dat een 'genauere Beurtheilung' aan de
rechtsgeleerden overgelaten moet worden, hoewel de schrijver gecomplimenteerd wordt
met zijn studie, die tevens een roemrijk bewijs is voor zijn 'classische Gelehrsamkeit,' waar-
in hij zich als leerling van Van Heusde doet kennen.
9.     Kroniek Mees, nr. 13, januari 1959, biz. 14.
10.   Idem, blz. I 2.
I I.    Idem, blz. 19.
I 2.    Idem, biz. I 9 en 2 I . 0p biz. 18 van ditzelfde nummer wordt een overzicht gegeven van
de inkortisten, die Mees uit zijn advokatenpraktijk trok.

I 843 f i  1 69,- 1847 f I436,-
1844 681,- 1848  4184,-
I845 768,- I 849 3299,-
1846  165 I, 1850 945,-

Wanneer we zien, dat volgens de verdere gegevens omtrent de financiele positie van de
jonge advokaat  Mees, die  in dit Kronieknummer  (blz.   I 9) voorkomen, zijn uitgaven  in  de
jaren 1844-1847 rond f5000,- bedroegen, dan blijkt wel, dat hij van de advokatuur alleen
moeilijk had kunnen rondkomen. Ook met de inkomsten uit zijn nog te bespreken secre-
tariaat van de Rotterdamse Kamer van Koophandel (f I 400,-) en zijn leraarschap aan het
Stedelijk Gymnasium (f500,-) daarbij gevoegd een toelage van zijn ouders (f9OO,-), had
hij jaren, dat hij inteerde op zijn kapitaal, waarvoor zijn zoon een bedrag opgeeft van rond
f 1 8000,_, overigens zonder de herkomst daarvan te vermelden. Wat dit laatste betreft zal
men vermoedelijk niet ver mis tasten, als men aan legaten of schenkingen binnen de familie
denkt. In de Kroniek Mees, nr.  I 2, biz. I 2 komt een mededeling voor, volgens weIke Mees
in  I 838 beschikken kon over een kapitaal van ruim vijf en een half duizend gulden.
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maal melding gemaakt van een zaak van enige importantie, maar over het ge-
heel genomen blijkt duidelijk, dat de advokatuur voor Mees noch boeiend
noch lucratief en aldus van geringe betekenis is geweest, wat minder aan
eigen vermeende onkunde te wijten was dan wel aan zijn niet te overwinnen

tegenzin tegen de daarmee gepaard gaande besognes. Reeds vanaf het begin
van zijn optreden als advokaat zien wij hem dan ook pogingen in het werk
stellen een meer bevredigende positie te vinden.

V66r zijn afstuderen had hij zijn oog al laten vallen op het muntmeester-

schap, een functie, die voor Mees met zijn belangstelling voor monetaire za-

ken, zeker aantrekkelijk moest  zijn.  In een brief van I6 februari  I 840  aan

Ackersdijck vraagt hij om diens oordeel. Uit de formulering van zijn vraag
blijkt echter duidelijk hoe angstvallig en aarzelend zijn houding is inzake de

geambieerde of althans in overweging genomen functie. Hij schrijft:  'Het
muntmeesterschap is nog altijd open, doch behalve de weinige kans, die ik
waarschijnlijk bij sollicitatie daarnaar zoude hebben, schrikt mij ook de ver-
antwoordelijkheid en wisselvalligheid van die betrekking af. Zoude het echter

niet waarschijnlijk zijn, dat die betrekking door iemand vervuld werd, die
reeds eene andere betrekking aan het muntwezen heeft en daardoor die be-
trekking open kwam?'13 Mees is geen muntmeester geworden.

Interessant is, dat hij omstreeks deze tijd in verband met zijn speurtocht
naar een hem passende werkkring eveneens contact had met Hendrik Crooc-

kewit, destijds secretaris van de Nederlandsche Bank. Dit stond in verband
met de eventuele vestiging van een bijbank te Rotterdam, zoals bekend een

heet hangijzer uit de vroege geschiedenis van onze nationale bankinstelling.
14

De naam van Mees, die indertijd door Croockewit geprezen was om zijn
bankgeschiedenis, werd genoemd als secretaris van de op te richten bijbank.
Het liep op een teleurstelling uit. Door allerlei omstandigheden, waarop ik in
een volgend hoofdstuk nog terugkom, is de bijbank te Rotterdam, tot de
vestiging waarvan de Nederlandsche Bank bij octrooi van I838 verplicht
was, eerst in  I 864 onder het presidentschap van Mees(!) tot stand gekomen.

Intussen zocht Mees, die aldus bij zijn eerste pogingen om een geschikte
positie te vinden weinig succes had, hetgeen bijdroeg aan een in deze jaren
aan tobberij grenzende zwaarmoedigheid,15 afleiding in studie en in het lid-

maatschap van allerlei commissies, zowel op plaatselijk als op landelijk ni-
veau. Ik vermeld wat dit laatste betreft zijn deelname aan een landelijke be-

13·   Kroniek Mees, nr. I3, januari 1959, blz. 14·
I4·     Vgl.  De Jong, Geschiedenis  van de Nederlandsche  Bank,  deel  I,  Iste  dtuk,  biz.  21 3
e.v., blz. 219 e.v., blz. 240 e.v.
I5      Mededeling vanzijnzoonin Kroniek Mees, nr. I 3, blz.  15.



I 04 DEROTTERDAMSE JAREN

weging tot afschaffing van de slavernij, een beweging, waarin met name
Ackersdijck een zeer actief aandeel had. 16

Het ligt voor de hand, dat bij een zo bekwaam en tevens zo consciantieus
man als Mees dit soort op pro deo-basis aanvaarde bezigheden zich in veel
sterkere mate opstapelden dan eigenlijk acceptabel was. In dit opzicht schijnt
het destijds al evenzo gegaan te zijn als thans nog vaak het geval is, wat helaas
tevens geldt voor het feit, dat het nuttig effect van dit soort besognes dikwijls
omgekeerd evenredig is aan de daaraan bestede moeite. Ackersdijck, overi-
gens zelf een man van velerlei interesses en zeker niet het type van de op de
achtergrond vertoevende kamergeleerde, meent zijn neef zelfs voor overdrij-
ving te moeten waarschuwen. Hij schrijft  aan  Mees  op  I 6 november  I841 :
'Wees voor de commissies niet al te inschikkelijk, men heeft daarvoor in ons
land een ongehoorde tijdverspilling.'17 Men beseft, dat de vergaderwoede -
Ackersdijck spreekt van'veel lange onbeduidende vergaderingen' - een kwaal
is van geenszins recente datum.

De hem resterende tijd werd door Mees in deze jaren onverdroten aan de
studie gewijd. Uit een brief aan Ackersdijck van 16 februari 1840 blijkt, dat
met name het object der 'economie politique' en het verband van die weten-
schap met andere, waarover hij het met zichzelf'nog gansch niet in het reine'
is, zijn aadacht gevangen houden.18 Zijn belangstelling gaat echter verder.
Onder zijn nagelaten papieren en aantekeningen bevindt zich een aantal blad-
zijden met notities, door Mees zelf betiteld als Bouwsto#en voor een Geschie-
denis van de Nederlandsche financiin.19 De notities stammen uit  I 840 en vor-
men de aanzet tot een breed opgezette studie van de Nederlandse openbare

I 6.     De afschaffing van de slavernij door Engeland in 1833 schudde ook in Nederland de
publieke opinie wakker met betrekking tot de toestanden in Suriname. Actie werd gevoerd
door de in  I 842 in Den Haag opgerichte Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van
de Afschaffing der Slavernii, waarvan Groen van Pt'insterer een der leidende figuren was.
(Vgl.  J. Meyer, Suriname en de Nederlandse Antillen  1795-I 945,  in : Algemene Geschiede-
nis der Nederlanden, deel XII, biz. 282 e.v.; vgl. ook C.Ch. Goslinga, Emancipatie en
Emancipator, blz. 82.) Ackersdijck c.s., waaronder Mees, hebben gemeend zich van deze
vereniging afzijdig te moeten houden en hebben een eigen actie op touw gezet, hetgeen
leidde tot de uitgave van het tijdschrift Bijdragen tot de kennis der Nederlandsche en
vreemde kolonien, bijzonder betrekkelijk de vrijlating der slaven, welk tijdschrift enige
jaren  een vrij moeizaam bestaan gevoerd heeft. (Vgl. Kroniek  Mees,  nr.  I 3,  blz.   15  e.v.)
Direct praktisch resultaat schijnt geen der beide bewegingen opgeleverd te hebben. De af-
schaffing der slavernij in Suriname volgde eerst in 1863·
I 7·     Kroniek Mees, nr.  I 3, blz.  I 5·
18.     Idem, blz.  14·
I 9. Het betreft  hier die nagelaten papieren, die bewaard worden  in het Economisch-His-
torisch Boekenfonds van de Nederlandse Economische Hogeschool, thans Erasmus Uni-
versiteit. Gaarne betuig ik mijn dank aan Prof. Dr. P.W. Klein, door wiens bemiddeling
mij toestemming werd verleend inzage te nemen van deze stukken, alsmede aan Drs. J.
Teijl, die zo bereidwillig was mij daarbij behulpzaam te zijn.
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financien, aanvangende met de situatie 'onder de Graven,' voortgezet met de
studie van de financiele verhoudingen 'in de gevestigde Republiek' en eindi-

gende met een beschouwing over de financien van het 'jonge Koninkrijk.'
Men vindt in deze aantekeningen allerlei gegevens over de wijze van belas-

tingheffing der verschillende overheden (o.a. de financieringsmiddelen van de

Colleges der Admiraliteit), de financiele verhouding tussen Generaliteit en

Provincien (quota-systeem), de invoering van een algemeen stelsel van be-

lastingen, aangevuld met studies van de betreffende literatuur, overzichten

van jaarlijkse budgetten, gegevens over de ontwikkeling van de staatsschuld

en over het Amortisatie Syndicaat, kortom een grondige, Mees kenmerkende

aanpak van een vraagstuk, dat hem ten zeerste geinteresseerd moet hebben.

Tot een publicatie over dit onderwerp is het niet gekomen, hoewel met name

het belastingvraagstuk Mees' belangstelling behouden heeft, getuige zijn rede
van   I 874  voor  de  Koninklijke  Akademie  van  Wetenschappen over Gelijke

verdeeling van belasting.
20

In de Konst- en Letterbode van I 84021 plaatst Mees een korte recensie van

een boekje van de Rev. Thaddeus O'Malley, getiteld A Sketch of the State of
popular Education in Holland, Prussia, Belgium and France, een werkje, waar-

in de schrijver, een Ierse priester, naar aanleiding van de strijd in zijn land
over vraagstukken van het volksonderwijs antwoord zoekt op de vragen, of

de zorg voor dat onderwijs uitsluitend een taak van de regering moet zijn dan

wel tevens open moet staan voor particulier initiatief en verder of regerings-

scholen, immers toegankelijk voor kinderen van verschillende geloofsbelijde-

nissen, zodanig ingericht kunnen worden, dat de onderscheidene geestelijke

bedieningen niet in het gedrang komen. Mees zegt, dat de aard van deze vra-

gen alsmede de omstandigheid, dat de schrijver 'Roomsch-Catholyk Priester'

is, zijn interesse gewekt hebben. Waarom deze tweede reden? O'Malley is op-

getogen over ons onderwijs zowel wat betreft administratieve regelingen als
wat inwendige inrichting aangaat, merkt Mees op. Maar, zo gaat hij verder,

voor die lof zijn we niet zo erg gevoelig meer in Nederland, omdat we gewend

zijn aan lofuitingen over ons onderwijs. Alleen de betrekkingen tussen school

en kerk vormen een uitzondering op deze prijzenswaardige situatie en er is

strijd over de vraag, of ook de godsdienstige belangen van de kinderen op re-

geringsscholen gewaarborgd zijn. Mees meent, dat de beantwoording van die

vraag door een vreemd en in zoverre onpartijdig katholiek priester onze be-

langstelling moet hebben. Hij constateert dan met kennelijke voldoening, dat

O'Malley het Nederlandse onderwijs ook in dit opzicht positief benadert en

20.    Vgl. hier biz. 397 e.v. De geschiedenis van de openbare financien in Nederland is nog

steeds een vrij onontgonnen terrein.
2 I. Algemeene Konst- en Letterbode I 840,2de deel, biz. 390 e.v.
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dat onderwijs roemt als zijnde doordesemd van een christelijke geest, die alle
belijdenissen gemeenzaam is en dientengevolge opvoedt tot verdraagzaam-
heid. Eveneens tot zijn voldoening heeft Mees bij O'Malley gelezen, dat in
Belgie, waar het onderwijs vrij is, het juist met de speciale katholieke scholen
zo treurig gesteld is. Dit alles moet, naar Mees meent, een les zijn voor dege-
nen, die een gebouw omver willen halen, dat zo onmiskenbaar veel goeds
bezit.

Ik haal dit geschrift van O'Malley en de bespreking van Mees niet aan om
de onderwijskwestie en de daarmee samenhangende schoolstrijd van de jaren
veertig van de I 9de eeuw, voorafgaande aan de regelingvan I848, aandeor-
de te stellen.22 Ik doe dit om nog eens een voorbeeld te geven van de veel-
zijdige belangstelling van Mees, ook voor de vragen van de dag, maar toch
voornamelijk om een andere reden.

Bekend is, dat het tot stand komen van de onderwijswet van  I 806 sterk on-
der invloed gestaan heeft van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Deze
in  I 784 gestichte instelling, wortelend in de ideeenwereld van de 'Aufklarung'
en gericht op de verspreiding van haar denkbeelden, heeft zich van meet af
aan sterk voor het onderwijs geInteresseerd. Het 'verlichte' christendom, dat
aan haar bemoeienissen ten grondslag lag, werd in katholieke en orthodox-
protestantse kringen wei gezien als een kleurloos, wellicht inhoudloos en
daardoor gevaarlijk neutralisme. Mees moet dit niet zo gezien of gevoeld
hebben. Hij moet integendeel sterk gesympathiseerd hebben met het streven
en werken van het 'Nut,' getuige zijn deelname ook in later tijd aan verschil-
lende activiteiten van deze instelling. Ik vermeld in dit verband zijn lidmaat-
schap van enkele door de Maatschappij ingestelde commissies, die verslag uit
moesten brengen over onderwijskwesties, over het nut van spaarbanken en
dat soort aangelegenheden; verder zijn optreden als inleider op een Algemene
Vergadering van 't Nut, terwijl hij ten slotte jarenlang lid is geweest van het
hoofdbestuur der Maatschappij. Op enkele facetten van Mees' benioeienissen
in deze kom ik nog nader terug.23 Opgemerkt zij hier. dat Willem Cornelis,
wat zijn betrekkingen tot het 'Nut' betreft, geen uitzondering vormde op de
overige leden van zijn familie. W.C. Mees geeft in zijn Man van de daad24 als

22.    Vgl. met betrekking tot de onderwijssituatie in Nederland rond  1840 de interessante
bundel opstellen Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein I 836-196I,
verschenen onder redactie  van I.J. Brugmans ter gelegenheid  van  het  I 25jarig zakenjubi-
leum van J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij n.v. (196I) Ik vermeld speciaal de opstellen
van L.W.  de Bree, Geloof in de letterkast. Schets van het lager onderwijs omstreeks  I 836,
en van Fr. de Jong Edz., Vermenigvuldiging en deling. De groei van het Nederlandse onder-
Wijs.
23·    Vgl. hier, blz. 230 e.v.
24· Vgl. aldaar, blz. 118.
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reden voor de veelvuldige aanrakingen van de familie Mees met het 'Nut' de

overeenstemming van het streven van de Maatschappij naar opheffing, mate-

rieel maar vooral geestelijk, van de mindere klassen der bevolking met de le-
vens- en wereldbeschouwing van de meeste leden van dit geslacht. Materiele,

maar vooral geestelijke verheffing van de mindere klassen. Deze gedachte

stemt overeen met het centrale thema van de straks te bespreken Werk-inrig-

tingen, in welk boek Mees tot de slotsom zal komen, dat een rechtstreeks wer-

ken voor verbetering van de materiele welvaart in principe nutteloos zal blij-

ken, wanneer dit niet gepaard gaat met de verstandelijke, godsdienstige en

zedelijke ontwikkeling van de betreffende volksgroepen. Uit Mees' beschou-

wingen naar aanleiding van het geschrift van O'Malley mag de gevolgtrek-

king gemaakt worden, dat Mees bij de ook door hem noodzakelijk geachte

godsdienstige ontwikkeling van die volksgroepen niet het oog had op het

leerstellige christendom van katholieken en orthodox-protestanten.

Hetjaar  I 843 brengt wat meer tekening in de carridre van Mees. OP 4 februa-

ri van dat jaar wordt hij door de koning benoemd tot secretaris van de Rot-

terdamse Kamer van Koophandel, een functie, die hij vervullen zal tot aan

zijn vertrek naar Amsterdam in I 849. Hij gaat er werken onder het president-

schap van Abram van Rijckevorsel Hz., president der Kamer  van  1838  tot

1864, 66n der grote figuren uit de geschiedenis der Kamer.25 Kon Van

Rijckevorsel zich geen betere secretaris wensen dan Mees, de laatste zou zich

moeilijk een meer voortvarende, stimulerende en ideeenrijke figuur als presi-

dent hebben kunnen denken. De levensgeschiedenis van beide mannen heeft

grote raakvlakken. Zowel Van Rijckevorsel - hij is een generatie ouder dan

Mees, geboren namelijk in I790 - als Mees zijn Rotterdammers in hart en

nieren. Zij zijn beiden van protestantse huize, 26 maar vreemd aan religieuze

discriminatie. In politicis liberaal maar zonder partijleden te zijn in de strikte

zin, zijn beiden voorstanders en voorvechters van onbelemmerde vrijheid op
economisch terrein als onmisbare voorwaarde voor welvarend volksbe-

staan. 27

Wat Van Rijckevorsel miste aan theoretische scholing en brede weten-

schappelijke ondergrond - een gemis, dat hij, de autodidact, die reeds op zeer

jeugdige leeftijd in de handel ging zijn hele leven betreurde - vulde Mees aan

met zijn gedegen Utrechtse opleiding. Mees op zijn beurt kon steunen op de

25·    Vgl. het Voorwoord van het in 1928 verschenen Gedenkboek Kamer van Koophandel

en Fabrieken Rotterdam 1803-1928.
26.    De Van Rijckevorsels hebben een protestantse en een katholieke tak. Zie over Abram

van Rijckevorsel:  J.E.  van  der Pot, Abram, Huibert en  Elie van Rijckevorsel, Rotterdam,

1957, uit de bekende serie Roterodamum.
27· Vgl. Gedenkboek K.v.K. Rotterdam, blz. 236.
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rijke ervaring van de all-round zakenman Van Rijckevorsel, die bovendien -
sedert 184 I lid der Tweede Kamer - reeds de eerste schreden gezet had op het
pad van een langjarige politieke loopbaan. Het inoet goed samenwerken ge-
weest zijn in dje jaren aan de Rotterdamse Kamer tussen twee mannen van
zo gelijke opvattingen en ook van algemene levensinstelling, beiden stuggewerkers en bezorgde huisvaders, een samenwerking gebaseerd op wederzijdse
waardering en uitmondend in oprechte vriendschap.

Het takenpakket van de Kamers van Koophandel had destijds weliswaar
niet die omvang, die het werk der Kamers thans heeft - tekenend is bijvoor-
beeld, dat Mees als secretaris bij zijn werkzaamheden slechts door een enkele
klerk terzijde werd gestaan -. maar als adviserend orgaan hadden de Kamers,
vooral die in de grote handelssteden, toentertijd een belangrijke functie en
werden zij met name van regeringswege herhaaldelijk aangaande ontwerpen
van wet, het bedrijfsleven rakende, gehoord.

In die jaren, de jaren van Cobden en Bright in Engeland, van Bastiat in
Frankrijk, laaide in alle hevigheid de strijd tegen het beschermend stelsel op,niet zonder weerslag in onze vaderlandse politiek. Het waren de jaren ookvan de opkomende toepassing van de stoomkracht, hetgeen consequenties
had voor de Rijnvaart, waarbij uiteraard Rotterdam ten nauwste betrokken
was.28 Over dit soort zaken werd de Kamer gevraagd haar licht te doen
schijnen, wat voor secretaris Mees, die enkele maten belast was met de sa-
menstelling van het desbetreffende rapport, een gelegenheid schiep zijn theo-
retisch-economische kennis te toetsen aan de vragen van de dag. Zo rappor-
teerde de Kamer in I843 over een ontwerp voor een nieuw tarief van invoer-
rechten. Mees stelde het rapport op, dat het Gedenkboek van de Kamer prijstals uitmuntend door logische betoogtrant en scherpe begripsontleding.

29

Ook Pierson maakt in zijn Levensbericht melding van Mees' werk voor deKamer en geeft hoog op van zijn rapportagewerk, waardoor de Rotterdamse
Kamer - en daarin ligt Pierson's lof voor haar progressieve denkbeelden op-
gesloten - weldra bekend stond 'als het liberaalste college van dien aard in
ons land. In naam slechts uitvoerder van de besluiten der Kamer,' zegt

,30 6

Pierson verder, 'werd hij inderdaad haar adviseur, neen, haar leidsman. Hare
rapporten waren zijne rapporten.' Ik vraag mij overigens af, ofdeze uitspraak
niet wat tekort doet aan Van Rijckevorsel, van wien zeker verondersteld mag
worden, dat hij in de rapporten der Kamer, zo niet wat betreft opbouw en

28.     Vgl. H.P.H. Nusteling, De Rijnvaart  in het tijdperk van stoom en steenkool  183 I-
I9IZI, Amsterdam. 1974·
29.   Gedenkboek, blz. 235· Vgl. ook I.J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, biz.
I 20.

30. Vgl. Verspreide economische geschriften, deel II, biz. 332.
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formulering der argumenten, dan toch zeker wat betreft de algemene strek-
king van het betoog een actief aandeel heeft gehad. Een tegenhanger van
Pierson's uitspraak, misschien van wat lichter gewicht, vindt men en dan met
dezelfde waarschijnlijke graad van overdrijving - dit maal dan ten nadele van
Mees - in een brief van minister Rochussen aan Van Rijckevorsel van 9 de-
cember I 844, waarin de minister de president der Kamer dank zegt voor zijn
memorie over het ontworpen tarief:  'Ik zeg Uwe memorie; want evenals Lo-

931
dewijk XIV zeide:1'6tatc'estmoi, zoo kunt ookgij zeggen: de Kamer ben ik.

Aan het werk van Mees als secretaris van de Rotterdamse Kamer van
Koophandel ga ik verder voorbij, eensdeels om al te grote uitvoerigheid te
vermijden, anderdeels omdat er nog genoegzaam gelegenheid zal zijn in te
gaan op de visie van Mees op de vraagstukken van vrije concurrentie, buiten-
landse handel en zo meer, op welke visie de rapporten der Kamer steunden,
maar die ook tot uiting komt in later te behandelen en op Mees' eigen naam
verschenen publicaties. Ik vermijd dan tevens de moeilijkheid om uit te ma-
ken wat aan wie toegeschreven dient te worden.

Om ten dele dezelfde redenen wil ik eveneens slechts kort stilstaan bij een
tweetal andere activiteiten van Mees in deze Rotterdamse periode. De eerste
daarvan is zijn optreden als leraar handelswetenschappen aan het Rotter-
damse gymnasium, waartoe de gemeenteraad   hem in september   I 845   be-
noemde. Curatoren hadden niemand voor de post kunnen vinden en stelden

nu de gemeenteraad voor de secretaris van de Kamer van Koophandel, die
zich bereid verklaard had een 'voorlopige' benoeming te aanvaarden, als zo-
danig aan te stellen. Mees schreef erover aan zijn broer Hendrik:  'Zulk een
vorm is wenselijk omdat, hoe kinderachtig het zij, men welligt het infra

dignitatem zoude achten indien een advokaat bepaaldelijk docent werd. Nu

zal het provisioneel en extra-ordinair zijn om in eene behoefte te voorzien. Ik
zal 4 maal 's weeks een uur onderwijs geven, een Iotal hoorders van  I 5 it  I6
jaar hebben enfsoo,_ genieten.'32 Men ziet, dat men er destijds ook in
slaagde bij wellicht discutabele zaken deze materieel door te zetten maar for-
meel wel een slag om de arm te houden. Mees heeft de 'provisionele' functie
drie en een halfjaar vervuld en had korte tijd o.a. zijn jongere broer Marten
onder zijn gehoor. Als docent trad Mees in zijn Rotterdamse tijd eveneens op
in  het zgn. Notarishuis,  waar  hij  in de winter van 1848-I 849 op zaterdag-
avonden een cursus staathuishoudkunde gaf voor volwassenen. Pierson, die
3 L     Vgl. Van der Pot, blz. 26. Opgemerkt dient te worden, dat 6f de datering van de brief
foutief is weergegeven, 6fRochussen had als 6ud-minister betiteld moeten worden. Rocchus-
sen trad immers in 1843 af als minister om in  I 845 benoemd te worden tot G.-G. van Ned.-
Indie. Het ministerie van fnancian was in  1844 in handen van Van  Hall.  Vgl.  A.J.H.  van
Ette, Onze ministers, blz. 83·
32.     Kroniek Mees, nr.  13, blz. 17·
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zowel het dictaat van de gymnasiumlessen als de aantekeningen voor de
voordrachten in het Notarishuis onder ogen gehad heeft, zegt ervan, dat bijna
alle  bouwstoffen  voor het theoretisch hoofdwerk  van  Mees  van  I 866  hier
reeds te vinden zijn, een opmerking, die wij in gedachten moeten houden. 33

Een punt, dat zeker nog enige aandacht vraagt, is de weigering van Mees een
hem tijdens de kabinetsformatie van  I 848 aangeboden portefeuille van finan-
cian te aanvaarden. De kwestie is van belang, omdat zij enerzijds indicatief is
voor de maatschappelijke positie van Mees in die tijd en anderzijds gelegen-
heid biedt zijn karakter nader te observeren. Wat zijn maatschappelijke posi-
tie betreft, kan gezegd worden, dat Willem Cornelis  Mees  in de jaren  1847-
I 848 niet alleen te Rotterdam maar ook daarbuiten een meer bekende en ge-

zaghebbende figuur was dan hij zelf met de hem aangeboren bescheidenheid
vermoedde of misschien zich wilde realiseren. Zijn studie over het bankwezen
alsook  zijn  in  I 844 verschenen Werk-inrigtingen hadden hem in den lande
naam verschaft als deskundige op financieel-economisch en sociaal gebied.
Zijn lidmaatschap en werk voor tal van commissies en organisaties hadden
hem een uitgebreide kring van relaties bezorgd. Hij had bovendien de laatste

jaren een intensieve studie gemaakt van het Indische muntwezen, waarover
hij via zijn broer Hendrik een uitvoerige memorie aan het Gouvernement al-
daar had doen toekomen, een memorie, die bij de G.G. Rochussen grote be-
langstelling ondervond.34 Voegt men hierbij het feit, dat zijn advokatuur aan
betekenis won en rekening houdend met zijn positie als secretaris van de
Rotterdamse Kamer van Koophandel, dan zou men geneigd zijn te zeggen,
dat het met zijn carriere de goede kant uitging en hij een figuur van zekere

importantie geworden was.
Mees zelf vond dat niet.
Nog  in  mei  1847,  toen  zijn huiselijke zorgen in verband  met de wankele

gezondheidstoestand van vrouw en kinderen geweken schenen, schreef hij
aan Hendrik Mees: 'Coos en beide kinderen zijn volkomen weI. Had ik het in
mijne carridre evengoed als in mijn huis, dan was ik een gelukkig man, nu

33· Vgl. Verspreide economische geschriften, deel II, blz. 334· Het bedoelde dictaat is
nog aanwezig in het Mees-archief. Het bevat naast korte inleidende beschouwingen over
het object der staatshuishoudkunde en de structuur van het voortbrengings- en verdelings-
proces, waarbij aansluit een uiteenzetting van de waarde- en prijsleer, een vrij uitvoerig
overzicht van de praktijk van geld- en bankwezen, goederenhandel en verzekeringswezen.
De eveneens in de tekst genoemde aantekeningen zijn door mij niet meer aangetroffen.
Vermoedelijk behoren zij tot dat deel der nagelaten stukken van Mees, dat door Marten
Mees indertijd is vernietigd als zijnde van weinig waarde voor derden. Vgl. W.C. Mees,
Man van de daad, biz. 647.
34· Deze studie  zou   in   I 85 I   resulteren  in  een   publicatie: Het muntwezen van Neder-
landsch-Indi8. Vgl. hier, blz. 242 e.v.
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maar zeer tamelijk. Maar ik wil niet met een klagt eindigen. Een ieders car-

ridre heeft hare schaduwzijde en het zal, hoop ik, slechts voorbijgaande zijn,
dat de schaduwzijde der mijne tegenwoordig veelal naar mij toegekeerd is. ,35

In deze situatie valt dan in het voorjaar van  I 848 het aanbod gedaan bij mon-
de van Luzac, in samenwerking met o.a. Donker Curtius en Thorbecke be-
last met de vorming van een nieuw ministerie, de portefeuille van financien
op zich te nemen. Het moet gezegd, dat Mees niet de eerste keus van de heren
was. Die eer was de president van de Rotterdamse Kamer van Koophandel,
Van Rijckevorsel, in die tijd zeer actief in de vaderlandse politiek, toebe-
dacht.36 Van Rijckevorsel bedankte evenwel, echter niet zonder een moge-

lijke andere candidaat aan te bevelen. Dit was dan zijn jongere vriend en se-
cretaris der Kamer van Koophandel, Mees. De brief, waarin hij Mees bij
Luzac recommandeert en die ik geciteerd vind bij Van der Pot,37 geeft een zo
interessant testimonium van zijn medewerker, dat ik niet kan nalaten de be-
treffende passage hier over te nemen. Hij schreef: 'Vraagt men mij, wie dan?
zoo  durf ik het wagen te noemen: de advocaat W.C. Mees, secretaris  der
Kamer van Koophandel te Rotterdam, thans door den Raad der stad belast
met het herzien van alle stedelijke keuren.38 Deze is een zeer knap en braaf
man, van een goed ras, van vooruitgang en vaste beginselen. Hij is een be-
kwaam regtsgeleerde, heeft veel theorie van staathuishoudkunde, welke on-
der Prof. Ackersdijck zijn geliefkoosde studie was. Als secretaris van de
Kamer van Koophandel is hij eenigermate met de practijk bekend geworden.
Ik ken geen gebrek in hem als dat ik hem wei wat netter, ook in zijn werk, zou
wenschen,39 doch dit kan van Rochussen en Van Hall mede gezegd worden.
35· Vgl. Kroniek Mees, nr.  13, biz.  19
36,    Vgl. B.H.D. Tellegen,  I 848 Het voorspel van de herziening der grondwet, De Gids,
I883, blz. I e.v.
37·      Van  der  Pot,   t.a.p.,  blz.  4 I.   Het  in de vorige noot genoemde artikel van Tellegen
maakt wel melding van de weigering van Van Rijckevorsel, niet echter van diens aanbe-
veling van Mees.
38.    Aan drs. R.A.D. Renting gemeentearchivaris van Rotterdam, dank ik de mededeling,
dat de Rotterdamse raad op 20 september 1847 besloot een raadscommissie in te stellen'
belast met een herziening der stedelijke keuren. De commissie zou zich daartoe verzekeren
van de medewerking van een tweetaljul isten. Uit de door de commissie opgemaakte voor-
dracht, bevattende de namen van zes Rotterdamse advokaten, werd Mees in de raadsver-
gadering van 23 september 1847 als eerste gekozen. Tweede werd mr. P.  van den Hoeven.
Helaas is het archief der commissie niet meer te raadplegen. Vermoedelijk is het in de
Tweede Wereldoorlog verloren gegaan bij de vernietiging van het oude stadhuis aan de
Kaasmarkt. De gemeentelijke archiefdienst beschikt derhalve niet over nadere details be-
treffende de instructie en werkzaamheden der commissie. Mees heeft aan de herziening der
keuren meegewerkt tot dan zijn vertrek naar Amsterdam in de zomer van 1849·
39. Een intrigerende passage, maar bijzonder moeilijk  om te verifieren ! Bedoelt  Van
Rijckevorsel slordigheid in voorkomen en manieren? Van geen andere tijdgenoot is mij een
aanduiding in die richting bekend, ook niet van Quack, die zeker oog voor zulke dingen
had. Vgl. diens Herinneringen, blz. 327 e.v. 'Ook in zijn werk' schrijft Van Rijckevorsel.
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Hij is zeer werkzaam en vlug met de pen, heeft een goeden stijl, maar is niet

welsprekend. Voor een jongen Rotterdammer is hij zeer bezadigd. Ik gis hem
goed 30 jaren oud, hij schijnt ouder. De Heer Mees is nederig van aard, daar-
om houde ik het voor zeer twijfelachtig, dat hij tot de gewigtige betrekking
zou overgaan. Ik zou bij de Kamer veel aan hem verliezen, maar kan gemak-
kelijker eenen anderen Secretaris bekomen, dan de Staat eenen Minister van
Financien. Ik wensch, dat op mijn getuigenis niet alleen worde afgegaan en
behoef aan hem die mij  kent, wel niet te zeggen, dat persoonlijke vriendschap
bij mij in iets dergelijks als de onderhavige zaak nimmer in het spel komt.'

Het onderhoud van Mees met Luzac en vervolgens met Luzac en Donker
Curtius tesamen had plaats op de voormiddag van donderdag 23 maart I 848.
Een aantekening over dit bezoek stamt van de hand van Rudolf Adriaan
Mees, de vader van Willem Cornelis, aan wien de laatste nog diezelfde avond
verslag uitbracht van zijn Haagse belevenissen.40 Daaruit blijkt, dat Mees -
al  of niet overrompeld of geschrokken, dat valt moeilijk te zeggen - eigenlijk
geen ogenblik geaarzeld heeft om het voor hem onverwachte aanbod af te
wijzen. In zoverre kreeg Van Rijckevorsel gelijk. Maar was het ook de 'nede-
righeid' van Mees, die hem lol die weigering bracht? Als ccrstc argument
voor zijn weigering bracht Mees bij Luzac naar voren, dat hij van mening
was, dat het ministerie van financien in deze dagen een man van politiek aan-
zien aan het hoofd moest hebben. Hij zelf mocht dan in Rotterdam bekend

zijn, ook in zijn liberale gezindheid, maar elders was dat zeker niet het geval.
Men was dus bij hem aan het verkeerde adres, daarbij in het midden gelaten,
of hij zich technisch tegen de taak opgewassen voelde. Luzac Week ongevoe-
lig voor deze argumentatie, Mees beduidend, dat hij meer bekendheid ge-
noot, ook door zijn geschriften, dan hij zelf vermoedde. De naam Mees boe-
zemde vertrouwen in, zeker ook door de gunstige faam, die het huis R. Mees
& Zoonen genoot. Luzac beloofde alle mogelijke steun en wees op het voor-

Mees' boeken, rapporten en brieven, ook prive-brieven, getuigen juist van grote accuratesse.
Zun handschrift is regelmatig en, wanneer men er even aan gewend is, goed leesbaar. Stijl,
spelling en interpunctie zijn voorbeeldig, iets, wat men ten aanzien van Van Rijckevorsel
zelf moeilijk volhouden kan.
40. Vgl. Kroniek Mees, januari  1959, nr.  13,  blz. 20 e.v.  Het in noot 36 genoemde artikel
van Tellegen bevat als bijlage het bekende Journaal van Luzac. Dit verslag van de gebeur-
tenissen rond de kabinetsformatie in het voorjaar van I 848 heeft echter slechts betrekking
op de dagen I 5, 16 en I 7 maart. Men komt er de naam van Mees niet in tegen. Uit het Dag-
boek van Thorbecke, gepubliceerd in De Gids van I9O3 (deel I, biz. 466 e.v.), welk stuk een
wat langere periode bestrijkt, blijkt,dat de weigering van Van Rijckevorsel eerst Op 22
maart bij Luzac c.s. binnenkwam. Thorbecke tekent op die dag aan : 'Over het ministerie
van Finantien zou nu worden gesproken met den heer Mees, secretaris der Kamer van
Koophandel te Rotterdam, door Rijckevorsel zeer aanbevolen, en aangaande wien ik de
gunstigste getuigenissen overlegde. Op ons verzoek schreef Luzac aanstonds aan den heer
Mees met uitnoodiging den volgenden morgen naar Den Haag te komen.' (t.a.p. biz. 476).
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treffelijke apparaat, dat Mees op Financien ter beschikking zou staan. Mees
volhardde in zijn weigerachtige houding. Hij had ook andere bezwaren. Hij
meende om financiele redenen de functie niet te mogen aanvaarden. Hij be-
vond zich op grond van verschillende betrekkingen, waaronder een inmid-
dels vrij goede praktijk als advokaat, in een niet oninteressante positie en zou
dat alles in de waagschaal stellen, als hij bij niet voldoen als minister, hetgeen
hij voorzag, of om andere redenen, spoedig zou moeten aftreden. Met het oog
op zijn verantwoordelijkheid tegenover vrouw en kinderen moest hij weige-

ren, zich intussen bereid verklarend het gouvernement indien gewenst met
speciale diensten ter beschikking te willen staan. Daar bleef het bij. Het
mede-aandringen van de door Luzac te hulp geroepen Donker Curtius en
hun gezamenlijk voorstel aan Mees zich nog te beraden en het advies van zijn
vader in te winnen mochten niet baten. Mees wilde zeker zijn vader niet in
'slingeringen' brengen en volhardde in zijn weigering. Ofschoon Luzac en
Donker zich het recht voorbehielden op de zaak terug te komen als zij geen
geschikte andere kandidaat zouden kunnen vinden, kwam er uit Den Haag
geen hernieuwd aanzoek. Na het korte intermezzo van het kabinet-Schim-
melpenninck, waarin deze zelf de portefeuille van financien had, werd Van
Bosse de nieuwe minister van financien in het kabinet-Donker Curtius.

Mees heeft dus de hem bij deze gelegenheid geboden kans om 'in de poli-
tiek' te gaan niet benut. Men kan echter ook zeggen: Mees heeft ervan afge-
zien om in het volle licht der openbaarheid als centrale figuur de verantwoor-
delijkheid voor 's rijks financien in een moeilijke tijd op zich te nemen.41 Het
heeft weinig zin te speculeren over de gevolgen voor het land of voor hem-
zelf, indien hij positiefgereageerd had. Zeker is, dat hij de materie als zodanig
even goed als wie dan ook beheerste en dat deze ook zijn interesse had.
Daarvan getuigen zijn latere publicaties alsmede de zich onder zijn nagela-
ten papieren bevindende stukken over leningskwesties, belastingmaatregelen
en dergelijke op de overheidsfinancian betrekking hebbende zaken. Hij
schuwde wellicht niet zozeer de zwaarte van de taak en de daarmee verbon-
den verantwoordelijkheid alswel het publieke forum, waarop zijn werkzaam-
heden zich veelal zouden afspelen. Daarnaast golden zeker ook de financiele
bezwaren voor hem zelf en zijn gezin,  die in die tijd voor een man zonder for-
tuin als gegadigde voor een Haagse regeringspost veelal als onoverkomelijk
werden beschouwd, vooral in de kringen, waarin Mees verkeerde. Hij kreeg

4 1. Een tweede aanbod  voor de portefeuille van flnancien, gedaan tijdens de kabinets-
crisis van  I 853 in de dagen van de April-beweging,  bij welk aanbod de koning persoonluk
een rol gespeeId schijnt te hebben, werd door Mees, toen secretaris van de Nederlandsche
Bank, eveneens van de hand gewezen. Men leze daarover de aantekeningen van de klein,
zoon en en naamgenoot van Willem Cornelis Mees in de Kroniek Mees van maart 1960-
nr. I4, blz. 7 e.v. Vgl. ook hier, blz. 227 e.v.
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dan ook de bijval van zijn familieleden en kennissen en ondervond begrip
voor zijn argumentatie bij het weigeren van een post, 'waar niet dan zorg en
kommer te behalen is.'42 Wanneer hij in april  1848 zijn broer Hendrik over
deze gebeurtenissen schrijft, haalt hij dit financiele argument nog eens extra
naar voren. Ik laat de betreffende passage hier volgen: 'Ik heb bijna in mijne
carritre eene groote verandering ondergaan. Men heeft mij namelijk niet
minder  dan de portefeuille van financi8n aangeboden. Verbeeld   U;   ik
Minister. Ik heb bedankt. De taak was al te zwaar vooral in deze tijden. Was
ik eenloopend gezel geweest, ik had mij waarschijnlijk, hetzij uit wezentlijk
pligtsgevoel of uit ijdelheid laten bewegen het aanbod aan te nemen. Maar
met vrouw en kinderen mogt ik het niet wagen. Wie weet hoe kort het ge-
duurd had en de tijden van vader Willem I zijn voorbij toen een afgetreden
minister Staatsraad of Minister van Staat werd. Ik hoorde juist, dat de
vrouw van Randwijk 3 zoo bitter zat te huilen, omdat haar man, met de por-
tefeuille van buitenlandsche zaken, tevens alle inkomen verloren had, zonder

eenig uitzigt op een behoorlijk bezoidigde betrekking. En zou ik nu mijn ge-
zin aan hetzelfde wagen, in een tijd waarin een minister en vooral een mi-
nister van financien zoo ligtelijk impopulair kan worden en dus kan verpligt
zijn af te treden? Maar gij zult intusschen zeker met verwondering uit de mij
gedane aanbieding ontwaren hoe hoog ik in aanzien ben. Om u de waarheid
te zeggen heb ik mij daarover niet minder verwonderd en ik houd mij over-
tuigd dat het aanzien meer schijn dan wezen heeft. Het is en d6sespoir de
cause geweest dat men mij uitgenoodigd heeft en ik geloof niet, dat ik gevaar
loop van een tweeden aanval. Hoe het echter met de finantien gaan moet
weet ik niet.'44 In deze brief proeft men echter toch ook als het ware een
poging om een meer of minder sterk gevoeld verschil iii zwaarte tussen de
weigering en het argument daarvoor weg te nemen of althans te minimalise-
ren, wanneer men Mees naar voren ziet brengen, dat hij niet gelooft dat men
hem om zijn persoonlijke kwaliteiten gevraagd heeft maar 'en dlsespoir de
cause.' in dit verband is het nuttig te wijzen op een brief van Ackersdijck aan
zijn neef van 2 april  I 848, waarin hij weliswaar de laatste gelukwenst met zijn
besluit en het billijkt, maar waarin desalniettemin toch iets doorschemert van
datzelfde gevoel van onevenwichtigheid of ongelijkwaardigheid, dat ook de
latere beschouwer bij zichzelf meent te bespeuren, wanneer hij de overwegin-
gen van Mees bij zijn afwijzen van een zo belangrijke post op zich laat inwer-

42.    Brief van E.P. de Monchy, oom van W.C. Mees, aan Van Rijckevorsel, afgedrukt in
het in de vorige noot vermelde nummer van de Kroniek Mees.
43·     Mr. Lodewijk Napoleon graaf van Randwijck (I 807-I 891) was minister van binnen-
landse zaken van 12 october 1846 tot I januari  I 848 en vanaf die datum tot 25 maart  1848
minister van buitenlandse zaken.
44· Vgl. Kroniek Mees, nr. 13, blz. 21.
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ken. Ackersdijck, die zich afvraagt hoever het plichtsgevoel van Mees had
moeten gaan, is van mening, dat deze bij een herhaald aanzoek vanuit Den
Haag met het oog op het nut dat hij zou kunnen stichten, zeker over zijn be-
zwaren zou moeten heenstappen.

45

De zoon van Mees laat in zijn aantekeningen over deze kwestie de moge-
lijkheid open, dat bij het besluit van zijn vader nog een rol gespeeld kan heb-
ben de hoop op een leerstoel te Leiden. In het voorjaar van  1848 was immers

de post van de zeventigjarige Tydeman, die in dat jaar zijn emeritaat zou aan-
vangen, nog vacant en Mees had reeds eerder via Ackersdijck van zijn be-
langstelling voor de functie blijk laten geven. Hoogleraar, dat was nu een
post, waarvoor hij zich ten volle geschikt achtte en die hij ook ten zeerste
ambieerde, zijn kansen overigens met de hem eigen zwaartillendheid niet
overdreven groot achtend. Het liep inderdaad op een teleurstelling uit. Men
ging aan Mees voorbij.  ' . . . . eene intrige heeft gezegevierd,' schreef hij  op
22 juli  I 848 naar Indie....; 'Thorbecke zal de economische collegien  van

Tydeman opvatten. Al is hij geen econoom, zijn naam klinkt zoo goed, dat
het niet hindert....46 Mees voegt eraan  toe nu bijna spijt te voelen,  dat hij
de portefeuille van financi80 niet aanvaard had, hetgeen erop duiden kan, dat
het bezwaar van de wankele financiale basis van die functie toch niet zo
zwaar voor hem gewogen heeft als bij Luzac naar voren gebracht.

De aangeboden functie geweigerd en de begeerde niet verkregen, bereidde

Mees er zich op voor zich thans geheel te wijden aan zijn advokatenpraktijk,
die hem dan mogelijk toch een zekere voldoening schenken zou en waarin hij
tesamen met zijn nevenfuncties een goed bestaan zou kunnen opbouwen.

45·  Vgl. idem, idem. Ackersdijck schreef: 'Ik vind, dat gij gedaan hebt zooals gij in de
gegeven omstandigheden doen moest; het was niet wel te vergen, dat gij op zoo lossen voet
en zoo op eens die ontzaggelijke taak op u naamt. Het zoude alleen uit pligt hebben moeten
zijn, want niets anders konde tegen zulk eene opoffering wegen, en zoover ging dan toch
uw pligt wel niet. Mij dunkt, wanneer men u niet op nieuw uitnoodigt, kunt gij omtrent uw
besluit volkomen gerust zijn. En dan wensch ik er u persoonlijk geluk mede. Doch zoo men
op nieuw tot u kwam, zoude het mij meer bedenkelijk voorkomen; dan zoude ik gelooven
dat het nut, dat gij welligt zoudt kunnen doen, u over de bezwaren zoude moeten doen
heenstappen.' Zoals gezegd in de tekst is een herhaald aanzoek vanuit Den Haag niet ge-
komen. Uit het in noot 40 geciteerde Dagverhaal van Thorbecke blijkt ook niet, dat de
weigering van een zo bekwaam man als Mees veel indruk gemaakt heeft op de volgens
Thorbecke zo in hun politieke combinaties en machinaties verstrikte leden van de com-
missie met haar dubbeltaak van grondwetsherziening en kabinetsformatie. Tekenend voor
de sfeer, waarin het kabinet-Schimmelpenninck tot stand kwam en waarbij het mede-lid
Thorbecke op weinig elegante wijze buiten spel gezet werd - een feit, dat hij op zichzelf
weinig betreurde - is diens verzuchting aan  het slot  van zijn Dagverhaal:  'Maar het  is
tevens klaar genoeg, dat ik teregt ben verwijderd. Want met deze inderdaad onbekwame,
jaloersche, kuipzieke, zwakke en valsche menschen zou ik toch hoogstwaarschijnlijk niet
langer dan eenige dagen hebben gezeten.' (t.a.p., blz. 49I).
46. Vgl. Kroniek  Mees, nr.  I 3, blz. 2 I.
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Slechts 66n ding zou hem hard vallen. Hij zou zijn studies, waarin hij 'werke-
lijk op zekere hoogte gekomen was,'47 vaarwel moeten zeggen.

Het zou anders lopen.
Reeds het jaar daarop werd hij benoemd tot secretaris van de Nederland-

sche Bank en zou hij Rotterdam, de stad, waaraan hij zo gehecht was, dat hij
zelfs de straatstenen liefhad,48 gaan verlaten om naar het hem zo weinig sym-

pathieke Amsterdam te vertrekken. Deze Amsterdamse periode komt in de
volgende hoofdstukken aan de orde. Een afzonderlijke beschouwing verdient

tevoren het publicistisch hoogtepunt uit de  Rotterdamse periode: de Werk-

inrigtingen.

MEESOVERHETVRAAGSTUKDERARMOEDE

In 1844 verschijnt te Rotterdam bij J. van Baalen en Zonen van de hand van

mr. W.C. Mees zijn boek De werk-inrigtingen voor armen uit een staathuis-
houdkundig  oogpunt  beschouwd. In dit werk, het derde in de rij van zijn grote-
re geschriften, doet Mees zich van een heel andere zijde kennen dan in de
beide vorige. Kan men de Proeve en de dissertatie detailstudies noemen, ge-
wijd aan onderwerpen van monetaire en juridische aard, die, hoe omvangrijk
en belangrijk op zich ook, toch slechts een beperkt terrein bestrijken, in de
Werk-inrigtingen wordt men geconfronteerd met de visie van Mees op het
economisch proces in zijn totaliteit. Men kan daarom Pierson gelijk geven,
toen hij in I 884 in zijn Levensbericht van Mees opmerkte, dat de inhoud van

49dit laatste boek rijker is dan men op grond van zijn titel verwachten zou.
Mees behandelt in dit boek de vraag, of werkinrichtingen voor armen een

geeigend middel kunnen zijn ter bestrijding van de armoede, een destijds we-
gens de schrijnende ellende, waarmee een grote bevolkingsgroep te kampen

had, in het brandpunt van de belangstelling staand onderwerp.50 Om die

vraag te kunnen beantwoorden onderwerpt hij, diepgravend als hij is, vooraf
het verschijnsel armoede zelf aan een nadere beschouwing. Geen therapie is
mogelijk zonder diagnose. Daarom moeten eerst de vragen naar de oorzaken
der armoede en het al of niet vermijdelijk zijn van het verschijnsel gesteld en
beantwoord worden. Het is aan deze analyse van de armoede als sociaal-
economisch verschijnsel, dat het boek zijn waarde ontleent en het doet uit-

47·   Idem, blz. 22.
48,   Joh. de Vries, Amsterdam Rotterdam, rivaliteit in economisch-historisch perspectief,
blz. 14.
49. Vgl. Verspreide economische geschriften, deel II, blz. 337·
50.     Vgl. I.J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de I 9de eeuw (18 I 3-I 870),
biz. 169 e.v. en blz. I93 e.v.
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steken boven tal van contemporaine geschriften, waarin soms van veel men-
selijke bewogenheid maar tevens van weinig kennis van economische samen-
hangen blijk wordt gegeven.51 Het zijn juist deze samenhangen, de grote lij-
nen, langs welke het economisch proces verloopt, waarop Mees zijn analyse
van het armoedevraagstuk baseert. Het boek biedt zo een welkome gelegen-
heid om van de opvattingen van de econoom Mees in dit stadium van zijn
ontwikkeling kennis te nemen. Het blijft echter nog een vrij oppervlakkige

kennismaking. Mees werkt het theoretisch fundament van zijn boek slechts in

zover uit als hij het nodig heeft als basis voor zijn behandeling van een stuk
praktische welzijnspolitiek. Met name zijn uiteenzetting van de werking der
'wetten volgens welke de middelen van bestaan toenemen' - wij zouden thans

spreken van het economisch groeiproces - is erg summier en naar zijn eigen

mededeling onvoldoende voor 'eene eenigszins volledige ontwikkeling van
dit gewigtige maar moeyelijke punt.'52 Toch geeft zijn boek voldoende aan-
knopingspunten om een eerste indruk te krijgen van zijn instrumentarium als
theoretisch econoom. Een volledig inzicht daarin zal eerst verworven kunnen

worden, wanneer zijn theoretisch-economisch hoofdwerkaan de orde komt.53

Niet alleen de econoom Mees leert men in dit boek over de armoede ken-

nen. Weliswaar behandelt hij het armoedevraagstuk in eerste instantie in di6

kwaliteit, vanuit 'staathuishoudkundig oogpunt,' zoals hij in de titel van zijn
boek aangeeft, maar het kan moeilijk anders, of bij de behandeling van een
vraagstuk, dat naast zijn economische kanten zozeer beladen is met sociale en

ethische aspecten, zal ook iets doorschemeren van de opvattingen van de
schrijver op laatstgenoemde terreinen. Vooreerst echter dient iets meer ge-

zegd te worden over de situering van het boek naar tijd en plaats.
Men  realisere  zich,  dat Mees schrijft  in  I 844  en  dat  zijn boek verschijnt

vier jaren voor de openbaarmaking door Marx en Engels van het Commu-
nistisch Manifest. Quack schrijft over dit Manifest, dat het 'de samenvatting
(is) der eischen, die het grootste deel der verschillende socialisten van het
tijdperk tusschen de jaren  1830 en  I 850 in hun brein hadden verwerkt.'54 In
het rnidden latend in hoever dit laatste juist is, kan men het Manifest zien als
een tijdsignaal in de stroom van critiek, waarmee het heersende economisch

stelsel reeds jaren overspoeld werd. Met name in de toestand van de arbei-

dersklasse, een synoniem haast voor de klasse der armen, vond die stroom
van critiek zijn oorsprong, waarbij de stuwende krachten het heil slechts ver-

5 L Vgl. Frank de Vries, Enkele opmerkingen omtrent de sociale en economische toestand
omstreeks I 850, in: De Economist, I939, blz. 348 e.v.
52. Vgl. Werk-inrigtingen, blz. 24.
53·   Vgl. hier, blz. 318 e.v.
54· H.P.G. Quack, De socialisten, deel IV, blz. 45 L
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wachtten van een radicale hervorming van de grondslagen, waarop dat stelsel
rustte. Men verzette zich daarbij tegen een wetenschap, die deze grondslagen
als natuurnoodzakelijke data beschouwde met als praktische consequentie
een afwijzing van elk ingrijpen in het vrije spel der economische krachten.
Ook al erkent men, dat met deze gevolgtrekking strikt genomen onrecht ge-
daan werd aan de jonge wetenschap der economie en zeker aan de grondleg-
gers daarvan, die zich bij de opstelling van hun verklaringsmodel van de af-
loop van het economisch proces bewust bleven van de grenzen hunner ab-
stracties, de formuleringen, waarin die verklaringen opgesteld werden, gaven
gerede aanleiding om de gevonden 'wetten' als eeuwige, onveranderlijke cau-
sale verbanden op te vatten, waaraan niet te ontkomen viel. Vond nu de ge-
noemde tegenstoot tegen de nieuwe wetenschap van het menselijke weI-
vaartsproces, door Carlyle de 'dismal science' genoemd juist als gevolg van
een ongeoorloofde vermenging van verklaringshypothese en richtlijnen voor
praktisch beleid,55 weerklank in het boek van Mees, jong Nederlands eco-
noom, gevormd aan een Nederlandse universiteit? Het antwoord moet ont-
kennend luiden. Nagenoeg geheel gaat Mees aan de genoemde stroming
voorbij. De namen van de grote koplopers in dat turbulente geheel van we-
tenschappelijke controverse en daaruit volgende of daarmee gepaard gaande
politieke agitatie komt men in zijn boek niet tegen. Slechts op de allerlaatste
bladzijde van zijn boek vindt men een passage, waarin verwezen wordt naar
nieuwe stelsels, ' . . . . . welke in den laatsten tijd, bijzonder in Frankrijk, zijn
verrezen, door welke eene geheel nieuwe regeling van de betrekking tusschen
de ondernemers en de arbeiders, en eene veel zekerder toekomst voor deze
laatsten, met geheele opheffing der armoede, worden toegezegd,...., +56

waarbij Mees waarschijnlijk doelt op de ideeen van een Saint-Simon of Fou-
rier. De verwijzing gaat echter onmiddellijk gepaard met de waarschuwing
zich door deze stelsels 'niet te ligtelijk' te laten verleiden, omdat zij 'bij eene
aandachtige beschouwing spoedig blijken ijdele droomen te zijn, in strijd met
de allereerste en onbetwistbaarste beginselen der wetenschap.' Een nader be-

wijs voor deze zwaarwegende uitspraak ontbreekt bij onze schrijver.
Onbetwistbare beginselen der wetenschap, de slotsommen der wetenschap,

dat zijn uitdrukkingen, die men bij Mees herhaaldelijk tegenkomt. Zij zijn
kenmerkend voor wat ik zou willen noemen de bijna serene geest van weten-

schappelijke onaandoenlijkheid, die het hele boek ademt. Mees behandelt
een stuk menselijke ellende en verkommering en uit vele passages spreekt
zeker zijn bewogenheid als mens en als christen met diegenen, die dat lot on-
dergaan. Tegelijkertijd laat hij echter niet na er met nadruk op te wijzen, dat

55·    Vgl. J. Schumpeter, History of economic analysis, biz. 410.
56.   Werk-inrigtingen, blz. 278.
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bewogenheid met het lot der armen, voorzover deze zich uiten wil in pogin-
gen tot verlichting van dat lot, zich zal moeten beperken tot de ruimte, waar-
voor de grenzen voor eens en altijd getrokken zijn door de wetenschap, in het
veilige bezit waarvan hij zich weet. Bij dat jeugdige econoom Mees klinkt
iets door - en dit geluid zal bij de gerijpte econoom niet verklinken - van de
'Stolz und Freude' over de resultaten van de jonge wetenschap, waarvan naar
een woord van Schumpeter de wetenschappelijke werkers in het kielzog der
Klassieken in de eerste decennia der igde eeuw vervuld waren, een weten-

schap, welker 'neuen unfehlbaren Wahrheiten' de blauwdruk leverden van

het productie- en verdelingsproces en waaraan men aflezen kan, waarom de
dingen zijn zoals zij zijn.57 De boodschap, die Mees zijn land- en tijdgenoten
in het woelige laatste decennium van de eerste helft der 19de eeuw te brengen

heeft, is er niet een van institutionele hervormingen. Wij zullen nog zien, dat
het in zijn visie niet de 'verdorvenheid' van de maatschappij is, waarin de ar-
moede als verschijnsel haar oorzaak vindt, maar de 'verdorvenheid' der ar-
men zelf. Op de voorlaatste pagina van zijn boek zegt hij nog eens uitdruk-
kelijk, dat de kwaal der armoede 'haren eersten grond' heeft in de 'armen
zelven' en dat daar'hare genezing' gezocht moet worden, aldus het vraagstuk
wegschuivend van het maatschappelijk-organisatorische vlak naar dat van
het persoonlijk-verantwoordelijke. Het is deze visie van Mees, die Pierson be-

togen deed, dat voor Mees de 'sociale quaestie bovenal, ja nagenoeg uitslui-
tend, een ethische quaestie is.'58

Sluit Mees zich dus in zijn boek bijna hermetisch af van de contemporaine
beweging, die zowel in wetenschappelijk opzicht als praktisch-politiek gezien
het maatschappijbeeld aan een radicale wijziging wilde onderwerpen, des te
meer houdt hij zich bezig met de geschriften, studies en projecten van hen, die
staande op de bodem van het gevestigde sociale en economische bestel het
armoedevraagstuk tot een oplossing trachten te brengen. Het is in deze sfeer,
dat het boek van Mees gelocaliseerd kan worden. Van den Eerenbeemt heeft
van de tot deze sfeer behorende verhandelingen over het armoedeverschijnsel
en dan met name van de Nederlandse geschriften uit de tweede helft der  18de
en de eerste helft der I9de eeuw in zijn In het spanningsveld der armoede59 op

indringende en lucide wijze de wetenschappelijke achtergrond geschetst. Ge-
dragen door de ideeenwereld van de Verlichting met haar rationalistische be-

57·    J. Schumpeter, Epochen der Dogmen- und Methodengeschichte, blz. 58.
58, Verspreide economische geschriften, deel II, blz. 339·
59.    Verschenen als decl XIII in de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van
Nederland.  Vgl.  ook  Van den Eerenbeemt's Het huwelijk tussen filantropie en economie:
een  Patriotse en Bataafse illusie, in: Economisch- en sociaal-historisch jaarboek,  deel  35,

I972, blz. 28 e.v.
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nadering niet alleen van de buiten-menselijke natuur maar ook van de mens
zelf en de intermenselijke betrekkingen zag men de armoede niet meer als een
'persoonlijke noodlottigheid' met als tegenwicht de 'filantropie van de aal-
moes' maar primair als een 'verschijnsel, dat niet in de samenleving thuis
hoorde' en er dan ook uit verwijderd diende en kon worden. Niet lenigen,
maar bestrijden werd het wachtwoord van deze strijders voor de vooruitgang,
waarbij op de grondslag van het vertrouwen in de mogelijkheden van de rede-
lijke mens de aandacht met name geconcentreerd werd op onderwijs, opvoe-
ding en verplichting tot werken.60 Vandaar dan ook, vooral wat dit laatste
betreft, de vele projecten op het gebied van werkverschaffing, te realiseren in
werkinrichtingen, landbouwkolonien, gesubsidieerde bedrijven en dergelijke
meer, projecten, waarvan men bij Van den Eerenbeemt uitvoerige beschrij-
vingen aantreft en die ook door Mees behandeld worden. In dit verband kan
bijvoorbeeld gewezen worden op de stichting ten onzent van de kolonun van
de Maatschappij van Weldadigheid.6 1

Hoort het boek van Mees thuis in de idee8nwereld van deze schrijvers en
praktische werkers, die geen essentieel verband zien tussen het heersende eco-
nomische stelsel en het bestaan van massale armoede en bijgevolg mogelijk-
heden zien om met behoud van dit stelsel toch die armoede te doen verdwij-
nen, althans het massale karakter eraan te ontnemen, zijn werk neemt daar
wel een bijzondere plaats in. Die bijzondere plaats komt het toe door de cri-
tische houding van de schrijver ten aanzien van allerlei pogingen en midde-
len, zowel in ons land als elders aangewend, om de armen in dat op zich zelf
toch juiste en doelmatige welvaartsproces te doen functioneren. Het is weer
zijn wetenschap, waarop Mees zich voor die critische instelling beroept. In
koele nuchterheid vanuit deze toren der wetenschap het stagveld van de
strijd tussen het vurige humanitaire ideaal en de harde, onverwrikbare reali-
teit overziende geeft hij aan, waarom en waarin deze idealisten falen moesten.
Naar zijn meiiing kollit hun strijd tegen de armoede toch weer neer op een
leniging, een leniging, die wellicht hier de kwaal geneest, maar haar daar
weer doet uitbreken, haar op die wijze in stand houdt en zelfs de tendens
heeft haar te verergeren.

Is met het voorafgaande de geestelijke achtergrond van het boek van Mees
enigszins gesitueerd - op de strikt wetenschappelijke basis kom ik terug - dan
kan nog de vraag gesteld worden naar de feitelijke toestand, waarop zijn
werk betrekking heeft. Mees en verwante schrijvers spreken herhaaldelijk van
de kwaal der armoede, een hardnekkige, ziekelijke toestand met betrekking

60.     Vgl. Van den Eerenbeemt, In het spanningsveld der armoede, blz. 197 e.v.
6I.    Vgl. ook J.D. Dorgelo, De kolonitn van de Maatschappij van Weldadigheid.  (1818-
1859)· Een landbouwkundig en sociaal-economisch experiment.
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tot de voorziening in de materille levensbehoeften van een grote bevolkings-
groep.62 Mees schrijft in de jaren veertig van de vorige eeuw, een periode,

waarin naar de terminologie van Brugmans Nederland verkeerde in de nada-

gen van het vroegkapitalisme, nog v66r de inzet van de industriele revolutie.
Bij Brugmans en anderen kan men lezen, hoe het in Nederland ten tijde dat

Mees schreef op het stuk van welvaartsniveau en welvaartsverdeling gesteld
was. Daaruit blijkt duidelijk, dat de typering door de tijdgenoten van de ar-
moede als een kwaal zeker niet overdreven was.63 Een groot deel van de
Nederlanders leefde permanent in kommervolle omstandigheden. Tot dit
deel behoorde niet alleen de armen van professie, degenen, die niet konden

en/of niet wilden werken, landlopers en bedelaars, maar ook grote groepen
van in loondienst zijnde handarbeiders. Tegenover die grote groep der ar-
men, veelal 'het volk' genoemd, stond de groep van hen, die betiteld werd als
de 'gegoede,' 'deftige' of 'fatsoenlijke' stand, hetgeen een correlatie sugge-
reert tussen enerzijds welvaartspeil en anderzijds intellectueel, cultureel en
moreel niveau. In een andere publicatie heeft Brugmans te kennen gegeven,
dat naar zijn mening deze tweedeling in standen, gedefinieerd als eenheden

van innerlijke geestescultuur en beschaving, inderdaad typerend is voor de
Nederlandse samenleving rond  I 850.64 Voor de tijdgenoten viel deze indeling

naar stand in grote lijnen samen met de indeling naar klassen, gedefinieerd
als groeperingen, waarvoor de criteria gezocht moeten worden in de econo-

mische sfeer, namelijk bezit, inkomen en economische macht. Ook Mees
moet dit maatschappijbeeld voor ogen gehad hebben - de vrij kleine groep
van materieel gegoede, tevens geestelijk ontwikkelde, beschaafde mensen en

daartegenover de grote groep van have-nots, deels armoedig, deels regelrecht

verpauperd en over het geheel van laag geestelijk en cultureel niveau - als hij

62. Vgl. Irene Hasenberg-Butter, t.a.p., blz. 70 e.v. De schrijfster noemt het armoede-

vraagstuk een van de meest besproken problemen in de midden-negentiendeeeuwse econo-

misch-wetenschappelijke literatuur. Zij geeft korte samenvattingen van de standpunten der
belangrijkste schrijvers, naast Mees o.a. J.L. de Bruijn Kops, S. Vissering, J. de Bosch

Kemper en J.T. Buys. Hoewel er verschil van mening bij deze schrijvers te constateren valt
omtrent oorzaken der armoede en middelen ter verbetering, bij allen is het besef van een
sociaal-economisch euvel met een slepend karakter aanwezig.
63 ·      I. J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, biz.  188 e.v.
64·     I.J. Brugmans, Standen en klassen in Nederland gedurende de negentiende eeuw, in:
Verslag van de Algemene Vergadering van het Historisch Genootschap, deel 74, blz. 30 e.v.

Andere onderzoekers hebben erop gewezen, dat het beeld, dat Brugmans van de sociale
geleding der Nederlandse samenleving rond  I 850 geeft, naar hun mening te weinig genuan-

ceerd is en dat zeker ook het bestaan van een middengroep (kleine zelfstandigen, 'betere'

arbeiders) in het licht gesteld dient te worden. (Vgl. Th. van Tijn, Voorlopige notities over
het ontstaan van het moderne klassebewustzijn in Nederland; J. Giele en G.J. van Oenen,
De sociale struktuur  van de Nederlandse samenleving  rond 1850; beide publicaties  in:
Mededelingenblad,  nr. 45, mei  1974, van de Nederlandse Vereniging tot beoefening van de

Sociale Geschiedenis.
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zich zet tot een analysering van het armoedeverschijnsel, als hij tracht te ver-
klaren, waarom het zo is en niet anders en of en zo ja welke uitweg er is uit
deze toestand. Hij moet daarbij op het voetspoor der klassieke economen in
deze sociale geleding de neerslag of de parallel gezien hebben van de functio-
nele verdeling van het nationale product, na aftrek van grondrente, tussen
arbeid en kapitaal. die in samenwerking dat product tot stand hebben ge-
bracht.65 Het armoedeverschijnsel is voor hem verklaard, wanneer hij aan-
tonen kan, dat uit deze functionele verdeling van het nationale product, die
op zich weinig meer aangeeft dan de relatieve aandelen der productiefacto-
ren, een personele verdeling, absolute hoogte van het inkomen per hoofd,
voortvloeit, die de arbeider niet of nauwelijks in staat stelt van dat inkomen
te leven.

Het boek van Mees, licht, zelfs aangenaam leesbaar, bestaat uit twee grote
afdelingen, elk onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. De eerste afdeling
behandelt de bezwaren, die aan werkinrichtingen voor armen verbonden zijn,
terwijl de tweede afdeling de vraag tracht te beantwoorden, in hoeverre werk-
inrichtingen ondanks de daaraan verbonden bezwaren toch nuttig kunnen
zijn, een indeling, die aan contemporaine critici de opmerking ontlokte, dat
Mees in zijn tweede afdeling weer trachtte op te bouwen, wat hij in zijn eerste
afgebroken had. 6 Aan de beide afdelingen gaan een korte voorrede en een
inkiding vooraf, waarin het onderwerp van het boek nader aangeduid en
omschreven wordt. Men wil, zegt Mees, de gewone bedeling, die de kwaal der
armoede niet verdreven heeft, vervangen door een systeem van werkverschaf-
fing. De aalinoes moet vervangen worden door eerlijk verdiend loon. Aan de
armenzorg dient men het passieve karakter, zo bevorderlijk voor spilzucht,
traagheid, verlies van eergevoel, veer- en spankracht te ontnemen. De arme
moet juist geactiveerd worden en dat kan geschieden door hem te laten wer-
ken en een loon te laten verdienen. Dat heeft bovendien het voordeel, dat in
tegenstelling met de onherroepelijk verloren aalmoes, het betaalde loon te-
rug, erdiend wordt, geheel of althans gedeeltelijk,  in de opbrengst van  het
product. Daarnaast bevordert men de koopkracht der armen, hetgeen een
steun kan betekenen voor de nationale nijverheid.

Volgens Mees zijn dit alles schone dromen!
De ondervinding heeft geleerd, dat de arbeidsinrichtingen zelden aan de

verwachting hebben voldaan. Ze gingen spoedig te gronde of werden kost-
65.   Vgl. J. Schumpeter, Epochen der Dogmen- und Methodengeschichte, biz. 73 Volgens
Schumpeter waren voor de Klassieken de sociale klassen 'vor allem Hypostasierungen
ukonomischer Funktionen und Interessen, aber sie waren keine bloszen Abstraktionen,
sondern sollten mit den unmittelbar gegebenen sozialen Klassen zusammenfallen.'
66.    Zie voor deze besprekingen De Gids van I 844, Iste deel, biz. 71 I e.v. (door D.A.Por-
tielje) en de Tijdgenootvan t 844, kolom 587 e.v. (van redactiewege).
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bare lastposten. Het is hier, dat de wetenschap ons te hulp moet komen om te

leren, welke voordelen aan dit soort inrichtingen verbonden kunnen zijn,

maar ook wat op dit gebied hersenschimmig is. De werkinrichtingen kimnen

voordelen hebben, maar men moet weten welke dat zijn en in hoever zij te
realiseren zijn. Breedvoerig ontwikkelt Mees nu in de eerste afdeling van zijn
boek de bezwaren, die een wetenschappelijke benadering van het vraagstuk,
los van alle emotionaliteit, tegen de werkinrichtingen naar voren brengt.

Vooreerst stelt Mees zich de vraag: waar vecht men tegen als men de strijd
tegen de armoede wil aanbinden? Waarom is er armoede?

Onmiddellijk maakt hij duidelijk, in welke richting gezocht moet worden.

Er is een rechtstreeks verband tussen de wetenschap van het armwezen en de

leer der bevolking. Alleen in de laatste kan het verschijnsel der zo algemeen

verspreide armoede een verklaring vinden. Mees spreekt van de leer der be-

volking. Voor hem is er ter zake maar tan leer. Dit is de Malthusiaanse leer

van de incongruentie van bevolkingsgroei en uitbreidingsmogelijkheid van de

bestaansmiddelen, een leer, die hij in hoofdzaken als onweerlegbaar aan-
vaardt. Zo onweerlegbaar zelfs, dat hij het tijdstip voorziet, dat alle objectie

ertegen zal wegvallen. De bevolking heeft volgens deze leer 'eene natuurlijke
strekking tot eene bestendige en sterke toeneming.'67 Zouden geen belem-

meringen die groei tegenhouden, dan kan men veilig aannemen, dat een toe-

name in de vorm van een meetkundige reeks met een tijdsinterval van 25 jaren

een redelijke getalmatige weergave van die toename is. Vaststaand voor Mees

is eveneens, dat die bevolkingsgroei niet in gang gezet kan worden, of, indien

zij feitelijk op gang is, niet kan blijven bestaan, tenzij ook de middelen van

bestaan in dezelfde rede toenemen.
Voor de moderne lezer is opvallend, dat Mees zich weinig moeite geeft om

dat begrip 'middelen van bestaan' wat nader te preciseren. Hij zal het in het
verdere verloop van zijn betoog wel als het ware stilzwijgend toespitsen op

die goederen, die voorzien in de primaire levensbehoeften. En juist voor die
goederen zal hij wijzen op de toepasselijkheid van de wet van de afnemende

meeropbrengsten. Toch zou dan van belang blijven, zeker met betrekking tot
praktische gevolgtrekkingen uit de voorgedragen theorie, de verhouding,

waarin deze goederen, zeg als pakket, staan tot het totaal, aangeduid als

middelen van bestaan. Men moet echter hierbij bedenken, dat ten tijde dat
Mees schreef met name het arbeidersconsumptiepatroon in zeer grote mate
beheerst werd door de voorziening in de eerste levensbehoeften en verder, dat

Mees, hier nog geheel in de lijn van de vroege economen bij hun eerste theo-

retische benadering van de realiteit, met veel omvattende, weinig genuanceer-
de begrippen werkt en werken moest. Bij praktische conclusies uit het ver-

67· Vgl. Werk-inrigtingen, blz. I I.
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kregen logisch sluitende beeld wilden die vroege economen, Mees incluis, dan
soms wei vergeten, dat dit aansprekende, bevredigende resultaat juist ver-
kregen werd dankzij de daaraan ten grondslag liggende generalisaties en dat
de gevonden samenhangen een minder absoluut karakter krijgen naarmate
men het gebruikte begrippenarsenaal meer zou preciseren.

Een groeiende bevolking brengt, naar Mees meent, niet uit zichzelf een
evenredige vermeerdering van middelen van bestaan met zich mee. Niet al-
leen zijn de jaren van onvolwassenheid grotendeels een periode van louter
consumptieve aard, maar ook de tot productieve arbeid in staat zijnde mens
heeft hulpmiddelen nodig, voornamelijk kapitaal. Dit laatste brengt hij even-
min bij zijn geboorte mee.

Hoe staat het dan precies met dat groeiproces van de bestaansmiddelen?
Het is met de uiteenzetting hierover, dat Mees zijn economisch credo afiegt.
Het voortbrengsel van alle nijverheid, zo redeneert hij, moet na aftrek van
grondrente en eventueel belasting, noodzakelijk verdeeld worden tussen ka-
pitalist en arbeider,68 die in samenwerking dat product tot stand hebben ge-
bracht. Naarmate nu een bepaalde hoeveelheid kapitaal en arbeid minder op-
levert, of, wat hetzelfde is, eenzelfde hoeveelheid product meer kapitaal en
arbeid vereist, zal minder toevallen aan de kapitalist, aan de arbeider of aan
beiden. Heeft dit plaats met goederen, die niet tot het consumptiepatroon van
de arbeider behoren, dan zal het eenvoudige gevolg zijn, dat beiden minder
ontvangen. Er bestaat geen reden, waarom ieders relatieve aanded verande-
ren zou. Dat heeft ook verder weinig betekenis, want een verhoogde ruil-
waarde (prijs) van het product zal compensatie geven voor het fysiek minder-
ontvangene. Anders is het echter gesteld met die goederen, waarop het ar-
beidersbudget betrekking heeft, bij Mees dus de primaire levensmiddelen.
Gaat de voortbrenging van deze goederen met verminderende opbrengsten
gepaard, dan is aan het arbeidersaandee169 een bepaalde minimumgrens ge-
steld, de grens namelijk van het existentieminimum. Is die grens bereikt, dan
moet elke verdere opbrengstvermindering op de kapitalist drukken.

Opgemerkt moet worden, dat voor het begrip 'existentieminimum' geldt
wat hiervoor gezegd is ten aanzien van het begrip'bestaansmiddelen.' Zonder
nadere kwantificering kan men er alle kanten mee op. Ricardo in zijn Prin-
ciples, hoofdstuk V, die onder de 'natuurlijke' prijs van de arbeid dat loon

verstond, dat de arbeiders in staat stelt zonder toe- of afname in aantal voort
te bestaan, zegt uitdrukkelijk, dat deze prijs zelfs in voedsel en strikte levens-

68. Kiaarblijkelijk opgevat als totaal geleverde kapitaals- of arbeidsprestatie, als factor
dus en nog niet betrokken op individueel interest- of arbeidsinkomen (functionele verde-
ling).
69. Hier opgevat als individueel inkomen (personele verdeling).
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benodigdheden gerekend niet als absoluut gefixeerd gezien mag worden. 'It
essentially depends on the habits and customs of the people:70 Er bestaat
met andere woorden in deze opvatting geen constante relatie tussen arbei-
dersaantal en totaal reeel loon. Van de ontsnappingsclausule, die hier gebo-
den wordt om te ontkomen aan de pessimistische wending, die de Malthusi-
aans-Ricardiaanse leer in handen van sommige epigonen kreeg, maakt ook
Mees, waarschijnlijk weer onder de indruk van de erbarmelijke toestand,
waarin de arbeiders in zijn tijd geestelijk en lichamelijk verkeerden, geen ge-
bruik.

Vervolgen wij het betoog van Mees.
Juist in de voortbrenging van primaire levensmiddelen werkt die tendens

van afnemende meeropbrengsten. De bodem is beperkt naar areaal en
vruchtbaarheid. Voortgezette aanwending van kapitaal en arbeid levert per
aanwendingseenheid steeds minder op. De verhouding van het aandeel van

kapitalist en arbeider moet daardoor veranderen. Vanaf een zeker punt ont-
vangt de arbeider niet minder, maar hij ontvangt een groter aandeel van het
verminderd geheel. Bijgevolg zal in de productie van levensmiddelen het ka-
pitaalaandeel in het productieresultaat dalen. De rente zal in deze sector da-

len, zegt Mees, aldus overspringend - zonder nadere waarschuwing overigens
- van een gedachtengang in fysieke kwantiteiten naar een gedachtengang in
(ruil)waarden. De kapitaalopbrengst, dalend in de sector van de levensmid-
delen, moet, vervolgt Mees, ook in de overige takken van nijverheid omlaag.
Niet alleen wegens de nivellerende werking van de concurrentie, maar ook
meer onmiddellijk. Als het voor het levensonderhoud van de arbeider beno-

digde goederenpakket het voortbrengsel is van meer kapitaal en arbeid, dan
moet de arbeider in het algemeen het voortbrengsel van meer kapitaal en ar-
beid als loon voor zijn prestatie ontvangen. In elke tak van nijverheid moet
hij dan een groter gedeelte ontvangen van datgene, wat hij met de kapitalist
gezamenlijk voortbracht. Hij zal een kleiner gedeelte als aandeel van de kapi-
talist overlaten. Vertaald in prijzen betekent deze gang van zaken: stijging
van de levensmiddelenprijzen, stijging van de nominale lonen, daling ten
slotte in alle takken van nijverheid van de kapitaalrente. De dalende tendens
van de kapitaalrente zal de kapitaaltoename en zijn aanwending in de bin-
nenlandse nijverheid belemmeren en zodoende een hinderpaal opwerpen
voor de uitbreiding der middelen van bestaan en dat juist in omstandigheden,
wanneer als gevolg van de gestegen lonen de kapitaalbehoefte stijgt. Bij ge-
stegen lonen immers zal het kapitaal zich afwenden van de loonintensieve be-

drijfstakken en geinvesteerd worden in die sectoren, waarbij de kapitaalfactor

70. David Ricardo, Principles of political economy and taxation, ed. Everyman's Library,
biz. 54 e.v.



I 26 DEROTI-ERDAMSEJAREN

in tegenstelling tot de loonfactor overweegt. Dat vergt uiteraard een groter
kapitaal en voortgaande op die weg zal het benodigde kapitaal steeds sterker
moeten groeien. Het noodlottige is, dat juist ook in die omstandigheden de
kapitaalgroei steeds bezwaarlijker zal worden. Men zou het punt vooruit
kunnen zien, waarbij de rente 'zoo geheel nietig werd,' zegt Mees, dat 'het op-
sparen van nieuwe kapitalen niets uitiokkends meer bezat:71 Maar lang
voordat dit punt bereikt is, zullen de binnenlandse investeringen geheel op-
houden en zal er een kapitaalafvloeiing naar het buitenland plaats hebben,
tenminste wanneer daar een hoger rentepeil heerst. Het nationale kapitaal
moge dan nog blijven toenemen, die toename zal onvruchtbaar zijn voor de
nationale arbeid.

Mees ziet deze gang van zaken bevestigd door de ontwikkeling in Enge-
land. De beperktheid van de bodem in verhouding tot de bevolking heeft al-
daar alle landbouwproducten en dus ook de voornaamste 'levensbehoeften'
duur gemaakt. Daardoor zijn de lonen nominaal gestegen, maar reeel toch
nauwelijks voldoende voor een karig bestaan van de arbeiders.72 Dit hoge
loonpeil gaat volgens Mees vergezeld van een lage rentestand, hetgeen geleid
heeft tot een sterke uitbreiding van de industriele productie, waarbij veel kapi-
taal en weinig arbeid benodigd zijn. Vandaar ook de vele vaste kapitalen en
werktuigen in plaats van handenarbeid. Ten slotte ook een grote afvloeiing
van Engels kapitaal naar het buitenland om 'hetzij in de vreemde nijverheid
aangewend, hetzij door de vreemde regeringen verbruikt en in schuldbrieven
hervormd, eene dikwijls zeer onzekere winst op te leveren. 173

Men zou uit de formulering van de passages, die op de ontwikkeling in
Engeland betrekking hebben, de indruk krijgen, dat naar de mening van
Mees de vooruitzichten voor dat land allersomberst zijn. De schrijver neemt
echter die indruk weg door te verklaren, weliswaar in een voetnoot, dat de in-
dustriele ontwikkeling van Engeland in de concrete situatie van bevolkings-

71. Vgl, Werk-inrigtingen, biz. 22.
72. Van Stuijvenberg meent te kunnen aantonen, dat het inderdaad zeer lage welvaarts-
peil  van de Engelse arbeiders vanaf  I 750 tot  1850 geen noemenswaardige stijging onder-
gaan heeft en zelfs dieptepunten vertoonde tijdens de coalitieoorlogen tegen Frankrijk. In
tegenstelling tot Mees, die als verklarende factor voor dit stationaire reele loonpeil uit-
sluitend de bevolkingstoename noemt, wijst Stuyvenberg daarnaast op factoren als de
excessieve belastingdruk, hoofdzakelijk in de vorm van indirecte belastingen, sterk druk-
kend op het arbeidersbudget, en het frequente voorkomen van misoogsten. Bovendien
echter, ook al houdt men de mogelijkheid open, dat wassende bevolking een druk op het
reele loon uitoefent, dan sluit dat niet in, dat die bevolkingsgroei als een directe reactie op
een eerder verhoogd welvaartspeil gezien moet worden. Betere medische verzorging kan,
bijvoorbeeld door afname van kindersterfte, een toename van de bevolking veroorzaken,
die niet zonder meer verband houdt met verruiming van de bestaansmiddelen. (Vgl. J.H.
van Stuijvenberg, De industri8le revolutie in discussie, biz. ioe.v.).
73· Vgl. Werk-inrigtingen, blz. 24·
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groei en bodemgebruik niet ongunstig is te achten en dat een terugschroeven
van deze ontwikkeling - vervanging van machines door handenarbeid - de
arbeidersklasse in een oneindig grotere ellende zou storten dan thans het ge-
val is.74 Hij spreekt zelfs van 'in ontzaggelijke mate toegenomen' middelen
van bestaan in dat land.75 Men vraagt zich, dit vernemende, dan wel af, wat
er overblijft van zijn these van een afnemende groeimogelijkheid van die be-
staansmiddelen. Die these berust hierop, dat bij een zich uitbreidende bevol-
king de worsteling met een toenemend kariger wordende natuur op een men-
selijke nederlaag uit moet lopen. Per gepresteerde arbeids- en kapitaalseen-
heid zal een immer geringer fysiek resultaat verkregen worden. De consump-
tie kan men beneden een bepaald niveau niet verder inperken, zodat voor
kapitaalvorming steeds minder ruimte is. Uiteindelijk zou de volkshuishou-
ding terugvallen in een primitief stadium van productie uitsluitend of nage-
noeg uitsluitend voor onmiddellijk verbruik. Mees zegt dit wel niet met zo-
veel woorden, maar zijn gedachtengang, consequent voortgezet, moet hierop
wei neerkomen. Hier wreekt zich duidelijk het werken met enkele generalise-
rende veronderstellingen, hetgeen er ten slotte toe leidt een theoretische mo-
gelijkheid aan te zien voor een concrete noodzakelijkheid, aldus een ver-
wrongen beeld scheppend van de werkelijkheid.

Mees komt tot de slotsom, dat gezien het wezenlijke verschil in bevolkings-
groei en groei der bestaansmiddelen de bevolking steeds de strekking heeft
om tot de uiterste grenzen der middelen van bestaan aan te groeien en zelfs
om die uiterste grenzen te overschrijden. De reserves, die hij zelf maakt en
die hij samenvat in de term 'gelukkige omstandigheden,' kunnen oorzaak zijn
van een buitengewoon snelle uitbreiding van de bestaansmiddelen. De bevol-
king echter zal deze uitbreiding weldra weer achterhaald hebben, terwijl zij
zich maar bezwaarlijk aan zal passen aan een evengoed mogelijke vertraging
in de bestaansmiddelengroei. Kortom, zo kan men concluderend Mees sa-
menvatten, de functionele verdeling van het nationale product gaat in de loop
van de tijd onder invloed van de bevolkingswet en de wet van de afnemende

meeropbrengsten gepaard met een personele verdeling, die een groter of klei-
ner deel van de bevolking op de grenzen der bestaansmogelijkheid doet ver-
keren.

Men zou op willen merken, dat het op zichzelfniets bijzonders is, dat de mens
op de grens van zijn bestaansmogelijkheid leeft. Het komt er slechts op aan,
wat men onder bestaansmogelijkheid verstaat. Zo relativerend denkt Mees
niet. De term bestaansmogelijkheid neemt hij in zijn meest letterlijke beteke-
nis. Wordt die grens overschreden, dan kunnen alleen de dood, een kleiner

74·   Idem, blz. 23, noot.
75·   Idem, blz, 31.
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aantal geboorten of landverhuizing het evenwicht tussen bevolkingsaantal en
bestaansmogelijkheid herstellen. De laatste factor zal volgens Mees voor de
Westeuropese staten met een bevolking, die jaarlijks met millioenen geboor-
ten groeit, nauwelijks een rol kunnen spelen. Blijven dus geboorte en dood als
bepalende elementen in de spanning tussen bevolkingsgetal en bestaansmoge-
lijkheid. Naarmate de eerste van deze beide factoren die spanning verder op-
voert, zal de tweede factor als tegenwicht moeten fungeren. Dit is het gevalin
'onzen tegenwoordigen maatschappelijken toestand,' zegt Mees.76 De bevol-
kingsgroei wordt te weinig geremd door mindere en op latere leeftijd aange-
gane huwelijken, zodat de tweede factor werken moet. Die werking demon-
streert zich in het bestaan van 'eenen ziekelijken en verdorven zoom' in de
samenleving, in welke zoom de ellende de verdorvenheid en de verdorvenheid
op haar beurt weer de ellende voedt en door welker gezamenlijke werking de
laagste volkskiassen wegkwijnen, hetgeen dan 'een noodlottigen maar krach-
tigen teugel daarstelt voor eene te overvloedige bevolking. '77

Wordt aldus het verschijnsel der armoede door Mees volkomen verklaard
geacht door de leer der bevolking in samenhang met de leer van het groei-
proces der bestaansmiddelen, dan zal men begrijpen, waar volgens hem het
geneesmiddel zeker niet te vinden is. Dit geneesmiddel kan nooit gelegen zijn

in een leniging der armoede. Leniging van armoede is niet meer dan een pal-
liatief, dat zelfs voor een grondige genezing van de kwaal zeer schadelijk kan
zijn. Men vermindert de sterfte door de ellende te doen afnemen. Indien niet
tevens het aantal geboorten vermindert, maar juist door de grotere zekerheid,
die leniging op enigszins grotere schaal voor de armen meebrengt, de geboor-
ten gestimuleerd worden, dan bevordert men noodzakelijkerwijs de toene-

ming der bevolking buiten de grenzen der bestaansmogelijkheid. Daarbij
komt de funeste gevolgtrekking, die Mees, zoals wij zagen, uit de leer der be-
volking meent te moeten trekken en die inhoudt, dat zelfs een natuurlijke
vermeerdering der bestaansmiddelen de bron der armoede niet duurzaam
stoppen kan. Hoe snel die uitbreiding ook zijn moge, de bevolking zal haar
achterhalen en bij de minste vertraging en zeker bij stilstand daarvan zullen
de armoedeverschijnselen zich weer onmiddellijk voordoen.

Men zie weer naar Engeland, vermaant Mees.
In de laatste zestig jaren heeft de industriele ontwikkeling daar een gewel-

dige uitbreiding der bestaansmiddelen tot gevolg gehad. Bovendien was de
milddadigheid, zowel de particuliere als de wettelijke, er krachtiger werk-
zaam dan wellicht waar ook.  Maar de bevolking nam van  I 770 tot  1830 toe

76.   Idem, biz. 29.
77·   Idem, biz. 28.
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van 7.000.000 tot I4.000.000 zielen met als resultaat dat de armoede thans
heviger woedt dan daarvoor. 78

Moet men zich dan niet met verontwaardiging afwenden van een weten-
schap die tot zulke afschuwelijke besluiten leidt, zo vraagt Mees zich af, een
vraag, die zijn persoonlijke betrokkenheid bij de behandelde problematiek
verraadt.  Dat zou men inderdaad, als die wetenschap alleen zou leren:  wees

niet milddadig, laat de ellende voortwoekeren, wend geen pogingen aan tot
uitbreiding der bestaansmiddelen, want niets van dat alles baat. De weten-
schap doet echter wel degelijk het ware geneesmiddel aan de hand. Dat ge-
neesmiddel, dat de kwaal in haar wortel aantast, is gelegen in de 'verstande-
lijke, zedelijke en godsdienstige ontwikkeling des volks:79 Deze gedachte is
het, waarvan Pierson zeggen zou, dat Mees aan geen zijner denkbeelden over
economische onderwerpen hoger waarde heeft gehecht dan aan dit.80

Men kijkt even vreemd op, wanneer men de zoeven vermelde stelling van
Mees een economisch denkbeeld hoort noemen. Het verband ligt dan hier,
dat Mees thans en ook in zijn hele latere werk zal vasthouden aan het idee, dat
het niet de uiterlijke hinderpalen zijn, die in laatste instantie over de welvaart
van een mens of een volk beslissen maar integendeel zijn verstandelijk, mo-
reel en godsdienstig peil. In het onderhavige werk brengt Mees voor het eerst

deze stelling naar voren. Zelfs verruiming van de bestaansmiddelen - op zich
al een moeilijke zaak gezien de wet van de afnemende meeropbrengsten - is
geen duurzaam middel tot oplossing van het armoedeprobleem. Het gevolg
kan zelfs meer en groter armoede zijn. Een echt geneesmiddel, geen palliatief,
is slechts de genoemde ontwikkeling van de mens op geestelijk gebied.

Men kan moeilijk ontkennen, dat dit een mooie gedachte en in het alge-
meen ook een zeer ware stelling is. Het komt mij echter voor een stelling te
zijn, die tegelijk alles en niets oplost. Ik bedoe!, dat de stelling een oplossing
inhoudt voor elke menselijke problematiek, maar juist daarom niet zonder
meer relevant is voor een specifieke kwestie. Geen duurzame materiele wei-
vaart voor een individu ofeen volk zonder een zeker - men vraagt zich af hoe
hoog - niveau van verstandelijke, godsdienstige en zedelijke ontwikkeling,

78.  De door Mees gegeven bevolkingscijfers stemmen ten naasten bij overeen met de
schattingen van Phyllis Deane en W.A. Cole, die voor Engeland en Wales tesamen voor
178 1   en   183 I een bevolkingsaantal opgeven van respectievelijk ruim 7·500.000  en  ruim
Itooo.000. Vgl hun geschrift 'British Economic Growth I688-I959, tabel 24 op blz. I03.
Opmerkelijk is, dat de beide auteurs in de jaren v66r de eeuwwisseling de aanvangsperiode
zien van een werkelijk ingrijpende wijziging in de verhouding tussen het nationale product
en de omvang van de bevolking in Engeland. 'After I 785, both total output and population
were growing much faster than before, but the former now began to draw decisively ahead
of the latter.' (blz.  80).
79. Vgl. Werk-inrigtingen, blz. 33·
80. Vgl. Verspreide economische geschriften, blz. 337·
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zegt Mees. Accoord, maar hoe precies slaagt dan die mens of dat volk, dat          1
aan die trits van eisen voldoet, erin om die welvaart te bereiken en vast te        
houden? Mees voelt de moeilijkheid, die hier ligt, blijkbaar aan, want hij
licht zijn stelling inderdaad nader toe. Dit komt dan hierop neer, dat die
geestelijk gevormde mens of groep, die op grond van die vorming op zich al            I
in staat is op meer succesvolle wijze deel te nemen aan het maatschappelijk
voortbrengingsproces, zich de enige teuge! der bevolking zal aanleggen, 'wel-
ke met de waarde van den mensch overeenkomstig is, die van latere huwelij-
ken zonder ongebondenheid van zeden. Geen afkeer dus van het huwelijk981

met alle noodlottige gevolgen van dien. Integendeel - en hier spreekt duide-

lijk de moralist Mees en niet meer de econoom - de gehuwde staat zal het
doelwit van ieders streven blijven en zelfs de armste dagloner zal om daartoe
te geraken 'trachten op te sparen en zich tot zijn werk te bekwamen.' Maar
hij zal dan ook zonder enige kennis van de leer der bevolking begrijpen, dat
het 'onverstandig en strijdig met zedelijkheid en godsdienst is, te huwen en
aan nieuwe wezens het aanzijn te geven, zonder een gegrond uitzigt te bezit-
ten van in derzelver bestaan te zullen kunnen voorzien.'82 Ter afronding nog
dit citaat:  'Was dit inzigt algemeen, dan zoude de bevolking als van zelf bin-
nen de grenzen der middelen van bestaan blijven, zonder dat zij de noodlot-
tige grens van ellende zoude behoeven te ontmoeten; en het is derhalve in de
verstandelijke en zedelijke verbetering des volks, dat het eenige en waarach-
tige geneesmiddel tegen de armoede gelegen is. 383

Hier wordt eigenlijk te kennen gegeven, dat het toch niet de geestelijke
ontwikketing is, die rechtstreeks verhindert, dat de noodlottige grens van el-
lende en armoede bereikt wordt, maar dat het de beperking van het getal is,
die dat bewerkstelligt. Aangezien Mees echter een automatisch verband - hij
gebruikt de term 'van zelf' - tussen beide aanneemt' voelt hij zich gerechtigd
de geestelijke ontwikkeling als het ware geneesmiddel aan te duiden. Op zijn
beurt voelt de lezer zich gerechtigd en tevens geneigd bij dit 'van zelf' toch
een vraagteken te plaatsen. Het is verre van Mees de persoonlijke vrijheid van
het individu om een huwelijk aan te gaan te willen aantasten noch het recht
der ouders om zelf de omvang van hun gezin te bepalen. Maar dan dringt de
vraag zich op, waar of waarin die ouders de maatstaf zullen vinden ter vast-
stelling van het aantal 'wezens,' aan wie zij het 'aanzijn' zullen geven, wezens,

waarvan zij de mentale en fysieke aanleg en ontwikkelingsmogelijkheid niet
bij voorbaat kunnen vaststellen en waarvan zij niet weten, of zij, tot volwas-
senheid gekomen, een vermeerdering zullen zijn van het getal loutere en daar-

8 I. Vgl. Werk-inrigtingen, blz. 33·
82.   Idem, biz. 34·
83·   Idem, idem.
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door in deze opvatting overbodige, onnutte en ongewenste consumenten,
ofwel, begaafd met creatieve talenten, wellicht juist die 'gelukkige' omstan-
digheden teweeg zullen brengen, waardoor de spanning tussen bevolkings-
aantal en bestaansmogelijkheid verminderd wordt. Op allerlei andere impli-
caties van een gezinsplanning op enigszins grotere schaal, waarover Mees
zwijgt, ga ik dan kortheidshalve maar niet in.

Mees ziet het probleem niet in dit perspectief. Hij voistaat met de maatstaf
van een 'gegrond uitzigt' om in het bestaan van kinderen te kunnen voorzien.
Men moet eenvoudig niet trouwen en kinderen krijgen, als men ze niet kan
onderhouden en een aan stand en staat aangepaste opvoeding kan geven met
redelijk uitzicht op een later zelfstandig bestaan. Garandeert dan echter de
som van deze individuele beslissingen, dat straks de spanning tussen bestaan

en bestaansmogelijkheid zich niet voor za! doen? Mees zou deze vraag waar-
schijnlijk ontkennend beantwoorden en terecht, naar ik meen, maar hij zou
er wellicht aan toevoegen, dat het individu in dit geval gedaan zou hebben,
wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden. Toch komt Mees verder in
zijn boek84 nog op dit punt terug, wanneer hij zich de vraag stelt, hoe het
volk de grenzen gewaar moet worden, waarop verdere vermeerdering van de
bevolking 'stand moet houden.' Hij heeft daar niet veel meer op te antwoor-
den dan dat hier veelal de regel zal moeten gelden: leert men niet door schan-
de dan maar door schade. Het volk moet voor de nabijheid der grenzen ge-
waarschuwd worden door de ondervinding, dat de middelen van bestaan te-
kort beginnen te schieten, een naar mijn gevoel wat vage, moeilijk hanteer-
bare graadmeter, hoewel Mees ons voorhoudt, dat er misschien 'eenige be-
krimping' maar 'weinig stellige ellende' zou zijn, als de zorgeloze lagere klas-
sen dezelfde behoedzaamheid als de hogere standen aan de dag zouden leg-
gen. Men stuit hier op wat ik noemde het wegschuiven van het probleem van
het maatschappelijke naar het individuele vlak, hetgeen ook past in een op-
vatting, die hetgeheel ziet als een optelsom van de delen, een maatschappij als
een verzameling zelfverantwoordelijke individuen, een opvatting, die parallel
loopt aan een visie op het economisch proces, waarin de op eigen welzijn be-
dachte individuen de drijvende krachten zijn, uit wier onbelemmerde activi-
teiten de grootst mogelijke welvaart voor henzelf en getotaliseerd dus ook
voor de gemeenschap voortvloeit. Men vindt deze gedachte niet expliciet in
dit boek van Mees over de armoede, maar impliciet ligt ze aan zijn uiteenzet-
tingen ten grondslag.

Het euvel, dat Mees beschrijft, bestaat hierin, dat er een groep indi-
viduen bestaat, die in dat proces niet meer functioneert. 'Die Armen
stehen auszerhalb der Wirtschaft,' zo interpreteerde Bulow deze opvat-
84·   Idem, biz. 237·
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ting.85 Daardoor is niet de armoede het probleem, maar de armen zijn het.
Het probleem der armen is, dat zij er zijn, terwijl zij er niet hadden moeten

zijn. Zij zijn er, omdat ze verdorven zijn en daardoor de capaciteit missen om
uit de greep der ellende te raken, die de meest geschikte voedingsbodem is
voor verder geestelijk verval. Dit begint bedenkelijk te lijken op de stelling,
dat er geen armoede zou zijn als er geen armen waren, voorzover men dat
tenminste een stelling noemen kan. Ondersteuning van armen is in de ge-
dachtengang van Mees als stelsel in principe te verwerpen. Men houdt dan

juist een verschijnsel in stand, dat men wil laten verdwijnen. Werk op de
geestelijke en morele ontwikkeling der individuen in en de armoede als mas-
saal verschijnsel zal tot het verleden behoren. Verantwoordelijkheid voor
eigen daden, gedragen door verstandelijk inzicht en geIntensiveerd door mo-
reel besef en godsdienstige vorming, dat is de levenshouding, waarvan voor
Mees het wel en wee van individu en samenleving afhankelijk zijn, een levens-

houding, die ook zijn eigen persoonlijkheid in jeugd en volwassenheid ken-
merkt. Als bij weinig anderen treft bij hem, dat alle beslissingen, die het leven
hem te nemen geeft, gewogen worden op de schaal der verantwoordelijkheid,
tegenover zichzelf en de zijnen, wanneer het zijn persoonlijk leven en tegen-
over de gemeenschap, wanneer het zaken van openbaar belang betreft.

Een zekere angstvalligheid, weinig vertrouwen in 'gelukkige omstandighe-
den' en daardoor een soms al te sombere kijk op de toekomst, een te zwaar

wegen van de kans, dat iets mislukken zal, kunnen daarbij zeker niet over het
hoofd gezien worden. Het is een karaktertrek van Mees, die mede als oorzaak

gezien kan worden, dat de schrijver der Werk-inrigtingen ons een boek heeft

nagelaten, dat qua inhoud niet direct als opwekkende lectuur mag gelden.
Brugmans, die in de jaren vijftig van de vorige eeuw de overgangstijd ziet
voor Nederland van een vroegkapitalistisch tijdperk naar het moderne kapi-
talisme van de jaren zeventig via een industriele revolutie, waardoor ten slotte
ook stijgende welvaart gebracht werd voor de verpauperde arbeiders, ziet
deze dynamiek als v66r alles demografisch van aard.86 Een dynamiek dus,
die werkt in een richting, tegenovergesteld aan die, welke Mees voorzag. Men
zal dan ook bij de laatste een gedachte als opgesloten ligt in Brugmans' me-
ning, dat de zweepslag, die in de moderne tijd het economisch leven voort-
jaagt, voortkomt uit de bevolkingsgroei,87 niet vinden. In die toeneming ligt

85· Friedrich Bulow, Volkswirtschaftslehre, biz. I 06.
86. Vgl. Paardenkracht en mensenmacht, blz. 188.
87·   Idem, idem. Brugmans' mening is op haar beurt vatbaar voor commentaar. Tussen

bevolkingsdruk en economische groei bestaat klaarblijkelijk geen eenvoudig verband, ge-
tuige de situatie in vele onderontwikkelde landen, onderontwikkeld in de zin van laag
materieel levensniveau. Voor Nederland is voor de periode 1850-1914 door De Jonge een

diepgaand onderzoek ingesteld naar de factoren, die de ontwikkeling naar grotere welvaart
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bij Mees in beginsel de bron van ellende en armoede. Inderdaad, vermogen

en neiging tot voortplanting constant verondersteld, is er een mogelijkheid,
gezien de nu eenmaal beperkt zijnde natuur, dat het menselijk bestaan in ge-
vaar zou kunnen komen. Schumpeter spreekt in dit verband van een op zich
genomen 'recht banalen Gedanken,'88 die in Malthus' leer opgesloten ligt.
De term banaal lijkt mij overigens hier minder op zijn plaats. Voor een man
als Heinrich Pesch, die deze dingen in een ander licht ziet, geldt de mogelijk-
heid van een absolute overbevolking eerder als een bewijs daarvoor, dat'eben
far Erde und Menschheit eine ewige Dauer nicht bestimmt wurde.'89 Maar
wellicht krijgt in onze dagen, nu de mens de eerste stappen gezet heeft in het

(oneindige?) heelal, ook deze mening een ander perspectief.
Op grond van de genoemde hypothese - vermogen en neiging tot voort-

planting constant - zou overigens ook een relatieve overbevolking, dus ge-

bonden aan tijd en plaats, mogelijk zijn. Maar de moeilijkheid met de leer
van Malthus-Mees is nu juist, dat als therapie wordt aangewezen remming
van de bevolkingsgroei, dat wil dus zeggen afbraak van de hypothese, waar-

van uitgegaan is bij de diagnose van de kwaal. Men beveelt verandering aan
in iets, waarvan Mees zegt, dat men het'gerustelijk als standvastig (kan) stel-
len.'90 Dit nu lijkt een moeilijke zaak, zelfs een onmogelijke, als niet ten
minste de n6iging tot voortplanting als veranderlijk verondersteld kan wor-
den. Houdt men echter vast aan het hypothetisch uitgangspunt, dan geldt,
dat 'slotsommen,' gebaseerd op dat uitgangspunt, alleen dan werkelijkheids-
waarde hebben, niet als men aanneemt, dat het uitgangspunt met de realiteit

overeenstemt, maar als men dat aantoont. Die bewijsvoering zoek ik ook bij
Mees helaas tevergeefs. Mees zelf spreekt trouwens van een variabele neiging
tot voortplanting, die, zoals hij op blz. 28 zegt, in de hogere volksklasse soms

zelfs het uitsterven der geslachten tot gevolg heeft, een constatering, waarvan

men de werkelijkheidswaarde nidt ontkennen kan. Het is deze dooreenmen-

ging van hypothesen en realiteiten, die bij alle schijnbare eenvoud een bevol-

kingsleer op het voetspoor van Malthus bij nadere beschouwing zo ongrijp-
baar maakt.' 1 Mees is daar toch iets te licht over heen gegleden. Daarom ook

gestimuleerd hebben. Hij komt daarbij tot de conclusie, dat het demogralische element ten
deze beschouwd moet worden als een accelerator van een op gang gebracht proces, niet
echter als een initiele kracht, als hoedanig hij in het bijzonder aanmerkt de toepassing van
nieuwe productiefuncties met de daarachter verscholen liggende ontwikkeling van de na-
tuurwetenschappen.  Vgl.  J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen  1850 en

I9I4, biz. 356 e.v.
88. Vgl. Epochen der Dogmen- und Methodengeschichte, blz. 76.

89. Vgl. Heinrich Pesch S.J., Lehrbuch der Nationa16konomie, Zweiter Band, blz. 575·
90. Vgl. Werk-inrigtingen, blz. 12.
91.     Vgl.  J.  Schaffer,  Het dode cijfer en het levende getal, Tijdschrift voor geschiedenis,

1965, blz. 257, e.v. Sch6ffer heeft de aandacht gevestigd op een artikel van Gertrude
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kwam hij tot zijn uitspraak van de verstandelijke en morele opheffing van het
volk, een uitspraak zo algemeen, dat men er even veel of even weinig mee be-
reiken kan als men zelf wil.

Bij dit alles moet zeker nogmaals bedacht worden, dat Mees schreef over
een bevolkingsgroep, waarvan men zich de erbarmelijke levensomstandighe-
den als moderne lezer nauwelijks concreet genoeg kan voorstellen. Brugmans
spreekt over de industriearbeiders uit de jaren veertig van de igde eeuw als
een 'krachteloze, ondervoede en futloze massa, die iedere kennis en ontwik-
keling miste en in drankmisbruik de enige veraangenaming des levens vond:92
Men zou eraan kunnen toevoegen: en tot weinig anders in staat dan kinderen,
zij het slechts voor een korte levensperiode, voort te brengen. Dan lijkt de ge-
dachte  ook niet vreemd  aan een 'auszerhalb der Wirtschaft' staande groep,
die daarin slechts geintegreerd kan worden, wanneer aan elementaire voor-
waarden van geestelijke en fysieke aard voldaan wordt. Typisch is wel, dat
ook in die tijd vele vreemde arbeidskrachten in ons land werk vonden, voor
welk werk het eigen potentieel tekort schoot in lichaamskracht of vakkennis.
Het is zeker ook een grote verdienste van Mees, dat hij gewezen heeft en zal
blijven wijzen op de verbondenheid van het welvaartsstreven met dat grotere,
al-omvattende geheel van menselijk willen en kunnen. Maar daarvoor had hij
zich niet zo vast behoeven te bijten in Malthus' theorie. Mees voorziet het
tijdstip, dat de tegenstand tegen die leer, in zijn tijd reeds afnemend, geheel
tot de geschiedenis zal behoren.93 Hij heeft gelijk gekregen, maar dan in een
andere zin dan hij bedoelde. Niet alleen de contra's tegen de leer van Malthus
zijn verdwenen, maar ook de pro's en het hele leerstuk is met verschuldigde
eerbied voor het daarin schuilende waarheidselement ten grave gebracht en
bijgezet in het mausoleum, waarin reeds zo vele theorieEn rusten, die meer
door de pregnante formulering dan door de wezenlijke inhoud van hun bood-
schap voor vele geesten gegolden hebben als het laatste woord op het door
hen bestreken gebied.94

Himmelfarb, getiteld  Men and Ideas: Malthus,  in : Encounter 23,  augustus  1955,  blz.  53
e.v., in welk artikel deze schrijfster erop wijst, dat Malthus' these omtrent de toeneming van
de bevolking in een meetkundige reeks en die van de voedselproductie in een rekenkundige
reeks een onbewijsbare bewering blijft. Voor deze[fde periode en dezelfde plaats kunnen de
twee groeitempo's zich niet simultaan voordoen, daar, uitgaande van een situatie van een
leven op de rand van het bestaan, realisatie van het laatste groeitempo die van het eerste
uitsluit, Bovendien laten Malthus' eigen gegevens, waarvan nog de vraag is,  of zij juist zijn,
een andere getalmatige benadering toe, zodat er een 'margin of error' blijft, die de schrijf-
ster 'more impressive than de figures themselves' noemt.
92. Vgl. Paardenkracht en mensenmacht, biz. I93·
93· Vgl. Werk-inrigtingen, blz. I o.
94·  Hiermee is niet gezegd, noch bedoeld te zeggen, dat het geheel van opinies van de
econoom Malthus in theoretisch opzicht dood en begraven is. Keynes, die in de jaren dertig
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Mag men dit zeggen, nu in onze jaren de gedachte veld wint, dat door ex-
ponentiele groei van de wereldbevolking in verband met dreigende uitputting
van onontbeerlijke en onvervangbare hulpbronnen het bestaan van komende

generaties in gevaar zou kunnen komen en dat remming van die bevolkings-
groei binnen het kader van een studie van alle andere relevante groeifactoren
tot een dwingende noodzaak zou kunnen worden? Betekent dit een nieuwe
actualiteit van Malthus? Dit laatste is niet het geval, naar het mij voorkomt.
Voor Malthus en Mees lag het probleem in de onevenwichtige groei van be-
volking en onderhoudsmiddelen, zodat armoede en ellende altijd 's mensen

lot zouden zijn, tenzij de 'moral restraint' effectief zou zijn. Het is, dat moet
men toegeven, onvoldoende daartegenover te stellen, dat in grote gebieden de
armoede, zoals zij die kenden, overwonnen is, terwijl toch de bevolking
enorm gegroeid is. Toen Mees zijn Werk-inrigtingen schreef, telde Nederland
3.000.000 inwoners. Ik vermoed, dat Mees zich in zijn stoutste dromen niet
zou hebben kunnen voorstellen, dat ditzelfde Nederland 13.000.000 inwoners
zou herbergen, wier consumptiepatroon zowel kwalitatief als kwantitatief
haast geen vergelijking meer mogelijk maakt zelfs met dat van vele beter ge-
situeerden uit zijn tijd. Geldt dit voor Nederland, het geldt tevens voor grote
delen van de Westerse wereld. Dat zou vertrouwen kunnen wekken in mense-

lijke kunde en inventiviteit alsmede in de welhaast onberekenbare rijkdom
van de buitenmenselijke natuur. Een garantie echter voor groei en ontwikke-

ling in diezelfde opgaande lijn ligt er niet in opgesloten, terwijl bovendien het
betrekken van de situatie in de Derde wereld in de beschouwing aan deze
problematiek een nieuwe dimensie toevoegt. Zonder ook maar enige preten-
tie te hebben met enkele summiere opmerkingen recht te doen aan de zich
hier voordoende gecompliceerde vraagstukken, meen ik naar voren te kun-

nen brengen, dat de huidige problematiek niet zozeer ligt in onevenwichtige
groei van aantal en middelen, maar in te snelle groei van beide. Hoe hoog ook
vooral, met name in de Westerse wereld, het materiele consumptieniveau is
opgevoerd - zo hoog zelfs, dat men voor een alzijdige ontplooiing van de
persoonlijkheid eerder aan een verlaging hiervan ten voordele van betere

voorziening in de immateriele behoeften dan aan een verdere verhoging zou
moeten denken - het voortbrengingsproces heeft er zowel technisch als orga-
nisatorisch weinig moeite mee. Integendeel, de stimuli van verdere opvoering

van deze eeuw de grote stoot gegeven heeft tot de ontwikkeling van wat wij met Pen de
'moderne economie' kunnen noemen, (vgl. J. Pen, Moderne economic, blz. 7 e.v.) heeft
juist Malthus in tegenstelling met Ricardo op grond van eerstgenoemde's beschouwingen

over de betekenis van de effectieve vraag voor de afloop van het economisch proces, over
de implicaties van respectievelijk consumeren en sparen, aangewezen als de voorloper van
deze nieuwe visie op het economisch gebeuren. (Vgl. J.M. Keynes, Essays in biography,
blz.  I 38) Op dit aspect van de figuur Malthus kan hier niet worden ingegaan.
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van dat niveau gaan wellicht meer uit van de aanbiedende dan van de vragen-
de zijde. Lange jaren hebben wij  ons niet afgevraagd, of er nog beschikbare
plaatsen zijn aan de tafel der natuur, maar veeleer, waar wij met al die gevul-
de borden blijven moeten. Het probleem wordt wellicht, dat wij geconfron-
teerd gaan worden met de letterlijke betekenis van het begrip 'plaats aan
tafel,' ruimte dus om aan te zitten en tevens, dat de maaltijden zo overvloedig
en veelvuldig geworden zijn, dat ons eenvoudig de tijd ontbreekt, niet de mo-
gelijkheden op zich, om op overeenkomstige schaal nieuwe bronnen aan te
boren. Hoe, wanneer en in welke mate men deze problematiek zal kunnen
overmeesteren lijkt niet voorspelbaar.

Willem Cornelis Mees is er de man niet naar om, wanneer hij eenmaal ten
aanzien van een of ander vraagstuk zijn standpunt bepaald heeft, de conse-
quenties daarvan te schuwen. Zo ook in dit boek. Hij heeft zijn visie op het
verschijnsel der armoede gegeven, heeft wezen en oorzaken verklaard;  alle
verdere problematiek, die met armoede en armoedebestrijding in verband
staat, wordt vanuit dit basisstandpunt behandeld en beoordeeld. Dit komt
onmiddellijk tot uiting in zijn beoordeling van het nut der werkinrichtingen.
Als zelfs een uitbreiding der 'vrije nijverheid' - en daaronder verstaat Mees
alle activiteit, voortvloeiend uit particulier initiatief, daarbij geleid door het
streven naar winst of inkomen - de armoede niet duurzaam uitbannen kan
wegens het daardoor geinduceerde bevolkingsaccres, dan zeker niet de
'kunstmatige' pogingen om armen arbeid te verschaffen in werkinrichtingen.
Intussen mag voor hem niet als een bezwaar gelden voor uitbreiding van
de vrije nijverheid, dat bestrijding van de armoede haar doel niet is. Men
kan die uitbreiding zelfs positief waarderen, omdat zij althans tijdelijk de ar-
moede lenigt en daardoor de basis schept voor een bevordering der verstan-
delijke en zedelijke ontwikkeling - een punt, dat Mees later ook nog ten gun-
ste van werkinrichtingen zal laten gelden - en zij bovendien een groter aantal
personen een goed bestaan verschaft en daardoor de kracht van de staat ver-
hoogt. De werkinrichting echter hebben w61 het doel de armoede te bestrij-
den. Dit doel is evenwel onbereikbaar, zowel ten principale als om allerlei bij-
komstige redenen.

Het oordeel over de werkinrichtingen moet dus negatief luiden. Men moet
geen zaken entameren, die niet doelgericht zijn en bovendien met nadelige bij-
verschijnselen gepaard gaan. Mees gaat niet z6 ver een volslagen passieve hou-
ding tegenover armen en armoede aan te nemen. 'De menschelijkheid noch
de staatkunde gedoogen het, dat men de ellende vrijelijk hare slachtoffers
laat wegrooven,' schrijft hij op blz. 34 en daarom kan, zo voegt hij eraan toe,
'de aanwending van palliatieven in vele gevallen noodzakelijk zijn.' Met wat
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ik noemde onaandoenlijke wetenschappelijkheid zet hij breedvoerig uiteen,
waarom en in hoever werkverschaffing, onderstand en bedeling slechts tot die

palliatieven horen en met hoe grote voorzichtigheid men deze schijnbare ge-
neesmiddelen moet aanwenden. Hier ligt zeker een verdienste van Mees, dat

hij zich bij het behandelen van de armoedebestrijding niet door begrijpelijke
emoties laat meeslepen maar voortdurend de nadruk legt op de ook hier van
belang zijnde maatschappelijke efficiency.

Toch krijgt men soms, wanneer men zijn uiteenzettingen leest, het gevoel,
dat die wetenschappelijke onaandoenlijkheid omslaat in een, ik zou haast

zeggen, aandoenlijke geborneerdheid. Ik wijs op zijn behandeling van de
kwestie van arbeid van verpleegde armenkinderen, waarbij hij in alle ernst

wijst op het gevaar, dat men voor deze kinderen gemakkelijk te veel kan doen
door hen namelijk niet alleen een krachtige en goede maar - en dat is naar zijn
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mening het afkeuringswaardige - zelfs'eene beschaafde' opvoeding te geven.
Het moet immers nadelig op de lagere volksklassen werken, als ouders

zien, dat wanneer zij niets voor hun kinderen hebben kunnen of willen doen,
aan deze kinderen een meer zorgvuldige opleiding ten deel zou vallen dan zij-
zelf in staat zouden zijn geweest hun te verschaffen. Kan men bij de verzor-

ging van wezen hier nog wat milder zijn, omdat het tegen de gewone loop der
natuur is, dat ouders sterven op een leeftijd, dat zij hun kinderen hulpbehoe-
vend achterlaten en verder omdat de lagere klassen zelden iets op zij kunnen

leggen voor dergelijke calamiteiten, dat geldt niet voor vondelingen. Het zou

gevaarlijk zijn voor de indruk op het volk deze laatste kinderen, wier verzor-

ging de ouders moedwillig van zich geworpen hebben, tot 'eenen tehoogen

kring' op te leiden.
Uit deze en soortgelijke passages in het boek van Mees komt toch de enigs-

zins paternalistische figuur naar voren van de gegoede burger, de man uit de

'fatsoenlijke' stand, die inderdaad met oprechte bewogenheid neerkijkt op
het jammerlijke leven aan het onderste einde van de maatschappelijke ladder,
die daarin ook werkelijk verbetering zoekt te brengen en dat niet alleen uit

'staatkunde,' maar die anderzijds toch van mening is, dat die verbetering be-

perkt zal en moet blijven tot het verdienen van een eerlijk stuk brood door

eerzame, nijvere en hard werkende handwerkslieden, die toch immer zullen

blijven en moeten blijven behoren tot een van de hogere klassen als van na-

ture afgescheiden en onderscheiden maatschappelijke groepering. Bij Mees
leeft in overeenstemming met de visie van de klassieke economen sterk de

idee van een parallellie tussen sociale klassen en economische functies, met
dien verstande weliswaar, dat men onder arbeidersklassen en de factor arbeid

voornamelijk de handarbeiders rangschikt. Daarin behoeft per se niet de idee

95·   Idem, biz. 153·
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van een klassetegenstelling opgesloten te liggen, maar wei dringt de gedachte
zich op aan een van nature gegeven niveauverschil der klassen al naar gelang
de functie, die zij in het economisch proces vervullen, waarbij het 'lagere' dan
gevonden wordt bij de arbeidersklasse, het volk, het 'hogere' bij kapitalisten
en grondeigenaars, die te samen met de enigszins zwevende groep van hoger
gekwalificeerde 'arbeiders' de gegoede klassen vormen. Dit maatschappij-
beeld doet zich voor als iets wat in de aard der dingen opgelsoten ligt en Mees
zou zich er waarschijnlijk wet bij kunnen bevinden, ware er niet de irriterende
omstandigheid, dat in het bestel, dat hij beschouwt en dagelijks voor ogen
heeft, iaag' bijna synoniem is met arm en arm weer bijna synoniem met ver-
dorven.

Het zijn echter de strikt economische samenhangen bij Mees, die het
sterkst zijn afwijzend oordeel over de werkinrichtingen bepalen. In de uiteen-
zetting van die samenhangen, dat voelt men aan alles, is hij eerst recht goed
in zijn element. Een punt bijvoorbeeld, waar hij veel gewicht aan toekent, is
de onttrekking van kapitaal aan de vrije nijverheid. Uitbreiding van de nij-
verheid moge dan geen duurzame oplossing zijn voor het armoedeprobleem,
zij verruimt ten minste de middelen van bestaan. Werkinrichtingen en in het
algemeen werkverschaffing op non-profitbasis zijn evenmin middelen, ge-
Eigend voor een duurzame bestrijding der armoede, maar bovendien beteke-
nen zij geen verruiming van de bestaansmiddelen. Zij hebben in dit verband
hoogstens een 'verplaatsend' karakter en zij betekenen veelal in feite een ver-
mindering van die bestaansmiddelen. 'Men doet door liefdadige werkinrig-
tingen niets anders dan de nijverheid te verplaatsen, en derhalve te ontnemen
aan de bekwaamsten en geschiksten, om de onbekwaamsten en ongeschiksten
er mede te bevoordelen."6 Vele bladzijden besteedt Mees eraan om deze stel-
ling, naast de bevolkingsleer de tweede hoofdpijler van zijn boek, uit te
werken.

Kort samengevat komt zijn argumentatie op het volgende neer.
De nationale nijverheid moet door een zeker kapitaal ondersteund worden.

Men denke aan gebouwen, werktuigen, grond- en hulpstoffen en de noodza-
kelijkheid om voor de werkman de productieperiode te overbruggen. Alle
kapitaal waarover de volkshuishouding beschikt vindt op deze wijze aanwen-
ding en wel zodanig, dat die aanwending het meeste voordeel oplevert. Noch
wetten, noch dwangmaatregelen kunnen ten opzichte van dit laatste iets uit-
werken. De loop der kapitalen wordt slechts bepaald door de wet van de ma-
ximale opbrengst. Het kapitaal echter kan niets zonder arbeid, terwijl omge-
keerd arbeid zonder kapitaal in onze maatschappij onmogelijk is. Kapitaal
veroorzaakt vraag naar arbeid, ledige handen doen vraag naar kapitaal ont-
96.   Idem, blz. 80.
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staan. De laatste vraag is gewoonlijk groter dan de eerste wegens de voort-
durende bevolkingsgroei. Vandaar de wedijver onder de arbeiders om een

aanded te bemachtigen in de arbeid, welke het voorhanden kapitaal gebrui-

ken kan. In die wedstrijd behalen de bekwaamsten de zege. De overigen blij-
ven achter, vinden geen werk en komen onder de armen. Werkverschaffing
aan deze laatsten keert de natuurlijke gang van zaken om. Men gunt een
kunstmatige zege aan de onbekwaamsten en onttrekt te hunnen behoeve ka-

pitaal aan een aanwendingsmogelijkheid met de beste of met betere arbei-
ders. Modern gezegd: werkverschaffing brengt met zich een ingreep in de al-
locatie der productiefactoren kapitaal en arbeid, die de meest gunstige aan-

wending belemmert.
Uitgaande van de stelling, dat uit het vrije spel der krachten de grootst

mogelijke welvaart voor het individu en daardoor ook voor de gemeenschap

voortvloeit, kan men deze gevolgtrekking bezwaarlijk als onlogisch aanzien.

Ik voeg hier echter onmiddellijk aan toe, dat Mees zich realiseert, dat bij het

bepalen van het beleid in de praktijk soms tegen de regels der theorie gezon-

digd moet worden. Naar zijn opvatting is een kapitaalsinvestering, niet voort-
vloeiend uit particulier winststreven, economisch nadelig. Hij zal later argu-
menteren, dat het feit van dit nadeel niet zonder meer beslissend is voor het

al of niet entameren of in stand houden van werkinrichtingen. Wanneer aan-

toonbaar is, dat een hoger zedelijk doel bereikt kan worden - Mees ziet bij-
voorbeeld een mogelijkheid daarvoor, weliswaar met tot in details uitge-
werkte voorbehouden, in werkscholen voor de jeugd - dan moeten ogenblik-
kelijke stoffelijke bezwaren op de achtergrond treden.97 Is dus het econo-

misch argument in deze hele materie voor Mees niet al-beslissend, hij laat
niet na om de werking van dit argument bij alle vormen van armenhulp aan

het daglicht te brengen. In de omstandigheden van tijd en plaats, waarin hij
schreef, kan men dat ook in zekere mate billijken. In zijn reeds vermelde be-

spreking van het boek van Mees in De Gids van I84498 wordt door Portielje

vermeld, dat in I842 in ons land via ruim 6000 instellingen onderstand werd

verleend  tot een bedrag  van ruimf 20.000.000 aan bijna 650.000 personen.

Wanneer men bedenkt, dat Nederland destijds 3.000.000 inwoners telde, dan
kan men zich voorstellen, dat een man als Mees zich gedrongen voelt om zich

af te vragen, of men bij dit alles wel op de goede weg is en, wat scherper ge-

formuleerd, of de voorstanders van de verschillende vormen van armenzorg
inderdaad weten, wat hun voorstellen en projecten eigenlijk inhouden. Leest

men bij Portielje, dat het argument van Mees, dat werkinrichtingen kapitaal
onttrekken aan de vrije nijverheid, slechts in abstracto geldt maar niet in  con-

97.      Idem, blz.  1 3 L
98.    Vgl. hier, noot 66.
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creto, omdat dief 20.000.000, voortkomend uit rente van kapitaal, giften en
belastingen, toch al een bestemming hebben, namelijk om verstrekt te wor-
den om niet, dus niet bestemd zijn voor de vrije nijverheid, en dat het daarom
beter is, dat kapitaal te doen dienen als werkkapitaal voor werkinrichtingen
in plaats van een simpel wegschenken, dan begrijpt men de noodzaak van een
uiteenzetting, die de functie van het kapitaal, van zijn ontstaan, instandhou-
ding en groei in het licht stelt.

Dezelfde verdienste hebben in dit verband de beschrijving en verklaring
door Mees van allerlei marktprocessen. De werkinrichtingen hebben in zijn
opvatting niet alleen het nadeel van een onttrekking van kapitaal aan het
vrije bedrijfsleven, zij hebben bovendien een ongunstig effect op de afzet van
de producten van het vrije bedrijf. Zij zijn dus een mededingingsfactor zowel
aan de kostenzijde als aan de opbrengstzijde van dat vrije bedrijf. Wordt op
het eerste nauwelijks acht geslagen, dat tweede meer in het oog springende
nadeel tracht men te voorkomen, zegt Mees, door werkinrichtingen produc-
ten te laten maken, waarvoor dit bezwaar niet zou gelden. Men laat bijvoor-
beeld de armen goederen voortbrengen uitsluitend voor eigen gebruik. Hij
brengt in dit verband de Weldadigheidskolonien ter sprake, waarbij het idee
van een self-supporting groep naar voren komt.99 Een ander voorbeeld is de
bepaling, dat de producten van werkinrichtingen tot geen lager prijs verkocht
mogen worden dan concurrerende artikelen van het vrije bedrijf. Bij deze en
andere gevallen toont Mees aan de hand van een heldere beschrijving van het
marktproces aan, waar de fout in de redenering schuilt. Bijzonder interessant
is de behandeling door Mees van de populaire mening, dat men de werkin-
richtingen niet alleen zonder schade maar zelfs met voordeel voor 's lands
economie goederen laat voortbrengen - uiteraard beneden kostprijs, anders
deed de vrije nijverheid dat wei, hoort men Mees al zeggen -, die binnens-
lands niet vervaardigd worden, importartikelen dus. Mees grijpt de gelegen-
heid aan om het hele verbodsstelsel, zoals hij het noemt, met zijn onjuiste
voorstelling van de voordelen van uitvoer boven invoer en de daardoor ver-
oorzaakte toevoer van edel metaal, grondig door te lichten en aan te tonen,
dat het voorstellen zijn 'aandruischende tegen de eerste regelen der eenvoudi-
ge huishoudkunde:100 Bij zijn uiteenzetting daarbij van de rol van het geld
in de ruilverkeermaatschappij, het gebruik van de edele metalen als geld en de
verspreiding van die metalen over de aan het internationale verkeer deelne-
mende landen is hij op reeds vroeger verkend terrein, onderwerpen immers,

99.   Vgl. voor een beschouwing over het wel en wee dezer kolonien en de gebrekkige
bedrijfseconomische opzet ervan J.D. Dorgelo, De kolonien van de Maatschappij van
Weldadigheid.
I 00.   Vgl. Werk. inrigtingen, blz. 66.
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die hij min of meer diepgaand behandelen moest bij zijn studie over het bank-

wezen en bij het schrijven van zijn dissertatie. Hij vult dat hier aan met een
beschouwing over het verband tussen in- en uitvoer; hij behandelt de begrip-
pen handels- en betalingsbalans, geeft kortom een theorie van de internatio-
nale handel, die uitmunt door tegelijk eenvoud en helderheid en daardoor
niet nalaat sterk overtuigend te zijn. Het zijn deze passages in het boek van
Mees, die getuigenis afleggen van het reeds bereikte meesterschap van de nog
jeugdige schrijver als vakeconoom en van zijn grondige beheersing van de
wetenschap naar de stand van die dagen. Stoort men zich soms aan het abso-
lutistische karakter van de voorgedragen theorie, dan moet men zich afvra-

gen, of men het Mees en zijn wetenschappelijke medecoryfee8n van die tijd
kwalijk kan nemen, dat zij, in beslag genomen en geheel opgaande in de ana-
lytische arbeid van het bloot leggen van het geraamte der ruilverkeermaat-

schappij met vrije concurrentie en geleid door particulier winststreven en als
het ware verrukt over de doelmatigheid, de schoonheid ook wellicht, van het
gevonden geheel, deze structuur geidealiseerd hebben en daarbij gezien heb-
ben als iets onveranderlijks, als van nature gegeven, als enig mogelijke. In
mijn hoofdstuk VII, speciaal gewijd aan Mees als theoretisch-econoom, zal
ik op dit facet van zijn werk nader terugkomen.

Hier ter afronding van dit expos6 van het boek van Mees nog een enkele op-

merking over dat deel, dat handelt over de positieve zijde der werkinrichtin-
gen. Mees erkent, dat er omstandigheden en situaties kunnen zijn, die een
werkinrichting aanvaardbaar maken en zelfs nuttig kunnen doen zijn. Het
vitium originalis, dat deze instellingen aankleeft, blijft wel immer aanwezig,
maar kan soms van zulk een geringe omvang zijn en gepaard gaan met enkele

klaarblijkelijke voordelen van zodanige aard, dat met alle geboden voorzich-
tigheid zo'n instelling acceptabel is. Mees behandelt in dit verband de werk-

inrichtingen, gericht op opleiding van de jeugd alsmede de inrichtingen,
waarin gebrekkige en oude lieden of soms ook bedelaars tewerk worden ge-
steld; hij wijdt aandacht aan aanbieding van arbeid als voorwaarde voor on-
derstand en kan zich verenigen met tijdelijke tewerkstelling in buitengewone
omstandigheden. Hij blijft er echter op hameren, dat er in al deze gevallen
voor gewaakt moet worden om aan de armen ook maar indirect een gevoel
van zekerheid te geven, dat zij in benarde omstandigheden kunnen rekenen

op hulp of bijstand. Er is volgens Mees niets zo funest voor de ontwikkeling
van de persoonlijkheid, voor de wil en de kracht om in eigen onderhoud te
voorzien dan de zekerheid, dat men bij gebreke daarvan zich toch geborgen
weet. lets, waarvan hij wel heel erg gruwt, is het verlenen niet alleen van die
zekerheid maar zelfs van een recht op onderstand. Hij wijst in dit verband op
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de ervaring in Engeland met de armenwetgeving opgedaan. Daar werd in
1834 gebroken met het stelsel van een recht op bedeling zonder meer ingeval
de gezinsinkomsten beneden een bepaald bedrag dalen zouden en ging men
ertoe over dat recht te koppelen aan een verplichte tewerkstelling of althans
verblijf in een werkhuis. Het zegenrijke gevolg was volgens Mees niet dat de
werkhuizen vol liepen, maar dat de onderstandskosten afnamen en meerdere
arbeidzaamheid onder de lagere volksklassen ontstond. Men bemerkte zelfs

een stijging van de lonen, zodat vele gemeenten van armen bevrijd werden.
De slotsom van Mees is, dat, wanneer het geven van zekerheid omtrent

hulp aan de armen niet geheel te vermijden is, de daarop geboden hulp toch
aan zodanige onaangename voorwaarden verbonden moet worden, dat het
gevaar van toenemende zorgeloosheid zo gering mogelijk blijft. Men ziet,
hier spreekt een iets andere mentaliteit dan in onze dagen aan de dag treedt in
de eis van gewaarborgde zekerheid voor iedereen van wieg tot graf, ook dus
voor degenen, die zich deze zekerheid op eigen kracht niet kunnen verschaf-
fen. Ook in dit toch enigszins relativerende decl van zijn boek over de ar-
moede blijft Mees steeds zijn adagium indachtig, 'dat het over het algemeen
even onmogelijk is door het verschaffen van arbeid de oorzaken der armoede
op te heffen, als het ijdel is te pogen door bedeelingen hare gevolgen weg te

'lotnemen. Klinken zijn vermaningen ons wat hard in de oren, ik meen aan-
geduid te hebben, welke gedachtengang eraan ten grondslag ligt. Mees is
geen onheilsprofeet. Dit te beweren zou ook het tegendeel zijn van wat hij be-
doelde. Hij acht armoede als massaal verschijnsel vermijdbaar en bestaans-
zekerheid bereikbaar, hoewel, wat dit laatste betreft, welhaast zeker geen
vermoeden hebbend van het voorzieningenniveau, dat in onze samenleving
zelfs voor de minst gesitueerden gebruikelijk is. Het bereiken van die be-
staanszekerheid ligt binnen het machtsbereik van elk individu, mits geschikt
om volwaardig, dat is als rationeel handelend subject deel te nemen aan het
autonome, volgens eigen, onaantastbare wetten zich voltrekkende econo-
misch proces, dat elke deeinemer geeft, wat hem toekomt. Een welzijnsbeleid
zou voor Mees geen ingreep inhouden in het mechanisme van dit door de
wetenschap eenmaal verklaarde en daarom verder als een gegeven aanvaarde
proces. Het zou zich slechts kunnen richten op de individuele persoonlijkheid
om deze in staat te stellen de functies te vervullen, die in dat proces open
staan en om aldus de beloningen te ontvangen, die daaraan onverbrekelijk
verbonden zijn.

IOL    Idem, blz. 227·



Hoofdstuk IV

Willem Cornelis Mees in zijn Amsterdamse tijd.
Secretaris van de Nederlandsche Bank. (1849-1863)

Willem Cornelis Mees werd  in het voorjaar  van 1849 benoemd tot secretaris
der Nederlandsche Bank. Met zijn vertrek vanuit zijn geliefd Rotterdam naar
het voor hem vreemde en onaantrekkelijke Amsterdam begon een levens-
periode van 35 jaren, zo nauw verbonden met de lotgevallen der Bank, dat
men zou kunnen menen de annalen van die instelling slechts te behoeven op
te slaan om ook de man te kennen, die haar onbetwiste leider in die jaren
was. De geschiedenis van de Nederlandsche Bank draagt vanaf I 850 tot in de
jaren tachtig het stempel van Mees. Hij was het, die als geen ander de Bank
in al haar geledingen doorgrondde; die heldere ideeen had omtrent haar taak
en werkwijze en die deze idee8n wist te doen zegevieren; het was  Mees, die
een vroeg oud geworden Amsterdamse credietinstelling nieuw leven wist in te
blazen en haar transformeerde tot een nationale circulatiebank met het alge-
meen belang als richtsnoer bij haar beleid. Uit de bankgeschiedenis van I 850
tot I884 rijst de figuur van Mees op als de besluitvaardige persoonlijkheid,
die wist wat hij wilde en die voelde de juiste man op de juiste plaats te zijn;
als de man, die een diepgaande theoretische kennis van het geld- en crediet-
wezen paarde aan een beheersing  tot  in alle finesses  van het bankvak;  als  de
man, die in de kring van zijn medewerkers gezag had, een gezag, mede accep-
tabel gemaakt misschien door persoonlijkheid en positie, maar in wezen toch
steunend op kracht van argumenten.

In vorige hoofdstukken is Mees getekend als de man, die vanaf zijn studen-

tenjaren worstelde met de vragen naar reden en zin van 's mensen bestaan;
als de man, die geslingerd werd tussen zijn hang en drang naar studie en we-
tenschap enerzijds en de zorg om een materieel bevredigende carridre ander-

zijds;  als  de man, wiens belangstelling, hoezeer gericht  op de problematiek
van geld- en bankwezen, toch meer omvattend was en zich richtte op de
grondslagen van de menselijke samenleving. De vraag rijst, of dit alles had

afgedaan, toen Mees een taak aanvaardde, die achteraf de beslissende keuze

zou blijken. Het antwoord moet ontkennend luiden. Reeds spoedig ontstond

bij hem twijfel, of de keuze van de Bank wel de juiste was en overwoog hij
ernstig alsnog een professoraat te Leiden, waarvoor hij officieus gevraagd
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was, te aanvaarden. Ook toen  hij in latere jaren vergroeid was met de Bank,
kon hij zijn oude liefde, de studie van de theoretische economie, niet afzweren

en legde hij in verschillende geschriften de vruchten van dat onderzoek neer.
Wat evenmin blijkt uit de bankgeschiedenis, noch uit publicaties van Mees
zelf, maar wel uit brieven en aantekeningen is, dat Mees tot aan het einde van

zijn leven de zoeker is gebleven naar een antwoord op de vragen: wat en wie
ben ik, waartoe ben ik bestemd en hoe moet ik mijn taak vervullen? Deze
doortastende bankdirecteur heeft zijn hele leven geworsteld met zijn levens-
en wereldbeschouwing, niet als interessante hobby, maar als een werkelijke
en diep gevoelde behoefte om klaarheid te scheppen omtrent de weg, die de
mens te gaan heeft. Hij wilde die klaarheid niet alleen voor zichzelf, maar ook
om zijn kinderen en andere familiebetrekkingen, soms ook zijn vrienden,
behulpzaam te zijn op hun levensweg.

Zo begon hij te Amsterdam een periode van zijn leven, gaandeweg meer en
meer in beslag genomen door zijn werk aan de Bank en daarmee ook door de
economische en monetaire aangelegenheden van Nederland, aangevuld of
liever overvuld door studie en menige neven-functie, zij het niet meer, wat dit
laatste betreft, in die bizarre veelheid van activiteiten als in zijn Rotterdamse
tijd. Die tweede levensperiode van Mees is ondanks de glans van zijn loop-
baan evenmin als de eerste een gemakketijke geweest. In beide drukte hem
het verantwoordelijkheidsbesef, in de eerste toegespitst op de ontplooiings-
richting van zijn persoonlijkheid, in de tweede met betrekking tot de vervul-
ling van de hem toegevallen taken in ambten en gezin, een druk versterkt
door zijn van aanleg zwaarmoedig karakter. In zijn correspondentie kan men
naast uitingen van levensvreugde vele passages vinden, die illustratief zijn
voor die vaak sombere kijk op het leven. Vooral door zijn privt-correspon-
dentie loopt als een rode draad zijn zorg en vrees voor eigen gezondheid en
die van vrouw, kinderen en verdere familieleden. De echtgenote van Mees,
die haar broer Willem van den Ham op twintigjarige leeftijd aan de tering be-
zwijken zag, zou zelf ook na jaren van uiterst wisselvallige gezondheid, drie-
endertig jaren oud, aan de destijds gevreesde kwaal sterven, haar man met
vier kinderen achterlatend. Mees en zijn kinderen konden evenmin bogen op
een robuuste gezondheid. Steeds treffen weer de uitlatingen over allerlei in-
disposities, ziekten en kwalen en de niet aflatende vrees voor het ergste. De
gepubliceerde geschriften van Mees, de bankverslagen, interne rapporten en
memories tonen ons de wetenschapsman, de ervaren bankleider en monetaire
deskundige, maar zijn brieven aan zijn kinderen, aan zijn broers en beken-
den, zijn aantekeningen over godsdienst en wereldbeschouwing laten ons de
mens Mees zien in zijn houding tegenover de wisselvalligheden van het leven.

Ik wit trachten dit beeld van Mees in zijn Amsterdamse tijd wat meer gede-
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tailleerd te schetsen. Voorzover de aandacht daarbij moet vallen op zijn
functies bij de Nederlandsche Bank zal ik mij voor een wat dieper gaande be-
schouwing beperken tot enkele hoofdpunten, te weten de visie van Mees op
het bedrijf der Bank, haar doelstelling en taak, alsmede zijn bemoeienis met
de monetaire politiek, twee punten, die het meest karakteristiek voor dat op-
treden zijn. Ik vermijd met deze beperking, dat niet Mees maar de Bank mijn
eigenlijke onderwerp wordt. 1

Willem Cornelis Mees werd door Willem III bij Koninklijk Besluit van 5
april I 849, nr. 36., mede ondertekend door de toenmalige minister van finan-
cien Van Bosse, benoemd tot secretaris van de Nederlandsche Bank. Hij
volgde als zodanig Hendrik Croockewit op, die op 24 maart van dat zelfde
jaar benoemd was tot directeur der Bank ter voorziening in de vacature-
Claude Daniel Crommelin, neef van Mees, die na een tiental jaren van de
directie deel te hebben uitgemaakt op 3 I maart I 849 zou aftreden. Het is met
de benoeming van Mees enigszins eigenaardig gegaan. De berichten erover
zijn niet alle eensluidend. Volgens Vissering geschiedde zij overeenkomstig de
bepalingen  van het octrooi der Nederlandsche  Bank van  I 838,  toen  nog van
kracht, proprio motu door de hoge regering buiten voordracht van het be-
stuur der Bank: Dit laatste behoeft natuurlijk niet uit te sluiten, dat minister
Van Bosse het bestuur der Bank gekend zou hebben in zijn voordracht aan de
koning. Vissering geeft echter te kennen, dat er grond bestaat voor het ver-
moeden, 'dat de aanstelling van den betrekkelijk nog jeugdigen Rotterdam-
schen advocaat den Amsterdamschen heeren niet bijzonder welgevallig was

,3

en dat wel wegens de naijver, die er tussen de twee grote koopsteden bestond,
alsmede de geest, die er toen in de Amsterdamse handelswereld heerste. Ook
in zijn Ferzamelde geschrgten geeft Vissering uiting  aan de twijfel, of Mees,
die betrekkelijk jonge man met nieuwe denkbeelden, wel welkom geweest is
'in den hoog achtbaren en deftigen Amsterdamschen kring van die dagen.'4

1.     Vgl. voor de geschiedenis der Bank: A.M. de Jong, Geschiedenis van de Nederlandsche
Bank. Ik citeer dit werk, in het vervolg aangeduid als De Jong, voor wat het eerste deel be-
treft, de periode I814-I864, naar de tweede uitgave, een fotografische reproductie van de
oorspronkelijke editie, die in I930 het licht zag. Het tweede deel, behandelende de periode
1864-I9IL verscheen in I 967.
2.   Vgl. S. Vissering, Levensbericht van Mr. W.C. Mees, blz. 17· Vissering citeert een ge-
deelte van art. 40 van het K.B. van 2I augustus I838, nr. 88, houdende verlenging en beves-
tiging  van het octrooi  van de Nederlandsche  Bank: 'De benoeming van den President  en
Secretaris blijft aan Ons ten allen tijde voorbehouden,....'
3.      Vgl. Idem, idem, blz.  I 8.
4.      Vgl. S. Vissering, Verzamelde geschriften, Tweede bundel, blz.  302 e.v., het artikel:  De
Nederlandsche Bank onder het bestuur van Mr. W.C. Mees, een herdruk van een artikelen-
reeks in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 26, 27, 28, 29 en 31 maart I 885·
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Enigszins in tegenspraak hiermee is, dat Vissering in zijn Levenbericht tevens

vermeldt, dat bij de raadpleging van de directie, waartoe Van Bosse toch was

overgegaan, deze liet met de minister eens was, dat Mees boven alle andere
candidaten de voorkeur verdiende. 5

Ook de zoon van Mees behandelt in zijn meergemelde levensbeschrijving
van zijn vader deze benoemingskwestie. Opmerkzaam gemaakt op de aan-
staande vacature door de zo juist vermelde directeur Crommelin, die hem
met voorkennis der directie de wenk gaf te solliciteren, kreeg Mees van zijn
vriend Van Rijckevorse16 het bericht, dat het secretariaat der Bank vacant
was en dat, wanneer hij de betrekking begeerde, de minister hem daartoe aan
de koning zou voordragen.7 Mees behoefde dus maar toe te tasten, maar
moest zich niet lang bedenken, want juist in die dagen overleed Willem II en
het was mogelijk, dat bij eventueel ontslag van het ministerie Van Bosse de

betrekking bij  de Bank voor zich zelf zou kunnen wensen.  De zoon van  Mees

rept niet van enige reserve van de bankdirectie ten aanzien van zijn vader.

Raadpleegt men de bankarchieven, dan vindt men in de (geheime) notulen
van de directievergadering van 27 maart  I 849, waarbij 'Present alle de Leden'
(ik neem dus aan ook Crommelin, die eerst op de 3 Iste maart aftrad) betref-
fende de benoeming  van een secretaris slechts vermeld: 'De Minister  zal
gaarne de Consideratien van de Directie ontvangen omtrent de persoon, aan
welken naar derzelver beschouwing de post van Secretaris zal kunnen wor-
den toebetrouwd.'8 De directie moet toen reeds geweten hebben, dat Van
Bosse zijn keuze op Mees bepaald had. Mees was bij schrijven van I 4 maart
1849 door Crommelin  op de vacature attent gemaakt en reeds  op   I 6 maart
had Van Bosse via van Rijckevorsel Mees laten weten, dat hij van plan was
hem voor te dragen en hem laten vragen, of hij genegen was een benoeming
te aanvaarden. Ik citeer enkele passages uit laatstgenoemde brief: 'Ik schijn
bestemd te zijn om u tot hooge betrekkingen te doen geraken. Ik kan u heden

spreken over iets, dat in mijn oog nog wat begeerlijker is dan het Ministerie
van Financien. De minister vBosse heeft mij gezegd dat het Secretariaat van
de Nederl. Bank vacant is en dat hij u daartoe wil voordragen, zoo gij het be-
geert.' Na enige indicaties omtrent het aan de post van secretaris verbonden
tractement vervolgt Van Rijckevorsel: 'De betrekking is echter slaafschs, dit
behoef ik u niet te zeggen. De secretaris mag geene enkelde nacht uit de stad
gaan zonder dat een der Directeuren in het gebouw komt logeeren, om zijne
5.    Vgl. Idem, Levensbericht van Mr. W.C. Mees, biz. 18.
6.   A. van Rijckevorsel, de voorzitter der Rotterdamse Kamer van Koophandel, was ook
in Haagse kringen een figuur van niet geringe betekenis. Hij was sinds 1841 lid van de
Tweede Kamer en nog in  I 848 aangezocht als minister van financitn.
7.     Vgl. Kroniek Mees, januari 1959, nr. I 3, blz. 22.
8.     Vgl. Archief Nederlandsche Bank, Notulen der Directie (Geheim), Decl C.
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plaats te vervullen.' Volgt een en ander over de wankele positie van het zit-
tende kabinet. De toestand van de koning is zorgwekkend en de Prins van
Oranje is het tegenwoordigeministerie vijandig gezind. Kon Van Bosse nu met
fatsoen weg, dan zou hij vermoedelijk zelf secretaris van de Bank willen wor-
den. Enige spoed van de zijde van Mees is dus wel geboden. Van Rijckevorsel
vindt het jammer Mees te verliezen als secretaris van de Kamer van Koop-
handel, maar dat mag thans geen rot spelen. Hij schrijft dan verder: 'Eenen
raad meen ik nog u te moeten geven. Zoo gij naar de betrekking staat raad ik
u bij vB. te informeren, of de Direct: van de Bank over u gepolsd zijn en an-
ders hen niet voorbij te gaan, opdat Gij die niet tegen hun zin aanvaardt. Zij
zullen er vermoedelijk altijd wat tegen hebben, dat een Rotterdammer er mee
gaat strijken en dit te meer wanneer zulks zonder hunne medewerking of
voorkennis geschiedt.' Hij adviseert dus Mees om de directie van de Bank een
visite te maken en haar medewerking te vragen en besluit:  'Gij  zijt dan  niet
aUeen den man van vB, die reeds zoo het schijnt bij de Amst. geldaristocratie
niet zeer gezien is. ,9

Gevolg gevend aan de wenk van Van Rijckevorsel moet Mees met de direc-
tie van de Bank in overleg zijn getreden. Hij zal daarbij zijn positie zelfs als
vrij sterk getaxeerd hebben, want hij vraagt de directie, of zij aan een van zijn
bezwaren, namelijk het sterk belemmerd zijn in zijn bewegingsvrijheid als se-
cretaris, tegemoet kan komen door hem ten minste 's zomers enige weken

verblij f buiten Amsterdam toe te staan. De secretaris van de Bank mocht zich
immers op grond van de voor hem geldende instructie nooit zonder toestem-
ming en voorkennis van de president buiten Amsterdam begeven. Bij brief
van 26 maart bericht Crommelin aan Mees, dat de directie niet op dat ver-
zoek kan ingaan, getuige een desbetreffend schrijven van president Abraham
Fock, dat hij Mees ter inzage geeft.10 Intussen heeft Mees na druk overleg
met zijn vader, broers en zijn oom Ackersdijck aan Van Bosse laten weten,
dat hij zich beschikbaar stelt. Van Bosse schrijft immers op 29 maart aan de
'Weledele Heer en Vriend' Mees, dat hij diens positief bericht ontvangen
heeft. Hij zal nu het gevoelen van de directie vragen, want hij wil niet zonder
haar een beslissing nemen.11  Dat de minister aan dit voornemen spoedig ge-
volg gaf, blijkt uit de notulen van de directievergadering van 4 april I 849.
Het verslag van deze vergadering maakt melding van delibiratien over de in-
gekomen 'missive van den Minister van finantien van den 2e en 3e dezer

waarbij eerstelijk aan de Directie tot het mededeelen van Consideratien zijn
ingezonden geworden Drie verzoekschriften  als:  van  den  Heer  Mr.  J.  de

9.      Vgl. Mees-archief. Dossiers Mr. W.C. Mees. Brieven  I 849.
Io.    Vgl. Idem, idem.
I I.     Vgl. idem, idem.
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Neufville, S. Cool en J.E. Borgerinck Fenema strekkende om benoemd te
worden tot Secretaris van de Nederlandsche Bank. Ten tweede om naar aan-

leiding van het plaats gevondene officieus overleg de aandacht ook te vestigen
op den Heer Mr. W.C. Mees te Rotterdam, welke gelijk verlangen tot de
opengevallen betrekking van Secretaris der Bank heeft aan den dag gelegd.
En werd in overeenstemming met het reeds vroeger besprokene ten aanzien
van den Heer Mees het Concept antwoord aan den Minister te geven, goed-

gekeurt en gearresteerd.'12 De ministeriele brief van 3 april I 849 maakt mel-

ding van een der ingekomen sollicitaties (van de Amsterdammer Borgerinck
Fenema), maar Van Bosse herinnert eraan, dat Mr. W.C. Mees eveneens ver-
zocht heeft om benoemd te worden en hij voegt daaraan toe, dat deze gega-
digde hem bijzonder geschikt voorkomt. Hij verzoekt de directie 'ook naar

aanleiding van het reeds plaats gevonden hebbend officieus overleg' aan dat
verzoek aandacht te willen schenken en hem nader te berichten. 13

Dit nader bericht heeft de minister gekregen, maar niet in de vorm, waarin

hij het waarschijnlijk gewenst had. Van Bosse had zijn zinnen op Mees gezet.

Graag had hij gezien, dat de directie hem ook schriftelijk in deze voorkeur

gevolgd had. Dat heeft zij echter geweigerd. Weliswaar heeft zij zich daarbij
tegenover Mees in priv6 blijkens brieOes van Croockewit aan Mees van re-
spectievelijk 2 en 4 apri114 erop beroepen, dat uitspreken van een voorkeur in
wezen het doen van een voordracht zou inhouden, hetgeen in strijd zou zijn
met haar reglement en ook inbreuk zou maken op het koninklijk prerogatief,
maar uit het feit, dat zij de minister van deze overwegingen onkundig laat,
alsmede uit de tekst van haar officieel schrijven proef ik toch een zekere ont-
stemming over Van Bosse's handelwijze en tevens een blijk van enige reserve

in de conformering aan diens keuze. De brief van de bankdirectie is een
kostelijk staaltje van diplomatie. De directie geeft te verstaan, dat zij bij hare
consideratien rekening gehouden heeft met het door de heer Mees aan de dag
gelegd verlangen, maar beperkt zich overigens tot de mededeling, dat zij de
mening van de minister deelt omtrent 's heren Mees geschiktheid. Zij ver-
trouwt zich verder te kunnen'bepalen bij de terugzending der bovenvermelde
verzoekschriften, zonder opgave van eenige consideratien over de meerdere
of mindere geschiktheid van de andere adressanten.'15 Van Bosse heeft trou-

I 2. Vgl. Archief Nederlandsche Bank. Notulen der Directie (Geheim), Deel C.
I 3· Vgl. Archief N.B., persoonlijk dossier  Mr.  W.C. Mees, brief van de Minister  van
Financien aan President en Directeuren van de Nederlandsche Bank, 3 april 1849, nr. 53·

14· Vgl. Mees-archief, brieven I 849.
15· Vgl. Algemeen Copieboek, archief N.B., brief van 4 april  I 849,  nr.  I I I94/13 van  de
directie aan de minister ' . . . . hebben wij de eer aan Uwe Excellentie mede te deelen dat wij
volkomen in haars gevoelen deelen, dat deze Heer alle geschiktheid voor die betrekking
heeft, zoo wel wegens de wetenschappelijke kennis over de Banken in openbare Geschriften
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wens het officiele bericht van de bankdirectie niet afgewacht. Het 'officieuze
overleg' was voldoende voor hem geweest om reeds op 2 april Mees bij de

koning voor te dragen ter benoeming. Het K.B., houdende de benoeming van
Mees, droeg de datum 5 april, dezelfde dag, waarop Van Bosse de uitslag van
de deliberaties van het bankbestuur ontvangen moet hebben.

Dat Van Bosse zo voor Mees geporteerd was en in deze werkelijk een zeer
goede candidaat gezien heeft, is niet verwonderlijk. De beide mannen, onge-
veer leeftijdgenoten, waren reeds veelvuldig met elkaar in contact geweest. 16

Van Bosse was de man, die als minister van financi8n in het eerste ministerie-
Thorbecke de scheepvaartwetten van I 850, belangrijk baken in de liberate

koers, die Nederland, zij het in Engels zog, ging varen, op zijn naam bracht.

Bij de voorbereiding daarvan kon hij zeker niet in de laatste plaats steunen op

de rapporten, die de Rotterdamse Kamer van Koophandel, waarin de hand
van Mees duidelijk kenbaar was, dienaangaande had uitgebracht. Van Bosse

vond in Mees juist de persoon, die een grote kennis van de handelspraktijk en
de handelsbelangen combineerde met een zodanige theoretische scholing, dat
bij hem voor 'eenzijdige inzigten' niet gevreesd behoefde te wordeni: Dat
was ook de reden, dat hij Mees aangezocht had om als vertegenwoordiger
van Nederland op te treden op de in  I 848 te Frankfurt gehouden internatio-
nale besprekingen inzake tarief- en Rijnvaartkwesties. Mees kon zich toen
tot leedwezen van Van Bosse niet vrijmaken, maar trad op verzoek van de
minister wel met deze in overleg omtrent de persoon van een plaatsvervanger.
Een ander aanrakingspunt tussen beide mannen vormde de Indische munt-

kwestie, een aan Van Bosse bekende specialiteit van Mees. Uit gewisselde
brieven blijkt, dat Van Bosse en Mees herhaaldelijk van gedachten gewisseld
hebben over de in Indie te volgen koers op monetair gebied, een actuele

kwestie na het van kracht worden van de Nederlandse muntregeling van

aan den dag gelegd - als om deszelfs later verkregene ondervinding als practizerend Advo-
kaat en Secretaris van de Kamer van Koophandel te Rotterdam en ook wegens deszelfs

Stand en rang in de Maatschappij. Wij vertrouwen bij deze zoo overeenstemmende gevoelens
met Uwe Excell. ons te kunnen bepalen bij de terugzending der bovenvermelde verzoek-

schriften, zonder opgave van eenige consideratien over de meerdere of mindere geschikt-
heid van de andere adressanten.'
I 6. Vgl. Mees-archief, brieven 1849, felicitatiebrief van Van Bosse aan Mees, 7 april  I 849.

Het formele 'weledelgestrenge heer' van vroegere brieven heeft plaats gemaakt voor het
meer vertrouwelijke'weledele heer en vriend,' maar intimi waren de beide heren zeker (nog)
niet. Van Bosse verzoekt immers ook de hem onbekende mevrouw Mees uit zijn naam te
feliciteren: 'Hoewel onbekend, verzoek ik U Mevrouw ook uit mijnen naam te feliciteren,
althans zoo ik daarmede mijn hof maak bij HE. Mogt dit zoo niet zijn, dan moet ik ver-
schooning vragen daarvoor, dat ik medegewerkt heb om haren gemaal eene eervolle en

voordeelige betrekking te bezorgen, die voor hem in allen opzigte zoo uitnemend geschikt
is, en die hij ongetwijfeld met eer en roem bekleeden zal.'
17· Vgl. brief van Van Bosse aan Mees, 3 augustus 1848. Mees-archief, brieven  I 848.
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1847·   Recent nog, namelijk in januari  I 849,  had Van Bosse Mees geraad-
pleegd over een hem voorgelegd plan tot invoering van een koperen stan-
daard  op  Java. 18  Ik  kom  op die Indische muntkwestie nog terug, 19  wijs  er
hier slechts op, dat het zeer voor de hand ligt, dat Van Bosse in Mees op
grond van diens kennis niet alleen van het Nederlandse bank- en geldwezenmaar ook van de Indische monetaire problematiek, waarbij de Nederland-
sche Bank uiteraard ten zeerste was en zou betrokken worden, de aangewezen
figuur zag om de aan die instelling opengevallen plaats te bezetten.

Wat dacht Mees zelf van zijn benoeming?
Uit verschillende brieven aan zijn broer Hendrik en aan Ackersdijck blijkt

zonneklaar, dat Mees zijn a.s. werkkring en betrekking vooralsnog niet zagin het perspectief van de betekenis, die de Bank voor hem en hij  voor de Bank
zou kunnen krijgen. Een belangrijke, zo niet de belangrijkste reden, die hem
tot accepteren deed besluiten, was, dat de positie van secretaris der Bank,
'een goed en vast bestaan,' zoals hij aan zijn broer schreef,20 hem na enige tijd
van inwerken voldoende tijd zou laten 'om mijne studien met kracht te
kunnen doorzetten,' want, zo zegt hij in een brief aan zijn oom Ackersdijck,
'het is alleen in het vooruitzigt daarop, dat ik Rotterdam verlaten heb en mij
in  eene stad gevestigd  heb, met welke ik weinig op heb.'21 Dit laatste geluid
had hij Ackersdijck reeds eerder laten horen, nog voordat hij zich beschik-
baar stelde. In een briefaan de hoogleraar van 25 maart I 849, waarin hij diens
advies vraagt met betrekking tot de vacante post, toont hij zich nog weinig
gefascineerd door de mogelijkheden van een bankloopbaan en zijn zijn over-
wegingen pro en contra een aanstelling van tamelijk huishoudelijke en -lijkt mij - van secundaire aard.22 Hij is verder nog niet goed en wei met zijn
werkzaamheden te Amsterdam begonnen, of hij schrijft op  I 8 april  I 849 aan
Ackersdijck, dat het, zoals hij thans gestemd is, hem het denkbeeld tot
troost is, 'dat ik niet ad vitam aan de bank te Amsterdam verbonden ben' en,
nog steeds het idee van een professoraat koesterend, vervolgt hij: 'Maar in-
dien ik tijd heb, gelijk ik verwacht, om te blijven werken, zal ik ook na een
tamelijk lange reeks van jaren nog weI tot doceren geschikt zijn; en dan, wan-
neer gij emeritus zijt, zou ik regt gaarne uw opvolger worden. Ik zoude dan
mijn practisch leven op eene waardige wijze besluiten.923

18. Vgl. brief van Van Bosse aan  Mees, 13 januari  I 849· Mees-archief, brieven I 8491 9.     Vgl. hier, blz. 242 e.v.
20.    Brief van 22 maart 1849. Mees-archief. Excerpten van brieven van W.C. Mees aan zijn
broeder mr. H.W. Mees, vervaardigd door A.W. Mees.
2 L      Brief aan Ackersdijck  van  7 juni  I 849.  Vgl. ook Kroniek Mees, januari   1959,  nr.   I 3,
biz. 23.
22. Vgl. Mees-archief. Brieven I 849.
23·    Vgl. Idem, idem.
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Wij weten, dat het - gelukkig voor de Bank - wel een verbondenheid ad
vitam geworden is. Ook de stemming van een zekere gelatenheid, waarin hij
zich dan maar zal gaan bewegen in 'eenen kring (geld, wissel en fondsenhan-
delaars) die mij tegenstaat,'24 zal echter spoedig plaats maken voor een meer
actieve opstelling.  Op  2 I  augustus 1849 schrijft  hij  aan zijn broer,  dat  hij,
hoewel hij zich voor het tegenwoordige nog zoveel mogelijk effaceert, een
tactiek, die ook bij de Kamer van Koophandel doeltreffend gebleken was om
'zonder aanstoot te geven, veel invloed te bekomen,' toch reeds mee begint
te delibereren en dat hij gelooft, dat er voor hem wel een en ander nuttigs te
doen is. 'De bank,' zo vervolgt hij, 'is eene solide en goede instelling, maar
een Amsterdamsche slendergeest is ook in haar waar te nemen.'25 Het is
tegen die geest van sleur en alles maar bij het oude laten, waartegen hij weldra
in verzet zal komen, in eerste aanleg met weinig succes, maar spoedig met
steeds vastere greep op de zaken door groeiend eigen inzicht en daardoor weer

grotere overtuigingskracht tegenover de bestuurders der Bank.
Intussen werd Mees, met enig uitstel met het oog op lopende zaken te

Rotterdam,  op  I  juni  1849  geinstalleerd als secretaris. Croockewit,  voor  de
laatste keer als secretaris optredend, geeft van de plechtigheid in de directie-

vergadering het volgende verslag: 'Zoo verschijnt  dien Heer thans  ter  ver-

gadering, en legt in handen van den President de bij Instructie voorgeschre-
ven eed af, waarna zijn Ed. door den President op eene gepaste en hartelijke
wijze wordt toegesproken en door alle de leden verwelkomt. Welke toespraak
door den Heer Mees met eene ontboezeming van zijne gevoelens tot aanbe-

veling in de welwillendheid en vriendschap der Directeuren wordt beant-
woord.'26

Het eerste verslag dan, dat Mees te maken heeft, is van de directievergade-
ring  van 17 augustus  I 849.  Aan  de  o:de is een  uit Friesland aangemeld geval

van een voor de helft 'door de muizen opgevreten' bankbiljet vanf 40,-. Het
is kostelijk om te lezen met welk een dodelijke ernst de president, vier direc-
teuren alsmede de secretaris de aangelegenheid behandelen. In gedachten zie
ik de heren zitten rond een grote tafel in een der hoge kamers van het gebouw
aan de Turfmarkt, constaterend, dat het restant van het biljet werkelijk
draagt 'de kenteekeningen van ongelijke breuk welke aan door muizen afge-
vreten papier eigen zijn,' vaststellend voorts de leesbaarheid van bedrag en
nummer (793), 'welke cijfers naar het eenparig oordeel der bezigtigers van de
hand van den Heer Syberden zijn,' hetgeen te samen met andere details ge-

24·      Brief aan Ackersdijck van 25 maart  1849.
25. Mees-archief. Excerpten brieven aan mr. H.W. Mees.
26.     Archief N.B. Verslag van de directievergadering van  I juni  I 849. Notulenboek  (Ge-
heim), deel C.
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noegzame reden is om het bewuste biljet te herkennen, ook al omdat er nog
slechts vier biljetten van gelijk bedrag en nummer in omloop zijn, op welke
het nummer door'den Heer Syberden' is ingevuld. Alles bijeengenomen vindt
de directie het verantwoord, na verwezen te hebben naar een soortgelijke be-
slissing in I834, aan het verzoek tot verwisseling te voldoen. Wel zal 'van den
houder eene quitantie geeischt worden, ten einde bij eventueele opkomen van
de wederhelft van hem teruggave te bekomen van hetgeen hem thans zal
worden uitbetaald.'27 Niet zo gelukkig was 'eene arme vrouw,' die aan de
heer Gevers, betaalmeester te 's Hage, enkele stukjes van een bankbiljet had
ter hand gesteld als zijnde de 'overblijfselen van een bankbiljet vanf25, bij
toeval in het vuurgevallen.' Haar geval werd behandeld in de vergadering van
17  december  I 849, de vierde vergadering, waarvan Mees verslag opmaakte.
Na de stukjes terdege bekeken te hebben moest de conclusie zijn, dat aan de
arme vrouw geen nieuw biljet gegeven kon worden. Het valt op, dat aan dit
soort aangelegenheden veelal zeer uitvoerige aandacht wordt besteed, terwijl
zaken van groter gewicht soms met een enkele regel worden afgedaan.28 Men
moet echter bedenken, dat de heren elkaar dagelijks spraken en dat in de
vergaderingen, die niet al te frequent waren, alleen maar de feitelijk reeds
genomen beslissingen vastgelegd behoefden te worden.

Even heeft het er naar uitgezien, dat Mees nog in ditzelfde jaar I 849 zijn
pas verkregen post weer verlaten zou. Indien dit werkelijk gebeurd zou zijn,
zou het goeddeels op het conto van Ackersdijck geschreven hebben moeten
worden. Ackersdijck had toch al geen erg hoge dunk van de post van zijn
neef bij de Bank, een instelling, die volgens hem eigenlijk geen wettig bestaan
leidde en waaraan grote gebreken kleefden.  Goed, zijn neef zou er wei nuttig
werk kunnen doen, hij zou er behoorlijk verdienen, maar hij was ook zijn
onafhankelijkheid kwijt en zou voor zijn leven in Amsterdam opgesloten
zijn.29 Ackersdijck zou zijn neef het liefste gezien hebben als opvolger van
Thorbecke te Leiden, wiens post waarschijnlijk binnenkort vrij zou komen.
Daarover bestond in maart  I 849 echter  nog geen zekerheid  en  dat  was  de
eigenlijke reden voor Ackersdijck om zijn neef het aanvaarden van de secre-

tarispost niet af te raden. Gezegd moet worden, dat toen deze de post een-
maal geaccepteerd had en Ackersdijck bovendien begrepen had, dat Mees
zijn nieuwe ambt niet zag als een, die alle andere mogelijkheden of uitzichten
voortaan zou buitensluiten, hij zich volledig achter die beslissing stelde en
het als een grote vooruitgang zag, dat 'men voor een zoo gewigtigen post alle
27· Idem. Verslag van de vergadering van  1 7 augustus  I 849·
28.     Idem. Uit het verslag van de directievergadering van 5 maart 1850: 'Besloten den prijs
des zilvers, bij inkoop, vanf I04,20 OPf 104,4ote stellen en tot dien prijs te koopen, tot een
montant vanf I .500.000,_.,
29.     Ackersdijck aan Mees, 26 maart 1849. Mees-archief.
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gunst en consideratie heeft ter zijde gesteld, en gekozen heeft dien die er het
meest van wist.'30 Zo plukte Mees volgens Ackersdijck toch nog de vruchten

van zijn boek over het bankwezen, dat 'nu toch nog de eerste aanleiding ge-
weest is om u aan het hoofd van het bestuur der bank te doen plaatsen.

,31

Met dit laatste verloor Ackersdijck de werkelijke verhoudingen wel enigszins

uit het oog, want destijds maakte de secretaris nog geen deel uit van het be-
st,iur der Bank, laat staan dat hij er het hoofd van zou zijn. Toen echter in
het najaar van I 849 Thorbecke Leiden verliet om zijn eerste ministerie te

gaan vormen en Mees gevraagd werd de vacante leerstoel te bezetten, kwam

Ackersdijck opnieuw in het geweer. De vader van Willem Cornelis en zijn
broers bezwoeren hem zijn post aan de Bank niet op te geven, een post, waar-
toe hij, zoals zijn vader hem schreef, geroepen was zonder sollicitatie van
hemzelf of zijn betrekkingen.32 Ackersdijck echter gaf zijn neef zonder meer

te kennen, dat deze nu de kans kreeg om te gaan doen wat hij altijd als zijn

roeping gevoeld had, namelijk wetenschapsbeoefening en wetenschapsver-

spreiding. Als Mees daartegenover aanvoert, dat hij ook als banksecretaris

veel voor de wetenschap zal kunnen doen, antwoordt Ackersdijck, dat hij
zich daarvan geen grote voorstelling maakt. Wat Mees te Amsterdam kan

doen 'gaat toch niet verder dan dat Gij de kooplieden eenig inzigt verschaft

omtrent hun eigen belang;  en als dit met de wetenschap in overeenstemming

is, verheugen wij ons daarover. Maar de ware beginselen zelven zult gij daar-
door niet doen zegevieren; zoo dra de kooplieden, of liever zij onder hen, die
het meest invloed hebben, geen geldelijk voordeel daarbij hebben, zult gij
niets vermogen.'33 Mees heeft na lange aarzeling met pijn in het hart bestist

ten gunste van de Bank, bij welke beslissing de materitle aspecten zeker niet

de geringste rol gespeeld hebben.34 Toen eenmaal de beslissing gevallen was,

was het toch Ackersdijck, die zijn neef met klem adviseerde het zelf genomen
besluit ook ten volle serieus te nemen en aan de Bank geen concessies te vragen
in ruil voor zijn aanblijven.

Het psychologisch nog niet helemaal ingespeeld zijn op zijn nieuwe functie

verhinderde Mees intussen niet zich geheel in te leven in de bankzaken. Zijn
eerste eigenlijke werkstuk bij de Bank getuigt ervan. Een van de taken van de

secretaris was het opstellen van het jaarlijkse verslag van de directie aan de

30.      Brief van 18 april 1849. Mees-archief.
3 I .    Idem, idem.
32,     R.A. Mees aan W.C. Mees,  I I december I 849. Mees-archief.

33·     Brief van I 3 december I849· Mees-archief.
34.      Nog in  I 852 schrijft  hij  aan zijn broer in IndiE,  als  het ware na-filosoferend  over  het

voor en tegen  van een bankloopbaan:  'Had ik echter eigen fortuin, zoo bleef  ik  geen
secretaris van de Ned. Bank.' Brief van 5 februari I 852. Mees-archief.
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commissarissen. Mees heeft deze verslagen vanaf het 36ste boekjaar  (I 849-
1850) tot en  met het 49ste (r862-I 863) verzorgd.  In zijn eigen hand geschre-
ven en tot op de laatste letter kennelijk door hem zelf geredigeerd vormen zij
bij uitstek interessante lectuur wegens de uitgebreide daarin voorkomende
motiveringen van directiebeslissingen en achtergrondbeschouwingen met
betrekking tot allerlei situaties. Meer dan de notulenboeken van de directie-
vergaderingen geven deze verslagboeken, bewaard in de archieven der Bank,
inzicht in het bankgebeuren en de mening daarover van de opsteller. Men kan
ze wat dat aangaat enigszins vergelijken met de latere presidentsverslagen,door Mees uitgebracht in dejaarlijkse vergadering van aandeelhouders. Mees
heeft deze laatste verslagen verzorgd vanaf het boekjaar  1864-1865  tot  en
met   het  jaar   I 883-I 884· Zij bevatten een schat van gegevens omtrent  het
bedrij f der Bank. Bleven de geschreven directieverslagen uiteraard intern, de
gedrukte presidentsverslagen kwamen via de aandeelhouders in de openbaar-
heid.

Mees trad in dienst bij de Bank in een periode, die De Jong de 'magere'
jaren  van  I 848 tot I853 genoemd heeft,35 jaren gekenmerkt door een sterke
daling van het gemiddeld opererend kapitaal en dientengevolge ook gevoelige
winstdaling. Met de eerste zin van zijii eerste directieverslag over het jaar
1849-1850 zit Mees midden in het probleem! 'Mijne Heeren!,' zo luidt het
daar, 'Indien het afgeloopen boekjaar der N.B. voor die Instelling belang-
wekkend mag genoemd worden, zoo is dit helaas! alleen ter zake van het zeld-
zaam volstandig gemis aan gelegenheid, om in eenige evenredigheid tot hare
krachten werkzaam te zijn.' De grote ruimte aan handelskapitaal duurt voort
en het kan wel niet anders, 'of de B., door hare statuten verpligt om lijdelijk
de behoefte aan kapitaal af te wachten zonder zelve iets te mogen onder-
nemen, moest zich tot werkeloosheid veroordeeld zien.'36 Dit is geen taal van
iemand, die van plan is zich in alle gemoedsrust bij de gezapige gang van
zaken neer te leggen. Er volgt dan een stukje theorie, waar de 'heeren' van
opgekeken zullen hebben. Mees rekent daarbij af met de populaire opvatting,
dat de toestand van de disconto- en beleenmarkt toe te schrijven zou zijn aan
de vermeerderde voortbrenging der edele metalen, weike opvatting volgens
hem berust op een verwarring van de begrippen 'waarde des gelds' in de be-
tekenis van ruilwaarde van het circulatiemiddel en in die van huurwaarde van
kapitaal of rentestand. Een veranderde ruilwaarde van het geld kan op zich-
zel f niet ter verklaring van veranderde huurwaarde van kapitaal of rentestand
ingeroepen worden, daar bij renteberekening interest en hoofdsom in dezelf-
de munt worden uitgedrukt en een veranderde waarde dier munt derhalve op
35·      Vgl. De Jong, decl I,  istestuk, hoofdstuk VII.
36,     Jaarverslagen van de directie aan commissarissen. Archief Ned. Bank.
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beide, hoofdsom en rente, gelijkmatig moet werken. Vermeerderde hoeveel-

heid edel metaal werkt op het prijsniveau, maar vooraleer een nieuw water-

pas van waarde daardoor tot stand is gekomen, kan die vermeerderde hoe-

veelheid een vergroting van beschikbaar kapitaal veroorzaken en daardoor

de rente, voornamelijk bij geldlening op korte termijn, tijdelijk doen dalen.

Hier ligt echter de kern der moeilijkheid niet. Mees wijst als zodanig aan het

sedert  [ 848 zo geschokte vertrouwen in de handhaving der maatschappelijke

orde. Daardoor wordt een domper gezet op de ondernemingslust, hetgeen

tengevolge heeft, dat het braak liggend kapitaal met volle gewicht op de
disconto- en beleenmarkt drukt.

Men moet toegeven, dat dit beschouwingen zijn, die een uitgangspunt op-

leveren voor concrete voorstellen. Mees heeft niet getalmd daarmee te ko-

men. Hij heeft dit gedaan, uitvoerig en geargumenteerd, in zijn, wat in de
historie van de Nederlandsche Bank bekend is als de nota-Mees van I 850,

een stuk, dat door De Jong een der merkwaardigste documenten uit de in-

terne geschiedenis van de Bank genoemd wordt.37 Wat mij bij lezing en

herlezing van dit document, voor de technische details waarvan ik naar De

Jong verwijs, als het meest opvallend voorkomt, is de zich duidelijk ontwik-
kelende visie van de jeugdige secretaris op het karakter der Bank als een in-

stelling, die niet primair gericht is op winst voor de aandeelhouders met daar-

naast enige daarmee niet strijdig zijnde openbare functies, maar in eerst in-

stantie een instelling, die eventueel met voorbijgaan van particuliere interes-

ses het oog gericht moet houden op haar eigenlijke taak, het tot stand bren-

gen in het algemeen belang van een gezond en goed functionerend geld- en
credietwezen. Toegegeven, Mees gaat ervan uit, dat het crediet der Bank

'hechter en algemeener dan iinmer' is en dat zij 'derhalve veel stouter (zou)
kunnen werken, dan vroeger.' De werkkring van de Bank is te beperkt ge-
worden zowel door vermeerdering van kracht als door vermindering van

bedrijf, zodat in het belang harer 'deelhebbers' uitbreiding van zaken een

vereiste is. Maar onmiddellijk laat hij daarop volgen, dat de Bank een'be-

voorregt ligchaam' is en op grond daarvan onafhankelijk van het onmiddel-

lijk voordeel der actiehouders aan alle niet onredelijke eisen moet voldoen

om 'zich haar voorregt te doen vergeven.' Het is daarom, dat hij behalve

voor uitbreiding in de diepte, intensivering van disconto- en beleenzaken en

metaalhandel, pleit voor schaalvergroting in de breedte door het aanstellen

van correspondenten in andere plaatsen, waardoor het Amsterdamse karak-

ter van de Bank plaats zou kunnen maken voor een meer nationale orienta-

tie. Tot dit laatste moeten zeker ook bijdragen zijn voorstellen omtrent het

37.    Vgl. De Jong, decl I, iste stuk, blz. 371 e.v. De tekst der nota is volledig afgedrukt als

document  I 29 in deel I, 2de druk. De nota is gedateerd mei 1850.
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uitgeven van meer kleine coupures, omtrent de maandelijkse openbaarma-
king van enkele belangrijke bankgegevens zoals het bedrag der omlopende
biljetten, der rekening-courantsaldi en van het bij de Bank aanwezige metaal
en last but not least het verschaffen aan de schatkist van een aandeel in de
winst.

Wanneer vele jaren later Pierson de leiding van de Bank na de dood van
Mees over zal nemen en hij volgens het verslag van de directievergadering
van 16 januari  I 885 die taak met schroom aanvaardt, denkend aan zijn illus-
tere voorganger, zal hij te kennen geven vooral daarin Mees te willen volgen,
dat deze 'steeds bij het leiden der operatien der Nederl. Bank het beginsel
vooropstelde, dat de Bank niet te vergelijken was met een gewone vennoot-
schap, maar als publieke instelling, die het publiek dient, moest opgevat
worden.'38 Wij zullen nog verschillende malen gelegenheid hebben om van
de realisatie van dit beginsel, inderdaad de rode draad door het bankbeleid
van Mees, kennis te nemen. Maar het oefende reeds zijn invloed uit in Mees'
nota van  I 850 en grotere openbaarheid van het bankgebeuren was een van de
eerste middelen, die beproefd moesten worden om er uiting aan te geven. Het
zal ook het eerste succes van Mees worden.

Hoewel een geluid omtrent grotere openbaarheid inzake de affaires in de
geschiedenis der Bank eerder geklonken had, hetgeen in feite ook geldt voor
het idee van een overheidsaandeel in de behaalde resultaten, waren de39

voorstellen van Mees, zeker in de vorm waarin hij ze deed en ook wat zijn
argumentatie betreft, wei degelijk nieuw en opzienbarend. Ten aanzien van
die openbaarheid kan eraan herinnerd worden, dat uit zijn studie van de
Wisselbank Mees gebleken was, welke onheilen een te grote geheimhouding
in geld- en credietzaken met zich kan brengen. Hij laat dan ook niet na in
zijn nota de directie erop te wijzen, dat bij die Wisselbank zekere misbruiken
door meer openbaarheid voorkomen hadden kunnen worden. 'Maar ook al
meent men,' schrijft Mees, 'in het karakter der bankdirectie waarborgen ge-
noeg te bezitten tegen eene stellige afwijking van bestaande voorschriften,
zoo kan, dunkt mij, het geheim niet anders dan nadeelig op den geest eener
bankdirectie werken. Is zij waanwijs en waagziek, zoo zal zij, onder het schild

38.    Vgl. Notulen der Directie, map G, archief N.B.
39.   Vgl. De Jong, decl I, Iste stuk, blz. 224, waar het advies van de Kamer van Koop-
handel van Amsterdam terzake van de octrooi-verlenging van  1838 behandeld wordt. De
Kamer pleitte destijds voor publicatie van een jaarlijks verslag omtrent de operatien der
Bank benevens een aanwijzing'van den stand der Bank bij het sluiten der balance.' Vgl. ook
deel I, 2de stuk blz. 863· Voor een aandeel van de overheid in de resultaten der Bank
pleitten   in   I 838  de om advies gevraagde leden   van de permanente commissie   uit   het
Amortisatie-Syndicaat.  Vgl.  De Jong, deel l,  Iste stuk, biz.  2 19 en 248 alsmede deel 1,2de
stuk, blz. 839.



SECRETARIS VAN DE NEDERLANDSCHE BANK 157

der geheimhouding, ligtelijk roekeloos op eenen verkeerden weg voorthollen.
Bestaat zij daarentegen uit regtschapen en verstandige mannen, zoo zal zij,
juist door het geheim, de verantwoordelijkheid die op haar rust, dubbel ge-
voelen, en daardoor ligtelijk al te voorzigtig zijn. Openbaarheid zal voor de
eerste een breidel  zijn;  aan de tweede  den moed geven  om de krachten  der
instelling ten volle te gebruiken.' Ik vermoed, dat de directie toch even vreemd
opgekeken zal hebben van het stukje psychologie, dat zij hier voorgeschoteld
kreeg van de Benjamin uit haar kring. De notulen van de directievergaderin-
gen van  I 850 zwijgen overigens over het onthaal, dat de nota van de secretaris

bij de directeuren ontvangen heeft, maar aangenomen moet worden, dat
voorlopig aan dovemans deuren geklopt werd.

Dit verhinderde de secretaris Mees niet om in die zelfde zomer van I850 in
een tweetal geharnaste kranteartikelen ter verdediging van de Nederlandsche
Bank en zelfs ter verdediging van de monetaire politiek van Nederland in het
strijdperk te treden. In het eerste van deze artikelen, afgedrukt in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 20 juli I 850, verdedigt hij de goudverkopen van
de Nederlandsche Bank tegen zekere bedenkingen, geuit in het Amsterdamsch
Handelsblad van  I 5 juli van dat jaar.40 Deze goudverkopen stonden  in ver-
band met de demonetisatie van de tien- en vijfguldenstukken op grond van de
muntregeling van 1847, waarbij de enkele zilveren standaard werd ingevoerd.
Uit het feit, dat het artikel ongesigneerd verscheen, zou men af kunnen leiden,
dat Mees zijn directie nog niet zo ver gekregen had, dat zij hem toestemming
gaf om openlijk in zijn kwaliteit van secretaris der Bank voor de dag te ko-
men. Daar zij echter van de plaatsing van het stuk op de hoogte moet zijn
geweest en dit stuk het publiek als kennelijk afkomstig uit kringen der Bank
voorgekomen moet zijn, kan men veronderstellen, dat Mees bij zijn directie
met betrekking tot de voorlichting van het publiek aangaande bepaalde bank-
maatregelen toch een stapje verder gekomen was.

Bepaald was, dat ter tijdelijke vervanging van de buiten koers gestelde

gouden munt van rijkswege muntbiljetten uitgegeven zouden worden tot een
bedrag van maximaal f30 miljoen gulden, in diverse coupures, waarvan  de
kleinste  die  van f Io,- zou zijn. De muntbiljetten zouden steeds ten volle
gedekt moeten zijn door een overeenkomstige hoeveelheid edel metaal, dat
als dapot zou berusten bij de Nederlandsche Bank.

Tegenover de suggestie, geuit  in het Handelsblad  van  15 juli  door  'een
vriend van openbaarheid in's Lands financieele aangelegenheden,' als zou de
Bank door verkoop van gouden specien het bij haar berustende metaal-dep6t
voor de omlopendemuntbiljetten aantasten, houdt Mees staande, dat daarvan

40.   Archief-Mees. In de dossiers mr. W.C. Mees bevindt zich de door Mees eigenhandig
geschreven tekst van het op 18 juli 1850 door hem opgestelde en ingezonden stuk.
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geen sprake is, zelfs dan niet, wanneer zij dat goud verkoopt tegen biljetten
van de Bank zelf. Deze biljetten zijn immers op hun beurt gedekt door metaal
en kunnen daartegen elk moment ingewisseld worden. Het artikel is typisch-
Mees. Men voelt uit de hele tekst, dat de schrijver verstand heeft van de
zaken, waarover hij helder enzakelijk, in ditgeval ookhier en daar wat scherp,
schrijft. Niettemin bevat het artikel van Mees een schoonheidsfoutje. Wan-
neet nanielijk goud verkocht wordt tegen bankbiljetten, komen deze in han-
den van de verkopende Bank. De Bank moet de biljetten bij haar eigen kas
inwisselen ter eventuele aanvulling van het metaal-dep6t der muntbiljetten.
Dit kan echter alleen, wanneer zij gezorgd heeft voor een zodanige ruimte in
de dekking van de resterende bankbiljettencirculatie, dat die onttrekking
daarvoor geen gevaar oplevert. Natuurlijk zorgde de Bank daarvoor. De
door wet en door overeenkomst tussen Rijk en Bank gewaarborgde metaal-

dekking der muntbiljetten is door de specieverkopen der Bank dan ook geen
enkel moment in gevaar geweest. Maar wat practisch niet gebeurd is, had
theoretisch wd kunnen gebeuren. Het is daarom inconsequent, dat Mees, die
meent een sluitend betoog te leveren voor de onmogelijkheid van aantasting
van het metaaldep6t der muntbiljetten, aan het slot van zijn artikel zegt, dat
alleen kwade trouw van de zijde der Bank het evenwicht tussen muntbiljetten
en metaal-depdt zou kunnen verbreken. Ik kan mij voorstellen, dat het juist
die mogelijkheid van kwade trouw geweest is, die vrienden van de openbaar-
heid door grotere openheid zouden hebben willen uitsluiten.

Het tweede artikel, waarvan hierboven sprake was, verscheen reeds een
ii,aand vroeger, namelijk in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 22 juni
1850.41 Hier treedt  Mees  als de verdediger  op  van de Nederlandse regering

tegen een aantijging in de Brusselse krant Inddpendance. Die aantijging hield
in, dat Nederland zonder waarschuwing tot demonetisatie van het gouden
tienguldenstuk, dat in Belgi8 nog wettelijke koers had, was overgegaan, het-
geen op zijn minst als onbehoorlijk beschouwd moest worden. Mees bestrijdt
deze mening. Men had van de plannen tot demonetisatie van het goud door
Nederland al lang op de hoogte kunnen zijn, ten bewijze waarvan Mees de
gang van zaken bij het tot stand komen van de muntregeling van  1847 en de

daarop aansluitende uitvoeringsbepalingen nog eens precies nagaat. Maar de
Inddpendance is boos, zegt Mees, omdat Belgie zelfgraag de eerste had willen
zijn met de demonetisatie van het gouden tientje. Het blad wil, nu dit mislukt
is, de schuld van door Belgische particulieren geleden schade, in plaats van
deze te wijten aan eigen nalatigheid, op Nederland werpen.

4 I. Het artikel is evenmin gesigneerd, maar aan het knipsel, aanwezig in het Mees-archief,
is een label bevestigd, waarop vermeld staat, dat het van de hand van Mees, secretaris van
de N.B., is. Gezien stijl en woordkeus behoeft aan dit laatste niet getwijfeld te worden.
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De kwesties, die in deze beide kranteartikelen aan de orde kwamen, zijn
illustratief voor de omstandigheden, waaronder Mees aan de Bank kwam.
Het eigenlijke bedrij f der Bank moge dan in deze jaren gekenmerkt zijn  door
een opmerkelijke slapte, maar daartegenover staat, dat het bankbestuur vol-
op betrokken was in de verwikkelingen, die gepaard gingen met de overgang
van dubbele naar enkele zilveren standaard. Mees geeft van die verwikkelin-
gen in zijn directieverslag over het boekjaar I850-I85 I  - Zijn tweede jaarver-
slag - een omstandige uiteenzetting. Hij blijkt deze materie niet alleen door
en door te kennen, maar hij staat ook positief tegenover de ontwikkeling
naar enket zilver als basis van ons muntstelsel. Die nieuwe muntregeling kan
dan al aanzienlijke offers aan de schatkist gekost hebben, 'maar,' zo vervolgt
hij, 'Nederland is dan ook thans bevrijd van het euvel van eenen dubbelen
standaard, en is in het bezit van een muntwezen, hetwelk boven dat van de
meeste staten in voortreffelijkheid uitmunt.'42 Mees blijkt in deze jaren nog
volledig de opvatting te huldigen,  die hij  omtient de dubbele standaard ver-
kondigde in zijn proefschrift van  I 838, een ongenuanceerde afwijzing name-
lijk van dat stelsel.43 Maar een andere constatering is op dit moment belang-

rijker. Mees moet in de medewerking van de Bank aan de nieuwe munt-
regeling een mogelijkheid gezien hebben tot realisering van enkele van de
desiderata uit zijn nota van het jaar daarvoor. Zijn aangrijpingspunt is de
destijds hoog oplaaiende discussie omtrent de wenselijkheid de op grond van
de  wet  van  I 7 september  I 849 (Stsbl.  nr. 46) binnen het kader  van  de  uit-
voeringsregeling van de muntregeling  van  I 847 uitgegeven muntbiljetten  al
of niet in te trekken. Deze muntbiljetten vormen het ruilmiddel, dat volgens
De Jong een halve eeuw lang een merkwaardige plaats in de Nederlandse
geldcirculatie heeft ingenomen.44 Bedoeld als technisch hulpmiddel bij de
demonetisatie van het goud zag men in het muntbiljet na de buiten-koersstel-
ling van het goud een geschikt middel om het ontstane vacuum tussen het
bankbiljet vanf 25 en de rijksdaalder op te vullen. Vandaar een sterke aan-
drang om continuering van met name kleine coupures der muntbiljetten.
Daar kwam bij, dat in parlementaire kringen vroegere stemmen herleefden,
die riepen om uitgifte van duurzaam muntpapier, waarin men een mogelijk-
heid zag,om voor de schatkist een aanzienlijke rentebesparing te bereiken.
Men zou immers dit duurzaam muntpapier gelijk kunnen stellen met een
renteloze staatslening.

Het was in deze omstandigheden, dat Mees een kans gezien moet hebben

42.     Archief N.B.  Verslagen  van de directie aan commissarissen,  1850-5 1, uitgebracht  9
april I 85 I.
43·   Vgl. hier, blz. 24 1.
44.    Vgl. De Jong, decl I, iste stuk, blz. 350·



I 60 MEES INZIJNAMSTERDAMSETIJD

om enkele van zijn voorstellen uit zijn nota van 1850 tot verwezenlijking te
brengen. Hij had in die nota reeds gepleit voor meer kleine coupures in de
bankbiljettenuitgifte en hij had eveneens voorgesteld het Rijk een zeker aan-
deel in de winsten der Bank te doen genieten. Ik zie in zijn pleidooi, dat hij
in  de directievergadering van  I I  april  I 85 I  afstak en waarvan hij zelf het ver-
slag opmaakte, een poging om door tegemoetkoming aan gebleken behoeften
en bestaande wensen, maar met behoud van de unieke positie van de Bank
als emittente van papieren geld - dit laatste dan als voorwaarde voor het
eerste -, het bankbestuur te dringen in de richting,  die  hij  voor de toekomst
der Bank wenselijk achtte. Hij constateert namelijk in zijn verslag, dat het
publiek biljetten van tien gulden wenst. Hij constateert verder, dat de Staten
Generaal uitgifte wensen van renteloos schatkistpapier. Hij stelt vast, dat
onder geen beding ander papier in circulatie mag komen dan biljetten van de
Bank. Welnu, laat de Bank dan zelf biljetten van tien gulden in omloop
brengen en geef het Rijk een renteloos voorschot van stelf6.000.000,-. Een
en ander vergt wijziging van het octrooi, maar die octrooiwijziging kan dan
tevens dienstbaar gemaakt worden aan het invoeren van enige andere wijzi-
gingen, bestemd om de werkzaamheden der Bank te kunnen stimuleren,
waarvoor de secretaris zijn nota van mei I850 in herinnering roept.

De nederlaag van Mees was evenwel volkomen.
Het is wat schrijnend als men in zijn eigen woorden in het verslag, weer van

1 I   april   185 I,  leest:  'Daar  door alle Leden der Directie vele bedenkingen
tegen dit voorstel worden geopperd en het door niemand ondersteund wordt,
wordt daaraan geenerlei gevolg gegeven.'45 Vooral het voorstel van Mees om

aan het Rijk een renteloos voorschot, zij het op genoegzaam onderpand,
(maar wat is genoegzaam, als het bestaat uit gedeponeerd schatkistpapier?)
te verschaffen moet voor de directie de steen des aanstoots zijn geweest. Zij
had weliswaar haar aversie tegen het uitgeven van klein bankpapier, waarvan
zij reeds eerder blijk had gegeven,46 geenszins overwonnen. Zij vond, dat die
uitgifte voor de Bank veel kosten maar weinig baat zou opleveren. Wilde de
minister van financian echter de Bank op andere wijze tegemoet komen, dan
was zij desnoods bereid haar tegenstand ten aanzien van dit punt op te geven.

45·   Archief N.B. Notulen der Directie (Geheim), decl C.
46.     Dat  deed zij tegenover minister Van  Hall  in  1845,  toen  deze de Bank voorstelde tot
zodanige uitgifte over te gaan om aldus te voorzien in de behoefte van de circulatie tijdens
het hermuntingsproces in verband met de muntregeling van mei van dat jaar, het late com-
plement  van de muntwet  van  I 839 (zilverinhoud  van de gulden van  9,6 I  naar 9,45  gram
fijn). Hoewel de directie geneigd bleek over dit 'even teeder als gewigtig punt' van de
tijdelijke hulpmunt met de minister in overleg te blijven, begreep Van Hall, dat dit overleg
niet tot het door hem gewenste resultaat zou voeren. Daarmee luidde de geboorteklok voor
het muntbiljet. Vgl. De Jong, decl I,  Iste stuk, biz. 308 e.v.
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Tijdens de onderhandelingen over deze kwestie met Van Bosse in mei en juni
185 I hield laatstgenoemde vast aan zijn opvatting, dat de schatkist bepaalde
voordelen zou moeten plukken van de uitgifte van klein bankpapier. Op de
vraag van de directie, waarin dit voordeel zou moeten bestaan, legde de
minister onomwonden de eis van een doorlopend renteloos voorschot ten
bedrage van het totaal van het te emitteren klein bankpapier op tafel. De
directie wees dit vierkant af. Het geven van renteloze voorschotten was niet
in het belang van haar aandeelhouders, deelde zij de minister mee en lag ook
verder geheel buiten de aard der zaak en eveneens buiten de door het octrooi
aangeduide werkkring der Bank.47 Opvallend is, dat Van Bosse met zijn
voorstel inzake een renteloos voorschot kwam ruim een maand nadat Mees
in de boezem van de directie dit idee naar voren had gebracht. Hij had de
directie, zoals wij zagen, daarbij unaniem tegenover zich gevonden. De vraag
is, of er van een zeker samenspel tussen Van Bosse en Mees in deze sprake
was. Hun motieven zouden eventueel uiteenlopend kunnen zijn geweest, Van
Bosse meer lettend op het directe schatkistvoordeel en de haalbaarheid van
zijn plannen in het parlement, Mees het voorschot ziende als een onder de
heersende omstandigheden ongevaarlijk middel,48 dat hij zou kunnen han-
teren om een bres te slaan in het starre keurslijf van het bestaande octrooi
met uitzicht op een meer fiexibel bankbeleid op langere termijn. Een eenmaal

toegekend voordeel aan de schatkist in de vorm van een renteloos voorschot
zou mogelijk later gemakkelijk om te zetten zijn in een regeling als voorge-
steld  in  zijn  nota  van  I 850·  Van enig priv6-overleg omtrent  dit punt tussen
Mees en Van Bosse is mij echter niet gebleken.

Overigens kan men begrip opbrengen voor het negatieve standpunt van
de directie aangaande de koppeling van de emissie van klein bankpapier aan
een renteloos voorschot aan het Rijk. Wat heeft het ene met het andere te
maken? Het geven van een doorlopend voorschot zou ook een eerste stap in
een gevaarlijke richting kunnen zijn en daarom bevreemdt het enigszins, dat
juist Mees, de schrijver over de Wisselbank en criticus van de onzalige cre-
dietverlening door die bank aan de Compagnie, een dergelijk voorstel kon
doen zonder dit gevaar te signaleren. Men moet haast aannemen, dat hij om
tactische redenen, om beweging te krijgen in een verstarde situatie, met de
minister op de aangegeven wijze in zee heeft willen gaan. Hoe dit zij, de ne-
derlaag van  Mees in de directievergadering van  I I  april  I 85 I  was de tweede,
die hij in het tijdsbestek van enkele dagen te incasseren kreeg.

In het door hem opgestelde verslag aan commissarissen over het boekjaar

47·      Vgl. De Jong, deel I,  2de stuk, document nr.  I 35·
48.     In deze jaren bedroeg de gemiddelde metaalvoorraad  der Bank ongeveer  Ioo % van
het totaal der opeisbare verplichtingen. Vgl. De Jong, decl I, ide stuk, blz. 577·
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1850-185 I,uitte brengen in de vergadering van 9 april 185 I, pleitte hij, weer
aanknopend aan zijn voorstellen van  1850, voor de publicatie van enige cijfers
inzake de stand van het operend kapitaal, het bedrag der omlopende biljetten,
der rekening-courantsatdi alsmede  an de metaaldekking, gegevens, die het
publiek zouden kunnen overtuigen van de overvloed aan middelen, waarover
de Bank beschikte.49 In de directievergadering van 7 april, waarin het verslag
van de secretaris besproken werd, kwam men zowaar over een dergelijke
publicatie tot overeenstemming, niet in de laatste plaats waarschijnlijk om-
dat men hoopte, gezien het minimale dividend vanf 30,- over het verstreken
boekjaar, dat van een dergelijke publicatie mogelijkerwijs enige stimulerende
werking om van de diensten der Bank gebruik te maken uit kon gaan. Het
mocht helaas niet baten. Bij commissarissen rees een zodanig verzet tegen
openbaarmaking van deze summiere cijfers - er werd zelfs met enkele porte-
feuilles gezwaaid -, dat de directie haar voornemens liet varen.

Toch zou op het gebied van grotere openbaarheid met betrekking tot enige
fundamentele bankgegevens spoedig een kleine triomf voor Mees weggelegd
zijn. Dat stond in verband met de octrooiwijziging, die bij K.B. van 9 juni
1852,  nr.  54 tot stand  kwam. De wijziging was een resultaat van een initiatief
van de bankdirectie zelf, daarbij geurgeerd door de voortdurende slapte in
het bankbedrijf en zeker onder invloed van de reeds eerder door Mees gedane
voorstellen. Men ging echter slechts schoorvoetend de weg op, die Mees ge-
wezen had. De wijziging beperkte zich - om de hoofdpunten te noemen - tot
ruimer beleggingsmogelijkheid voor het reservefonds, tot een uitbreiding van
de beleningsfaciliteiten voor buitenlandse staatsfondsen en ten slotte tot de
verplichting maandelijks in de Staatscourant een opgave te doen van het be-
drag der omlopende biljetten, der rekening-courantsaldi en de grootte van de
Inetaalvoorraad, waarbij wat dit laatste betreft aangetekend zij dat het doen
van meerdere openbare mededelingen overgelaten werd aan het oordeel der
directie in overleg met commissarissen, alles natuurlijk met behoud van de
verplichting tot stipte geheimhouding omtrent transacties met particulieren.
Merkwaardig is, dat de directie met haar initiatief tot octrooiwijziging nog de

49·     Mees komt in dit verslag weer terug op de geringe activiteit der Bank en de oorzaken
daarvan. Hij verwijst daarvoor naar zijn vorig verslag, maar lucht tevens zijn hart met be-
trekking tot de algehele politieke en sociale situatie van die jaren. Het is tevens  een  van  de
zeldzame malen in geschriften van zijn hand, dat het socialisme expliciet genoemd wordt.  Ik
citeer een tweetal passages: 'Zoo lang de wet evenmin door geregeerden als door regeerders
heilig geacht wordt, maar demagogische of autokratische omwentelingen elkander blijven
afwisselen, kunnen ook handel en fabrieksnijverheid zich niet op hun vroeger standpunt
herstellen.' En verder: 'Terwul tech de wezenlijke belangen der volken veronachtzaamd en
de staatskassen door Udele krijgstoerustingen uitgeput worden, blijft het gevaar steeds
levendig, dat te midden dier woelingen ook het socialisme de gelegenheid erIange om al-
thans tijdelijk eenen onzaligen triumph te behalen.'
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meeste tegenstand ontmoette bij haar eigen commissarissen, waarbij met
name Ananias Willink, voormalig directeur der  Bank en sedert 1846  coni-
missaris, zich ontpopte als een felle tegenstander van in het bijzonder de voor-
stellen tot wat grotere openbaarheid. Noch de regering, noch de onl advies
gevraagde Kamers van Koophandel van Amsterdam en Rotterdam maakten
veel bezwaar, waarbij eerstgenoemde Kamer niet naliet op te merken, dat zij
reeds in  1838 bij gelegenheid van de adviesaanvrage inzake octrooiverlenging
op het nut van grotere publiciteit gewezen had. Commissaris Willink naiii
zelfs de moeite zijn bezwaren op schrift te stellen, zodat de directie zich ge-
dwongen zag in een uitvoerige memorie aan commissarissen op de geopperde
bezwaren stuk voor stuk in te gaan. Zij deed dit met succes, want zij vond
uiteindelijk de grote meerderheid der commissarissen bereid haar fiat aan de
directieplannen te geven. Willink alleen bleef halstarrig en nam zijn ontslag. 50

Klaarblijkelijk is de tekst van zowel het voorstel van de directie aan com-
missarissen van 3 maart I 852 als die van de ongedagtekende memorie van
antwoord op de door commissarissen geuite bezwaren door Mees opgesteld.
De originelen in het archief van de Nederlandsche Bank (dossier Octrooi-
wijziging I 852) zijn beide in het handschrift van Mees, de stij 1 is typisch Mees
en met name het tweede stuk bevat passages, die letterlijk overgenomen zijn
uit Mees' nota van I 850. Kennisneming van deze documenten geeft derhalve
een beeld van de opvattingen van de schrijver over wezen en functioneren van
een instelling als de toenmalige Nederlandsche Bank. Daarbij valt op, dat
zijn wijze van beschouwen van het wezen ener circulatiebank nog sterk doet
herinneren aan de redeneertrant van de Proeve. Het bedrag van de bankbil-
jettenomloop wordt gezien als een van het publiek geleend kapitaal, dat be-
schikbaar is voor de operatien der Bank in de vorm van beleningen en discon-
teringen. Als hoofdbeginsel van de Bank wordt aangeduid haar bevoegdheid
'om biljetten aan toonder uit te geven en om het kapitaal, dat zij daardoor
renteloos van het publiek leent, op eene voor haar winstgevende wijze aan te
wenden:51   De  houders  der  bankbiljetten  zijn  dus  de  credietverleners  der
Bank, die hun kapitaal gratis aan de Bank afstaan. Men vraagt zich af, wan-
neer men dit leest, om welke redenen die houders speciaal ten behoeve van de
Nederlandsche Bank afgezien hebben van het ontvangen van een vergoeding
voor het ter beschikking stellen van hun kapitaal. Een nog onvoldoende pre-
cisering van het begrip crediet ligt ten grondslag aan deze vreemd aandoende
formuleringen, een factor ,die Mees indertijd bij zijn beoordeling van de
Wisselbank eveneens parten speelde. De houder van een bankbiljet van de
Nederlandsche Bank geeft evenmin crediet aan die instelling als de bezitter
50.    Vgl. De Jong, deel I, 2de stuk, de documenten 141, 142 en 145.
51.     Vgl. De Jong, deel I, 2de stuk, blz. I I 2.
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van bankgeld aan de Wisselbank, tenzij men de term crediet neemt in zijn let-
terlijke betekenis van vertrouwen, vertrouwen namelijk dat biljet en saldo

inwisselbaar zijn in hard geld. Credietverlening in strikt economische zin is
het tijdelijk beschikbaar stellen van koopkracht. De houder van een bankbil-

jet heeft geen koopkracht afgestaan en is dus en voelt zich ook geen schuld-

eiser van de Bank. Zo lang hij 'vertrouwen' in de Bank heeft en in die zin de

Bank bij hem 'crediet' heeft, is het hem onverschillig of hij papier of specie
in kas heeft. De directie geeft in haar stukken bij monde van Mees te kennen,

dat bij een honderd procent metaaldekking het door de circulatie der biljetten
verkregen kapitaal onvruchtbaar in haar kelders ligt. Dat moge zo zijn, maar
men moet er wel bij bedenken, dat dit kapitaal voordien, toen het nog als
ruilmiddel circuleerde, even onvruchtbaar was. Bovendien moet bezwaar ge-

maakt worden tegen het woord verkregen. Vanuit individueel standpunt be-
zien heeft in een dergelijk geval niemand van zijn kapitaal afstand gedaan.
De kassen van de houders der biljetten zijn physiek wat lichter geworden,
maar hun beschikbaar kapitaal is gelijk gebleven. Vanuit collectief standpunt
kan men zeggen, dat een deel van het reele vermogen van de gemeenschap,
dat de ruilmiddelfunctie vervulde en als geld circuleerde, vervangen is door
een ander medium, in dit geval intrinsiek waardeloos papier. Daarmee is de

mogelijkheid gegeven van een andere bestemming voor een kleiner of groter
deel van het gesubstitueerde goed. Maar dit sluit dan tevens de erkenning in,
dat het substitutieartikel die ruilmiddelfunctie ten volle waarneemt en het

bankbiljet dus deel uitmaakt van de maatschappelijke geldvoorraad, een er-
kenning, die men hier bij Mees in dit stadium nog niet vindt.

Ten minste niet expliciet.
Wel impliciet.
Want wat kan het door Mees gewenste vruchtbaar maken van het door

biljettenemissie verkregen kapitaal anders betekenen dan door middel van

geldscheppende credietverlening door de circulatiebank de geldomloop een
andere samenstelling te geven en een deel van het nationale vermogen vrij te
maken van de functie te dienen als onvruchtbaar geld? Mees bedoelde zeker

niet in deze stukken een uitgewerkte banktheorie te geven. Het ging om wat
meer praktische kwesties zoals de vraag, wat te doen met het reservefonds der

Bank, de beleningsmogelijkheid van vreemde effecten en dan vooral ook,
zoals wij reeds zagen, de verdere openbaarmaking van bankgegevens. De
brokjes theorie echter, die in deze stukken verspreid liggen, geven aanleiding
tot de mening, dat Mees in dit stadium nog niet geheel en al doorstoot tot de
kern van het circulatiebankwezen en nog moeilijk los komt van oude formu-

leringen. Dit behoeft natuurlijk niet uit te sluiten, dat hij met het door hem
voorgestane praktische bankbeleid op het juiste spoor was. De praktijk - en
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als secretaris was ook Mees prakticus - volgt soms intuitief een koers,  die  de
theorie amper verkend heeft en zelfs achteraf met moeite in kaart brengen en

als de juiste aanmerken kan. Bij de behandeling van de Bankwet van 1863,
in wezen een schepping van Mees, zal blijken hoeveel duidelijker ook in zijn
formuleringen Mees ten aanzien van de problematiek van geld- en crediet-
wezen en de rol daarin van de circulatiebank geworden is, een chapiter, dat
zo dadelijk aan de orde komt. In de antwoord-nota aan Willink c.s. is in aan-
sluiting aan de nota van 1850 de aanzet voor deze verdieping van inzicht
zeker aanwezig.

Van belang zijn daarin tevens de opmerkingen van Mees over grotere
openheid van bankzaken. Geargumenteerd wordt, dat openbaarmaking van
fundamentele bankgegevens geen voldoen is aan een 'ijdele nieuwsgierig-
heid,' maar een onmisbaar hulpmiddel ter beoordeling van de 'tegenwoor-

dige gesteldheid en de waarschijnlijke vooruitzigten der geldmarkt.' Niet het
geldelijk voordeel der Bank is daarmee gebaat, maar het algemeen belang
maakt openbaarmaking der bankgegevens, die als een barometer fungeren
in de monetaire sfeer, nuttig en nodig. Mees maakt een vergelijking met de
muntslag. Men publiceert het bedrag van de muntslag, zo stelt hij, maar even
belangrijk is het om te weten hoeveel biljetten er in omloop zijn. In opmer-

kingen van deze aard zie ik toch een groei naar een visie, die het bedrijf van
een circulatiebank meer trekt in de macro-economische sfeer der maatschap-

pelijke geldvoorziening en zich los maakt van de opvatting, die ook de cir-
culatiebank louter ziet als een intermediair tussen credietgever en crediet-

nemer.
Op grond dan van de octrooiwijziging van 1852 werd vanaf I juli van dat

jaar maandelijks in de Staatscourant opgave gedaan van het bedrag der om-

lopende biljetten, der saldi in rekening-courant en het bedrag aan munt en
muntmateriaal in het bezit der Bank. Mees stelde zich daar evenwel niet mee

tevreden. Hij wilde laten zien, wat men met deze gegevens zou kunnen doen.

Daartoe publiceerde hij met gebruikmaking van de mogelijkheden van het
nieuwe artikel 47 van het octrooi en na verkregen toestemming van directie

en commissarissen in het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje
van het najaar van I 852 een overzicht van het verloop van de zojuist genoem-

de grootheden vanaf de oprichting der Bank.52 Hij toont met kennelijk ge-

noegen aan, dat de aldus gepubliceerde cijfers in combinatie met de bekende

gegevens omtrent de stand van kapitaal en reservefonds der Bank de lezer in

staat stellen zelf de grootte van het opererend kapitaal te berekenen. Uitge-

voerd naar de stand per 30 juni I 852 laat deze berekening zien, dat per die
datum het opererend kapitaal beneden het totaal van kapitaal en reservefonds

52. Vgl. Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje, I 852, blz. 255-257·
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blijft, zodat de Bank haar eigen middelen niet ten volle rendabel heeft kunnen
maken. Hoewel haar tarieven van  I  tot 3% belopen, is haar metaalschat
groter dan het totaal van biljetten en saldi. Mees laat niet na de hoop uit te
spreken, dat in deze toestand spoedig verandering komt. Hij voegt daaraan
toe, dat, wanneer men het bedrag van munt en muntmateriaal in verhouding
tot het totaalbedrag van biljettenomloop en saldi zal zien dalen, dit dan niet
als een ongunstig teken gezien moet worden, maar als een bewijs, dat 'een
deel van het nationaal kapitaal, dat thans werkeloos ligt, eene voordeelige
aanwending heeft gevonden,' aan welke laatste conclusie, ofschoon men ze in
het licht van het bovenstaande als juist kan aanmerken, men toch gaarne een
wat meer precieze argumentatie had willen zien toegevoegd.53

Daarmee wil ik niet tornen aan de waarde van het feit, dat dankzij de be-
moeienissen van Mees de kern van het bankgebeuren in de openbaarheid
werd gebracht, vatbaar voor bestudering en bespreking in kringen van weten-
schap en praktijk, een onmisbare stap in de richting van verheldering van de
begripsvorming. Dit was immers ook wat Mees eerder tegenover Ackersdijck
betoogde bij hun onderling beraad over zijn al of niet toetreden tot de bank-
staf, dat hij namelijk, ook staande in de praktijk van het bankvak, bij zou
kunnen dragen tot verduidelijking en verspreiding van economisch inzicht.
In dit verband wijs ik op de voordrachten van Mees in de Maatschappij Felix
Meritis te Amsterdam in januari en februari  I 853  over de gevolgen  van een
vermeerderde edelmetaalproductie, maar in het bijzonder op zijn deelneming
aan de debatten, toen Buys in dit genootschap in I856 zijn Voorlezingen over
de circulatiebanken hield.54 De voordrachten in Felix Meritis en de daarop
volgende discussies tijdens het zogenaamde Gemeenzaam Onderhoud ge-
tuigen van de ernst, waarmee men zich in kringen van wetenschap en zaken-
leven op de studie van bank- en geldwezen wierp, maar tevens bewijst menige
ons thans soms lichtelijk naief voorkomende vraag of opmerking vanuit het
aanwezige auditorium hoe nuttig en nodig het was, dat een man met het
gezag van de secretaris der Nederlandsche Bank zijn licht op de beliandelde
problemen liet schijnen. In de derde van het drietal discussies volgende op de
voordrachten van Buys had Mees gelegenheid zijn publicaties in het zojuist
genoemde Jaarboekje  van   I 852 in herinnering te roepen  en  nog  eens  met
rekenvoorbeelden aan te tonen, hoe de van de zijde der Bank gepubliceerde
gegevens op grond   van de octrooiwijziging   van   I 852 dienstbaar gemaakt
53·   Legt men de nadruk op het woord 'nationaal.' dan krijgt de uitspraak reeds een be-
tekenis in de door mij bedoelde richting.
54·  Vgl. W.C. Mees, Over de gevolgen van eene vermeerderde voortbrenging der edele
metalen, in: Overzicht der werkzaamheden van de Afdeeling Koophandel der Maatschap-pij onder de zinspreuk Felix Meritis, Amsterdam, 1853, blz.  IOI e.v.; J.T. Buys, Voorlezin-
gen over de circulatiebanken, Haarlem  1856, voornamelijk blz.  I 65 e.v.
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konden worden aan een veel nauwkeuriger diagnose van de toestand der

geldmarkt en de mogelijkheden der Bank op die markt dan voorheen.
Met de octrooiwijziging van I852 heeft Mees, zou men ten slotte kunnen

zeggen, definitief greep op de Bank gekregen en is deze de weg gegaan, die
hij wees. Dat hijzelf van meet af vast overtuigd was van de juistheid van die
weg,  bewijst wel zijn directieverslag van I852-I 853, uitgebracht op  I 3 april
1853, toen hij met kennelijke voldoening inging op de nieuwe mogelijkheden
en niet nalaten kon ten aanzien van de periodieke aankondigingen van 'den
staat  der  bank'  op te merken,  dat deze sedert  I  juli  I 852 geregeld hadden

plaats gevonden'zonder dat (wij) iets hebben kunnen bespeuren van de daar-
uit door sommigen voor onze Instelling voorspelde onheilen.'55

DEBANKWETVANI863

Tot volle ontplooiing is Mees gekomen bij de voorbereiding van de totstand-
koming  van de Bankwet  van   I863. Het bankoctrooi  van  I838  zou  op  3 I
maart I 864 aflopen en het was dus zaak tijdig voorzieningen te treffen.  Deze

voorzieningen zouden naar algemeen gevoelen destijds zowel wegens de ge-
wijzigde staatkundige constellatie als wegens de noodzaak volkomen klaar-
heid te scheppen in de juridische positie van de Nederlandsche Bank - een
naar veler mening tot dan toe discutabele zaak - moeten steunen op de wet,
zodat van een regeling bij Koninklijk Besluit - de vroegere praktijk - moest
worden afgezien. De toenmalige minister van financi8n G.H. Betz trad reeds

in de  zomer  van  I 862 in overleg  met  de  Bank  over de vraag, welke voorzie-

ningen een in te dienen wetsontwerp zou moeten bevatten. Tekenend voor de
sterke positie, die Mees intussen bij de Bank verworven had, is het feit, dat de
minister zich daartoe rechtstreeks tot Mees persoonlijk wendde, hoewel deze
als secretaris formeel niet eens deel van het bestuur der Bank uitmaakte.
Mees moest het overleg in eerste aanleg beschouwen als een confidentiele
zaak tussen hem en de minister buiten zijn eigen directie om. Mees heeft dit

geaccepteerd, maar is toch reeds vroegtijdig, namelijk na het uitbrengen van
zijn  eerste  nota  aan de minister  in het najaar  van   I 862,  met deze overeenge-

komen, dat hij de directie op de hoogte zou kunnen stellen van de gang van
zaken. Van de zijde van directie en commissarissen zijn echter nadien geen
essentiele wijzigingen meer aangebracht in de opzet van Mees. Voor een
minitieuze beschrijving van de totstandkoming van de Bankwet van  1863  kan
weer verwezen worden naar De Jong, die hieraan het hele eerste boek van het
tweede deel van zijn Geschiedenis van de Nederiandsche Bank wijdt onder de
55·    Archief N.B. Verslagen van de directie aan commissarissen.



I 68 MEESINZIJNAMSTERDAMSETIJD

kernarchtige titel: Het geclausuleerde  monopolie:  De  Bankwet  van  1863· Mij
gaat het er hier om in het licht te stellen, welk een dominerende rol Mees in
dit stuk gespeeld heeft en om aan te tonen, hoeveel helderder en preciezer
diens inzichten op het gebied van geld- en bankwezen in de jaren tussen  1852
en  I 862 geworden zijn.

De  Bankwet  van 1863 betekende geen breuk met  het  in het verleden  ge-
groeide, maar haar voorbereiding dwong Mees zich nogmaals rekenschap te
geven van de al of niet juistheid van de gevolgde koers. Hij heeft dat gedaan
en zijn bevindingen neergelegd in enige nog nader te noemen schrifturen,
waarvan men zeggen kan, dat zij beslissend zijn geweest, althans wat de
essentiale punten betreft, voor de uiteindelijk tot stand gekomen wettelijke
regeling.  Men weet, dat destijds getwist is over de vraag, of aan het circulatie-
bankwezen het beginsel van vrije concurrentie of van monopolie ten grond-
slag behoorde te liggen en over de nog belangrijker vraag, of - welk stelsel
men ook koos - de biljettenemissie vrij gelaten kon worden of aan beperken-
de bepalingen onderhevig zou moeten zijn.

Pluraliteit en vrije biljettenemissie hadden hun principiele voorstanders.
Voorzover die stellingneming gebaseerd was op een ongenuanceerd beroep
op een verondersteld liberaal beginsel, volgens hetwelk elke regeling van wat
dan ook afgewezen diende te worden enkel en alleen omdat het een regeling
was en aantasting van vrijheid altijd als een kwaad gezien moest worden, was
die positie niet zo moeilijk aan te tasten. Sommige voorstanders van vrijheid
in bankzaken gingen echter verder en trachtten argumenten aan te dragen,
waaruit zou moeten blijken, dat vrijheid in bankzaken ook het meest doel-
matig zou zijn. Opvallend is evenwel, dat deze'redenerende' voorstanders van
vrijheid voor onrniddellijke realisatie van hun visie terugschrokken en deze
naar een - hoe verre? - toekomst verschoven wensten te zien, een standpunt,
dat uiteraard niet bevorderlijk was voor de overtuigingskracht van hun ar-
gumentatie. Mees, eveneens van liberate huize, maar een verklaarde vijand
van holle leuzen. wenste de monopoliepositie van de Bank gehandhaafd te
zien en was voorstander van regels ter beperking van de biljettenomloop. Ten
aanzien van de onmiddellijke verwezenlijking van deze wensen behoefde hij
dus ook van de laatstgenoemde vrijheidsapostelen niet veel te vrezen. Daar
stelde hij zich echter niet mee tevreden. Hij plaatste zijn theoretische funde-
ring van het te voeren beleid tegenover de hunne, een fundering, die hecht
gebleken is in de strijd der meningen en ten slotte de dragende idee geworden
is van de Bankwet. Dat die wet het bestendigen van het monopolie der Neder-
landsche Bank in die zin clausuleerde, dat het de wetgever ook binnen het
tijdsverloop van vijfentwintigjaren, voor welke periodede wet de Bank in haar
positie van circulatiebank bevestigde, vrij zou staan aan andere instellingen
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op dit stuk bepaalde rechten te verlenen, deed daaraan niets af en kan men in
wezen gelijkstellen met de verbale lofprijzingen, die zolang het debat duurde
aan het vrijheidsbeginsel toegezwaaid werden.

De  meningsuitwisseling in Nederland  rond de Bankwet van  1 863  is een -
vrij zwakke - nagalm van de in Engeland gevoerde strijd voor en na de tot-
standkoming  van  de Bank Charter Act van  I 844, waarbij tegenover elkaar
stonden de aanhangers van de currency theory en die van het banking prin-
ciple. Het kernpunt van de discussie was in Engeland de biljettenemissie,
waarvoor de aanhangers van de currency theory strenge reguleringsmaat-

regelen bepleitten om aldus inwisselbaarheid van de biljetten, die immers
slechts specie vertegenwoordigden, te verzekeren, waartegenover de aanhan-

gers van het banking principle betoogden, dat inwisselbaarheid op zich vol-
doende garanties bood tegen overuitgifte en dus voor monetaire stabiliteit,

terwijl bovendien, wanneer dit niet het geval zou zijn, het toch geen zin had
alleen de biljettenemissie te regelen, omdat de bankdeposito's in dit opzicht
dezelfde problematiek opleverden.56 Enerzijds dus een te beperkt geldbegrip

door miskenning van de betekenis van het girale geld en daarmee in verband

de gedachte door middel van streng gereguleerde biljettenemissie het geld-
stelsel te kunnen dwingen zich te gedragen als het geval zou zijn bij een circu-
latie van uitsluitend metaal,57 anderzijds bij een juister inzicht in de samen-

stelling van de maatschappelijke geldvoorraad een onderschatting van het
gevaar van een uit de hand lopen van de geldmassa.

Zoals het niet zelden gaat, heeft de ontwikkeling zich van het goede en

juiste in beide standpunten meester gemaakt. Die ontwikkeling heeft de nood-

zaak van regulering erkend en deze geconcentreerd bij de biljetten emitteren-

de bank, die daardoor van circulatiebank tot centrale bank uitgroeide. Zij
heeft echter onder erkenning tevens van de essentiele rol van het particuliere
bankwezen ten aanzien van de geldvoorziening die regulering daarover uit-

gestrekt door het centrale bankgeld een beslissende betekenis toe te kennen

bij het bepalen van de potentiele hoeveelheid giraal geld. Dat leidde dan ten

slotte tot het geintegreerde systeem van centrale bank en particuliere banken

van meer moderne tijden. Theoretisch inzicht en praktijk van alle dag gaan
hand in hand, waardoor het in veel gevallen, zoals ook bij de ontwikkeling

56.    Vgl. J.A. Schumpeter, History of economic analysis, biz. 727·

57·   De herhaalde 'suspensions' van de Bankwet zijn door tegenstanders vaak gezien als

symptoom van het onjuiste, starre systeem, dat aan de wet ten grondslag lag. Interessant is
de opmerking van Schumpeter, die t.a.p. biz. 727, noot 25, Opmerkt, dat door een man als

Lord Overstone, fervent aanhanger van de Currency theory, de noodzakelijkheid van deze

'suspensions' was voorzien 'and they were really, though not officially, part and parcel of
his scheme.'
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van geld- en bankwezen, moeilijk uit te maken is, welke van de twee krachten
de leidende is.

Hoe was de situatie in Nederland destijds?
Wanneer men een man als Buys tijdens de discussies in de Maatschappij

Felix Meritis in de winter van 1855-56 hoort opmerken, dat de voornaamste
taak van een circulatiebank is het bemiddelen tussen kapitalist en onderne-
mer, een taak, die eerst goed vervuld zal worden onder een systeem van vrije
concurrentie, omdat gevreesd moet worden, dat bij monopolie de kapitalen
niet vruchtbaar gemaakt worden, maar ongebruikt bij de kapitalist blijven
liggen, beseft men hoe weinig genuanceerd het bankbegrip in het algemeen
nog was.58 Men kan echter zeggen, dat de realiteit van het bankwezen nog
even ongenuanceerd was. Nederland kende naast de Nederlandsche Bank
wei wat particuliere kassiershuizen, die zeker ook meer of minder bankiers in
de meer moderne betekenis van dit woord waren, maar van een bankwezen
dat die naam verdiende was naast de Nederlandsche Bank nog geen sprake.
Begrijpelijk is dan ook, dat men een instelling als de Nederlandsche Bank kon
zien als een soort optelsom van alles, wat men op een of andere wijze met het
idee bank kon associeren en met name geen scherp onderscheid maakte tus-
sen de functies van geldvoorziening en credietverlening. Dan begrijpt men
ook, dat Buys pluraliteit bepleiten kon als zijnde een opheffing van de be-
perkingen, die het crediet ondervindt. Bij Mees, die de debatten in Felix
Meritis in die winter van 1855-56 volkomen domineerde, breekt een scherper
inzicht door, wanneer hij tegenover Buys riposteert, dat de 'beoogde voor-
deelen van een goed credietstelsel niet noodwendig met de uitgifte van bank-
biljetten zamenhangen,'59 aldus een distinctie makend tussen de begrippen
geld en crediet. Neemt men volgens Mees maatregelen om 'den omloop als
geld van bankbiljetten te regelen,' maatregelen, die men kan vergelijken met
'de zorg voor de munt,' dan zijn zulke maatregelen niet te beschouwen 'als
pogingen om de ontwikkeling van het crediet te regelen, veel min te beperken,
maar blootelijk als politiemaatregelen ter waarborging van een goed ruil-
middel.'60 Hoe moeilijk het echter ook voor hem was tot volledige klaarheid
te komen, bewijst weI, dat hij enerzijds nog spreekt van de biljettenemissie
als een kapitaal, dat de banken van de houders der biljetten lenen om het via
disconto's en beleningen weer aan de nijverheid uit te lenen, een idee, dat ook
bij Buys leeft, maar anderzijds nadrukkelijk stelt, dat het een hersenschim is
te menen, dat door uitgifte van biljetten de credietmiddelen, die de banken
beschikbaar kunnen stellen, onbegrensd zijn, waarbij hij met dit laatste mijns
58.      Vgl. J.T. Buys, Voolezingen over de circulatiebanken, blz.  1 7 1.
59.   Vgl. Idem, blz. 17L
60.      Vgl.  Idem,  blz.  I 68.
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inziens impliciet aangeeft, dat geldcreatie en beschikbaarstelling van feitelijk
bestaand kapitaal twee onderscheiden zaken zijn.

61

Zoals gezegd dwong de tot stand te brengen wettelijke regeling van het

circulatiebankwezen Mees nog eens expresselijk deze hele materie opnieuw
te overwegen. Het initiatief tot de wettelijke regeling ging in eerste instantie
uit van minister Betz, die de referendaris Gleichman62 van zijn departement

opdracht gaf een nota te vervaardigen, die een gemotiveerd voorstel ten aan-

zien van de te regelen punten zou moeten bevatten. Het was deze nota-Gleich-

man, die door Betz aan Mees werd voorgelegd met het verzoek zijn mening
daarover te geven. De Jong heeft de nota-Gleichman een gedegen stuk werk

genoemd van de jeugdige referendaris, van wie niet bekend is, dat hij al eerder

studie gemaakt had van economische vraagstukken, laat staan van de proble-
matiek van geld- en bankwezen.63 Men kan dat beamen, hoewel men bij

lezing van het stuk geneigd is bij vele passages een vraagteken te plaatsen.

De schrijver zelf is, zoals hij aan het slot van zijn nota zegt, ervan overtuigd,

dat zijn stuk vele zwakke punten bevat. Hij gaat gedrukt onder het bewust-

zijn met de praktische zijde van het bankbedrijf weinig vertrouwd te zijn.
Over de praktische toepassing van het door hem voorgestane stelsel zal dan

ook zeker nadere studie nodig zijn, waarbij hij vooral ook rekent op de mede-

werking van de Bank, waarvan hij met een hoofse buiging in de richting van

Mees opmerkt, dat zij 'sedert het optreden van haar tegenwoordigen secre-
,64

taris meer op de hoogte van, en in harmonie met haar tijd is dan vroeger.

Hij blijft echter overtuigd van de juistheid van zijn theoretisch uitgangspunt.

Dit uitgangspunt is de volstrekte vrijheid in bankzaken als enig juist beginsel,

vrijheid zowel in het oprichten van circulatiebanken als vrijheid in de biljet-
tenemissie. Het is alsof men Buys hoort, als Gleichman zegt, dat eerst bij

61.    Vgl. Idem, blz.  172. Vgl. in dit verband Pierson in zijn bespreking van het werk van

P.  Verloren, De verhouding  van den Staat  tot het Bankwezen,  in  De  Gids  van  I 865  en
afgedrukt in N.G. Pierson, Verspreide economische geschriften, deel IV, blz. 403 e.v., waar

hij opponeert (blz. 405) tegen de oude voorstelling, dat circulatiebanken door tot groter

bedrag dan haar specievoorraad biljetten uit te geven kapitaal scheppen.
62.     Mr. Johan George Gleichman, geboren te Rotterdam in  I 834, was in 1860 commies

geworden op het ministerie van financien en spoedig opgeklommen tot referendaris. Het

was dus op nog zeer jeudige leeftijd, dat hij aandeel had in de voorbereiding van de Bank-
wet van 1863· Hij zou later carritre maken bij de Nederlandsche Bank als agent te's-Gra-
venhage en als directiesecretaris te Amsterdam. Daarna volgde een politieke loopbaan als

minister en parlementslid.  Van  1880  tot  I 888  was hij commissaris  van de Nederlandsche

Bank.  In het weekblad Eigen Haard, jaargang  I 885,  blz.  24 e.v., verscheen  van  zijn  hand

een levensbericht van Willem Cornelis Mees, dat - hier en daar in vrij gezwollen toon -
blijk geeft van grote bewondering voor de persoon van zijn vroegere onderhandelingspart-
ner en latere chef en collega. De in de tekst te bespreken nota-Gleichman vindt  men  afge-
drukt bij De Jong, decl IV, document nr.  I.
63·    Vgl. De Jong, deel II, blz. 5.
64·    Vgl. Idem, deel IV, blz. 40.
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volledige vrijheid in dit tweevoudig opzicht het crediet 'zich volkomen en in
verhouding tot den bijzonderen landsaard' kan ontwikkelen. 65

Gleichman ontpopt zich als een fervent aanhanger van de leer van het
banking principle. Hij ontkent de noodzakelijkheid zelfs de mogelijkheid van
regulering van de biljettenemissie. Naar welke norm zou die regulering moe-
ten geschieden, zo vraagt hij zich af. De omvang van de metaalcirculatie? Kan
men dan regels ontlenen aan iets, dat zelf geen regels kent? En waarom dan
aileen de aandacht geconcentreerd op de bankbiljetten en niet op 'den invloed
en de werking van ander handelspapier, van wissels, promessen en wat dies
meer zij' 66 Ware het al mogelijk de gemengde circulatie aan dezelfde wet-
ten67 te onderwerpen als een zich 'zelf regelende' en zich 'zelf registrerende'
metaalcirculatie, dan zou dat bovendien niet anders dan teleurstelling bren-
gen. Het zou een miskenning van het crediet zijn, een neutralisering van het
crediet 'juist op die tijdstippen, waarop het de meeste diensten zou kunnen
bewijzen.'68

Opvallend is hier bij Gleichman ook weer het ongenuanceerde gebruik van
het begrip crediet. In tijden van spanning is wat de koopman nodig heeft kas,
geld dus. Het middel om dat te verkrijgen is dan wellicht het crediet, maar
het feit dat door middel van credietverlening additioneel geld gecreEerd kan
worden, bewijst juist, dat de credietverlenende instantie de omvang van de
circulatie wel degelijk kan beinvloeden. Gleichman maakt zich echter weinig
zorgen om het mogelijke gevaar, dat in dit laatste schuilt. Daargelaten het
geval, zegt hij - en ik vraag mij af, of men dat geval zo luchtigjes daar kan
laten -, dat de banken de tekenen des tijds niet verstaan en zij hun gelden
beneden de marktprijs verkiezen te verstrekken, kunnen zij aan het totaal-
cijfer der circulatie niets af doen. De banken staan in het algemeen en in be-
ginsel volkomen passief tegenover de circulatie, waarvan de grootte, de toe-
en afneming uitsluitend bepaald worden door de behoeften van het verkeer.
Eenzelfde opvatting vindt men bij Buys, die in zijn niet van geestigheid ge-
speend opstel in De Gids van  I 863 uitroept: 'er kan geen billet omloopen, dat
niet in eene wezenlijke behoefte voorziet.'69 Het bankbiljet zelf ziet Gleich-

65·   Vgl. Idem, idem, blz. 5.
66.   Vgl. Idem, idem, blz. 7.
67· Wanneer Gleichman spreekt van de 'wetten,' waaraan een metaalcirculatie onder-
worpen is, dan is hij in tegenspraak met zichzelf, als hij tegelijkertijd stelt, dat men de pa-
piercirculatie niet moet trachten te binden aan iets, dat zelf geen regejs kent.
68.    Vgl. De Jong, decl IV, biz. 1 3.
69.     Vgl. J.T.  Buys, Een gevierd monopolie, in :  De Gids van  I 863,  biz.  328 e.v., opnieuw
verschenen in: Economisch-historische herdrukken, zeventien studien van  Nederlanders,
's-Gravenhage, 1964, blz. 344 e.v. Het citaat in de tekst is genomen uit deze herdruk. (biz.
365)·

In dit hier en daar door de ironische toon zelfs vermakelijk opstel schaart Buys zich aan
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man niet als geld, tenzij het niet-inwisselbaar is en gedwongen koers heeft. In
dat laatste geval is er wel degelijk gevaar voor overemissie met onoverzien-
bare gevolgen voor het prijsniveau. Het inwisselbare biljet echter is geen geld,
het vertegenwoordigt geld en weI het metalen geld, dat anders in circulatie
zou zijn. 'Dat metaal bespaart het, dat voegt het aan het nationaal kapitaal
toe.'70 Het inwisselbare biljet maakt zodoende, hoewel geen geld zijnde, weI
deel uit van de circulatie. Een zuivere metaalcirculatie zou zelfs nimmer het
cijfer kunnen bereiken van een gemengde circulatie, die evenwel, zolang de
biljetten inwisselbaar blijven, nooit te groot kan worden. Het biljet vertegen-
woordigt immers niet alleen een zekere hoeveelheid gemunt metaal, maar in
het algemeen vertegenwoordigt het waarde. Het bekleedt tijdelijk handels-

papier, waren, koopmanschappen, ongemunt metaal met de hoedanigheid
van ruilmiddel. De emitterende bank 'monayeert' tijdelijk allerlei goederen.
Zolang tegenover die biljetten  maar 'met handen te toetsen waarde'71 staat,
herscheppen zich die waarden in 'zoovele hulpmiddelen, onderdeelen der
circulatie.'72 •De vorm, waarin hij (de bankier) zijn kapitalen leent, brengt
vermeerdering der circulatie met zich. En ziedaar - nevens het aandeel der

besparing, en daarmee zamenvloeijend, het groote aandeel der papier-circu-
latie. Zij geeft hulp, ook dAAr, waar de zuivere metaal-circulatie zou te kort
schieten. ,73

de zijde van de voorstanders van pluraliteit in het circulatiebankwezen. Hij is wel van me-
ning, dat gezien de wijze van bedrijfsuitoefening door de Nederlandsche Bank de kwestie
iets aan opportuniteit verliest, waarbij hij lof toezwaait aan de 'tegenwoordige hoofdbe-
stuurder der Bank' (Mees was in februari van dat jaar tot president benoemd), die hij met
volle recht geroemd wil zien als 'onze eerste autoriteit op het gebied van geld- en crediet-
wezen.' (biz. 349) Hij kan echter niet nalaten op te merken, dat personen van deze allure
niet tot het 'vaste kapitaal van de Bank' behoren en dat men derhalve geen bankstelsel mag
bouwen op de verdiensten, die bepaalde personen in het verleden gehad of in het heden nog
hebben. Buys is dus v66r pluraliteit, maar niet zonder meer. Hij pleit voor zoiets als een
raamwet, waarin vastgesteld wordt op welke wijze en onder welke voorwaarden een cir-
culatiebank werkzaam kan zijn. Gaat men echter na, wat Buys zoal tot die voorwaarden
rekent - bijvoorbeeld de bepaling, dat het totaal der obligo's van een circulatiebank nooit
meer mag bedragen dan het dubbele van het aan een minimum gebonden volgestorte
kapitaal der betreffende instelling -, dan komt men tot de conclusie, dat deze voorstander
van vrijheid het circulatiebankwezen aan nog strengere beperkingen wil onderwerpen dan
het wetsontwerp  met zijn toch altijd nog geclauseleerd monopolie. Overigens:  men  zou  de
schrijver  van de stelling:  er  kan geen biljet omlopen,  dat  niet  in een wezenlijke behoefte
voorziet, de vraag voor kunnen leggen, of die stelling ook omkeerbaar is en dan zou kunnen
luiden:  er  is  geen wezenlijke behoefte aan bankbiljetten, waarin niet voorzien wordt.  Ik
denk dat Buys, die zo de nadruk legt op de innige verbondenheid van biljettencirculatie en
behoefte van het verkeer, die vraag bevestigend zou beantwoorden. Maar waarom zich dan
zo druk gemaakt om het stelsel?
70.    Vgl. De Jong, decl IV, biz. 28. Vgl. ook hier noot 61.
7 1,      Vgl.  Idem, blz.  26.
72.   Vgl. Idem, blz. 28.
73·   Vgl. Idem, biz. 28.
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Voorzover dit soms moeilijke betoog te begrijpen is, geeft Gleichman te
kennen, dat, indien het bankbedrijf, dat hij ziet als een ondeelbaar geheel -
hij wil niet weten van een scheiding of onderscheiding tussen biljettenemissie
en overige delen van het bankiersbedrij f - zich slechts bezig houdt met reele
transacties, alleen retle waarden 'monayeert' en bij zijn credietverlening de
marktprijs volgt, er dan geen storingen in de circulatie met alle ongewenste
gevolgen van dien zullen optreden. Het enige en afdoende middel om het
bankbedrijf tot dit optreden te dwingen is de inwisselbaarheid der biljetten.
Die inwisselingsverplichting stelt op het niet naleven van de regels van gezond
bankbedrijf de straf van het bankroet, een straf, die, wanneer ze toepassing
vindt, alleen maar zuiverend, selecterend en stimulerend ten gunste van het
gezonde bedrijfwerkt.

Men kan ten gunste van de nota-Gleichman zeker stellen, dat het een ver-
dienste van de schrijver is, dat hij begrip heeft voor de ruimere contouren van
het geldwezen, dat niet uitsluitend beheerst wordt door de problematiek van
de metaalcirculatie en een bankbiljet, dat alleen gezien wordt als een metaal-
certificaat. Anderzijds moet men hem tegenwerpen, dat hij als gevolg van zijn
wat zwevende begrippen omtrent geld en crediet alle 'papier' op 66n hoop
werpt en met name weinig of geheel geen onderscheid maakt tussen bankbil-
jetten enerzijds en handelswissels, promessen en dergelijke anderzijds, een
punt, waarop Mees hem dan ook terdege zal aangrijpen. Wat daarnaast ont-
breekt, is zelfs de aanzet van een begrip voor de bijzondere positie van een
circulatiebank tegenover het overige bankiersbedrijf, gevolg weer van het
feit, dat Gleichman biljettenemissie tot het normale bankbedrijf rekent en
deze uitgifte samen met uitgifte van welk handelspapier ook ongenuanceerd
samenvat onder de aanduiding 'ontwikkeling van het crediet.' Gleichman
gelooft zelf niet in de onmiddellijke toepasbaarheid van zijn beginselen.
Pluraliteit van circulatiebanken ziet hij pas op langere termijn realiseerbaar.

Een onmiddellijk vrij geven van de bankbiljettenemissie zou in Nederland
tot chaos voeren. De Nederlandsche Bank moet dus voorlopig haar mono-
polie behouden, maar de mogelijkheid dit monopolie te doorbreken mag niet
uitgesloten worden. Haar biljetten moeten inwisselbaar zijn in specie. De
dekking van de biljetten is in principe gewaarborgd door een zekere beper-
king in de operati8n der Bank74 en, als 'dernier mot' bij elk stelsel, door de
bekwaamheid en eerlijkheid bij het bankbestuur. Ten einde evenwel aan be-
zwaarde gemoederen tegemoet te komen wil Gleichman desnoods ter gerust-

74·  Gleichman zegt, dat disconteren, belenen ,metaalhandel en houden van rekening-
courant behoren tot de 'eigenaardige' werkzaamheden der Bank, biz. 5 1. Het schijnt juist te
zijn, merkt hij op, de operatiEn daartoe ook reglementair te beperken.
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stelling van deze toestemmen in een reglementair vastgesteld dekkingspercen-
tage in specie.

Mees bracht per I november I 862 zijn antwoord-nota op het stuk van Gleich-
man uit. Na de wijdlopige en niet altijd even duidelijke beschouwingen van
Gleichman is de lezing van het bondige en heldere verslag van Mees een ver-
ademing.75 Wat onmiddellijk treft bij Mees is de innerlijke samenhang van
een stuk banktheorie met een dosis opgedane bankpraktijk. Bij hem niet
zoals bij Gleichman een tegenstelling tussen zijn praktische voorstellen en
zijn theoretische beschouwingen. Tien jaren van studie en van intensieve
praktijk hebben ten gevolge gehad, dat vergeleken met zijn beschouwingen

van I 852 zijn inzichten zich in sterke mate verdiept hebben. Dat uit zich zelfs
in terminologisch opzicht. Ook de moderne lezer heeft geen moeite zich dui-
delijk voor ogen te stellen, wat de schrijver bedoelt. Deze nota van Mees kan
men een mijlpaal noemen in de ontwikkeling van de ideeen aangaande geld-
en bankwezen in Nederland. Zij is richting gevend geweest voor de Bankwet
van I 863· De vele stukken die nog geschreven en de vele redevoeringen, die

nog gehouden zijn, voordat de wet haar definitieve vorm kreeg, hebben daar
niets essentitels aan kunnen veranderen.

Mees vangt zijn beschouwing aan met een analyse van de positie van de
Nederlandsche Bank ten aanzien van papieruitgifte, metaaldekking en opere-
rend kapitaal in vergelijking met de overeenkomstige positie van de circula-
tiebanken in de ons omringende landen. Tekenend is hierbij, dat Mees het
zelfs tegenover een intimus van het ministerie van financien, die zijn stilzwij-
gen daaromtrent verklaart uit de geheimzinnigheid, waarin de handelingen
der Bank gehuld zijn, nog nodig vindt uiteen te zetten, dat men en hoe men
uit de gepubliceerde gegevens veel meer omtrent die handelingen kan afteiden
dan bij oppervlakkige beschouwing blijkt. Mees' analyse is in feite een herha-

ling van vroegere uiteenzettingen van hem in het Staatkundig en Staathuis-
houdkundig Jaarboekje van I852 alsmede in de bijeenkomsten van de Maat-
schappij Felix Meritis in de winter van I 855-56.76 Mees toont aan, dat de
Nederlandsche Bank per hoofd der bevolking meer biljetten in omloop ge-
bracht heeft dan welke der vergeleken buitenlandse banken ook. Toch is haar
metaaldekking hoger dan elders, terwijl niettegenstaande dat haar opere-

rend kapitaal per hoofd der bevolking een hoger bedrag haalt. Beschouwt
men deze feitelijke positie van de Bank met de potentiele positie, die zij met
het oog op de wettelijke voorschriften of de regels van goed bankbeheer even-
tueel zou kunnen innemen, dan behoeft geen vrees te bestaan, dat de Bank
75·    De antwoord-nota van Mees bij De Jong, decl IV, document nr. 6.
76.   Vgl. hier, blz. 165 e.v.
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in tijden van spanning niet aan de behoeften van handel en nijverheid tege-
moet zou kunnen komen. Hiermee is volgens Mees een argument aan de
praktijk ontleend tegenover de - veelal ongefundeerde - mening van hen, die

het monopolie van de Bank zien als een belemmering voor de ontwikkeling
van een aan de behoeften van het verkeer aangepast credietwezen.

Overgaande tot de theorie van het bankwezen onthoudt Mees zich - helaas
voor ons - van een uitvoerige critiek op de strijd tussen de aanhangers van

respectievelijk currency theory en banking principle. Hij geeft weI te verstaan,
dat laatstgenoemde leer, waarmee hij niet 'hoogelijk' ingenomen is, door
strijdzucht vervoerd, tot nog groter dwalingen geleid heeft dan eerstgenoem-
de school, waarvan de leer zeker vele leemten en gebreken vertoont. Mees
noemt Gleichman een 'hartstogtelijk aanhanger' van de leer van het banking
principle, van welker dwalingen hij bij vele van zijn stellingen het slachtoffer
is geworden. Uitdrukkelijk stelt hij tegenover Gleichman, die het inwissel-
bare bankbiljet ongenuanceerd gelijk stelt met ander handelspapier, dat het
bankbiljet in tegenstelling met wisselbrieven een algemeen gangbaar betaal-
middel is, met welks omloop als ruilmiddel iedereen te maken krijgt, ook
degenen, die met de uitgevende instantie niet in enigerlei verbinding staan.
Juist vanwege dit feit moet overheidsbemoeiing met biljettenuitgifte gezien
worden in hetzelfde vlak als de overheidsbemoeiing met het muntwezen. Vrij-
heid van papieruitgifte zou dezelfde lasten doen herleven, die eertijds aan een
verbrokkeld muntwezen verbonden waren. Er zou een veelheid van soorten
ruilmiddel ontstaan, waarvan elke soort wellicht slechts een zeer beperkte,
locaal begrensde, omloop zou hebben, waardoor zelfs voor een klein land als
het onze de 66nheid van ruilmiddel in alle delen van het Rijk en op alle ter-
reinen van het verkeer verbroken zou zijn. De overheid zelf zou in dat geval
voor onoverkomelijke moeilijkheden komen te staan als deelneemster aan
het betalingsverkeer. Moet zij geen papier aannemen en daarmee het publiek
veel last veroorzaken, of alle papier. dat enige omloop verkregen heeft, aan-
nemen en zodoende wellicht ondeugdelijk papier als het ware sanctioneren
of althans de omloop ervan steunen? Mees beseft zeer goed, dat pluraliteit
van circulatiebanken niet per se de omloop van ondeugdelijk, insolide papier
ten gevolge behoeft te hebben. Hij zegt uitdrukkelijk, dat, wanneer de een-
heid van soort van het ruilmiddel bij pluraliteit verloren gaat, datzelfde niet
behoeft te gelden voor de eenheid van waarde. Zolang de biljetten inwissel-
baar zijn, zou die eenheid van waarde genoegzaam gewaarborgd zijn. Maar
een circulatiebank kan en meerdere van die banken kunnen wel degelijk een
zodanige uitbreiding aan haar operaties geven, dat die inwisselbaarheid ge-
vaar loopt.

Het is op dit punt, dat Mees fundamenteel van mening verschilt met
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Gleichman. Gleichman ziet de biljettenomloop 'als gevolg, niet als oorzaak
der handelsbeweging en volksbehoefte.' Geleid door de kennis en het belang
van de bankier kan men het bepalen van de grootte van die omloop veilig
overlaten 'aan den invloed dier behoefte.'77 Mees acht dit onwaar, 'want de
gezindheid van den handel om van de crediethulp der Bank gebruik te maken
teneinde alzoo met grooter kapitaal te werken, staat in geen regtstreeksch
verband met de behoefte van het verkeer aan den omloop van bankpapier.

,78

Ik versta dit laatste zo, dat volgens Mees de circulatiebank bij haar dagelijkse

operaties niet geconfronteerd wordt met'de' behoefte van het verkeer, de be-
hoefte in haar totaliteit, maar met de behoeften van de afzonderlijke sub-
jecten, waarbij geldt, dat een optelsom van individuele behoeften niet nood-
wendig samenvalt met de behoefte van de collectiviteit. Van vrije, concurre-
rende banken, geleid door privaat-economische overwegingen, kan moeilijk
verwacht worden, dat zij met het oog op deze mogelijkheid weerstand zullen
bieden aan de zucht om haar operaties uit te breiden. Een grote, goed beheer-
de circulatiebank, die zich op grond van haar bevoorrechte positie meer als
een publieke instelling ten algemenen nutte gevoelt dan als een naar winst
strevende particuliere onderneming, zal wat dit aangaat meer zekerheid ver-
schaffen. Toch is het ook in dat geval, naar Mees meent, veiliger en daarom
gewenst die bank niet alleen in de soort van operaties aan regels te binden
maar ook grenzen te stellen aan de uitbreiding daarvan.

Tegenover de wat duistere beschouwingen van Gleichman over het'mona-
yeren' van allerlei reele waarden door de circulatiebank, geeft Mees een haar-
scherpe analyse  van het feitelijk gebeuren  bij  het in omloop brengen  van
bankbiljetten, een analyse, die veel dieper gaat dan zijn in  I 852 verkondigde

opvattingen over het van de biljettenhouders geleende kapitaal, dat doorge-
geven wordt aan de credietnemers. De biljetten van de Bank, zegt Mees nu,
zijn voor de houders kas en niets dan kas. Houdt de Bank tegenover deze
biljetten metaal, dat anders gecirculeerd zou hebben, dan zijn alleen de be-
standdelen van de kassen van het publiek gewijzigd, maar het totaal van die
kassen is onveranderd. Vermeerdert de Bank de omloop van biljetten zonder

metaaldekking, dan vergroot zij het absoluut bedrag van ruilmiddel. Bestaat
er geen bijzondere behoefte aan vermeerdering van kas, dan bevordert de
Bank het ontstaan van abnormale kasruimte. Daarin schuilt ook het grote
gevaar van een zodanige biljettenemissie, want juist abnormale kasruimte is
de meest geschikte voedingsbodem voor het ontstaan van die 'zwijmelgeest,'
die tot overspanning in handel en nijverheid leidt en uitmondt in een crisis.

Tegenover de opvatting, dat biljettenemissie zonder gevaar is als daar maar

77·    Vgl. De Jong, decl IV, blz. 59·
78.   Vgl. Idem, idem, blz. IOI.
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'iets' tegenover staat in de bankactiva, benadrukt Mees, dat de emitterende
bank die abnormale kasruimte kan doen ontstaan onafhankelijk van de wijze,
waarop zij haar biljetten in omloop brengt. Zij zou dat doen, ook al kocht zij
met haar biljetten landerijen of koopmanschappen of wat dan ook. Zij doet
dat echter in verhoogde mate, als zij biljetten in omloop brengt - en dat is de
gewone gang van zaken - door middel van credietoperaties. Want kasruimte,
geeft Mees te kennen, moet men niet alleen zien als de verhouding van het
actuele bedrag van die kassen tot de behoefte maar als de verhouding van het
potenti8le bedrag der kassen tot de behoefte. Het verschil tussen de beide be-
dragen kan overbrugd worden door de 'gemakkelijke gelegenheid om door
credietmiddelen meerder   kas te maken. Door credietmiddelen meerder'79 6

kas,' waarbij ik de nadruk meen te moeten leggen op'meerder.' Het ongedek-
te bankbiljet, koopkracht voor de houder, onttrekt elders geen koopkracht,
waarin een erkenning opgesloten ligt - zo begrijp ik dit - van een wezenlijk
onderscheid tussen credietbemiddeling en geldscheppende credietverlening.
Het moet deze beinvloedingsmogelijkheid van de maatschappelijke geldvoor-
raad, een sociaal-economische verantwoordelijkheid van de eerste orde, ge-
weest zijn, die Mees het wenselijke heeft doen inzien, het benutten van die
mogelijkheid niet ten volle over te laten aan het subjectief inzicht van bank-
bestuurders, maar in te perken door enkele objectieve criteria. Het ligt voor
de hand, dat hij in de monetaire situatie van zijn tijd die criteria vooral zocht
in voorschriften omtrent metaaldekking.

Mees betrekt het resultaat van zijn onderzoek alleen op de circulatiebank.
Dat was ook de actuele kwestie. Toch vindt men bij Mees de aanzet van een
ruimere toepassing van zijn banktheorie. Hij stelt de rekening-courantsaldi
bij de circulatiebank, evenals de biljetten onderdelen van de kassen van het
publiek, met betrekking tot de dekkingsvoorschriften op gelijke lijn met de
biljetten. E6n stap verder en ook de credietverlening buiten de circulatiebank
wordt erkend in haar relevantie voor geldcreatie en conjunctuurverloop met
als consequentie een wenselijke reglementering of toezicht op het particuliere
bankwezen. Dit perspectief vindt men echter in Mees' beschouwingen niet,
wat niet behoeft te verwonderen, omdat van een particulier bankwezen in
deze jaren nog amper sprake was. Daar staat echter tegenover, dat Mees tot
de nationale geldvoorraad wel degelijk ook rekent de 'rekening-saldo's bij
kassiers,' waarvan hij bovendien zegt, dat voor deze 'saldo's gansch geen
gelijk bedrag aan bankbilletten onder de kassiers voorhanden blijft.'80 Dat
geldscheppende credietverlening ook buiten de circulatiebank plaats vindt

79.   Vgl. Idem, idem, blz. 88.
80.   Vgl. Idem, idem, blz. 93
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met alle consequenties van dien voor de geldvoorziening, lijkt in de lijn te
liggen van deze zienswijze.

Het is in dit verband interessant kennis te nemen van een privd-brief van
Mees aan Adriaan de Monchy te Groningen, geschreven toen het wetsont-
werp aangaande de Nederlandsche Bank reeds bij de Tweede Kamer aan-
hangig was en waarin Mees dit wetsontwerp als het ware binnenskamers be-
commentarieert. Ook in dit schrijven legt hij een verband tussen credietver-
lening en de zorg voor een goed ruilmiddel, waarbij hij 'groote ingetogenheid'
ten aanzien van het eerste als voorwaarde voor het laatste noemt.81 Met enige
kwade wil zou ik de opmerking van Mees, dat de instelling, die in de behoefte
van het papieren ruilmiddel voorziet, vanzelf grote credietmiddelen tot haar
beschikking krijgt en dus een machtige credietinstelling wordt, kunnen op-
vatten als een zeker terugvallen in een oude formuleringswijze.82 Zoals het er
staat, lijkt het alsof van een tijdsvolgorde sprake is. Eerst biljetten emitteren
en dan heeft de circulatiebank middelen tot credietverlening. In werkelijkheid
is het toch zo, dat de circulatiebank door middel van haar credietverlening
papieren ruilmiddel in omloop brengt, welk papier bij daaraan gebleken be-
hoefte in omloop blijft. Ditzelfde zou men kunnen zeggen van Mees' opmer-
king, dat het wel tot de roeping van de Staat behoort voor een goed ruilmid-
del te zorgen, maar niet om de credietmarkt te regelen, iets, dat volgens hem
toch niet mogelijk is.83 Wat moet dan 'ingetogenheid' bij de credietoperaties
van de circulatiebank anders betekenen dan erkenning van de invloeden, die
van de credietmarkt uitgaan op het ruilmiddel? Mees ziet dit ook wel, want
juist in die verwevenheid van credietverlening en ruilmiddelvoorziening ligt
voor hem het aanknopingspunt met het algemeen belang. StaatsbemoeiIng
met het bankwezen, wanneer die zich uit in een verplichting tot 'ingetogen-
heid' bij de credietoperaties, is dan een bemoeiing met de credietmarkt, ook
al blijft deze voorshands beperkt tot de Nederlandsche Bank en mag deze in
dit stadium zeker ook geen regeling van de credietmarkt in meer ruime zin
genoemd worden. Mees echter, zowel in zijn antwoord-nota aan de minister
als - meer nog - in zijn brief aan De Monchy duidt zelf het perspectief aan
van een doorwerking van die regelende invloed, wanneer hij het beeld schetst
van een Nederlandsche Bank, die als herdisconteringsinstituut gaat optreden
voor een naast haar in vrijheid groeiend particulier bankwezen. In dat per-
spectief groeit de ene, bevoorrechte, maar daarom ook gereglementeerde

8 L Over Adriaan de Monchy, in  I 864 agent van de Bank te Groningen geworden, zie De
Jong, deel II, blz. 72. De brief, gedateerd 23 september  I 863, staat afgedrukt bij De Jong,
deel IV, document nr. 23· Vgl. aldaar blz. 253 e.v.
82.    Vgl. De Jong, deel IV, blz. 253·
83·    Vgl. Idem, idem, blz. 253·
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bank uit tot centrale bank, basis van een credietstructuur, van welke basis
stimulerende en beperkende en dus regelende impulsen op de totaliteit uit
kunnen gaan. In dit beeld past ook, dat de Bank, die deze centrale positie in-
neemt, tevens een unieke positie I oor zich opeist met als 'tegenprestatie' -
zou men kunnen zeggen -, dat zij niet geleid wordt naar privaat-economische
maatstaven, maar zich voelt en optreedt als een instelling ten algemenen
nutte. De consequentie, dat buitengewone voordelen, behaald op grond van
deze aan het algemeen belang ontleende uitzonderingspositie, geheel of ge-
deeltelijk aan de gemeenschap moeten toevallen, ligt voor de hand en Mees
laat niet na deze te trekken.

Hoewel de theoretische uitgangsstellingen van Gleichman en Mees totaal
verschillend waren, hadden beide auteurs elkaar in het praktische vlak ge-
vonden, zij het dat wat de een als tijdelijk zag de ander ook voor de toekomst
als het meest wenselijk beschouwde. Op verzoek van de minister stelde Mees

een proef-ontwerp van wet alsmede proef-memorie van toelichting op, die
tesamen met de nota's van Gleichman en hemzelf ten grondslag hebben  ge-
legen aan het door het ministerie opgesteld 'ontwerp van wet, houdende

voorzieningen omtrent de Nederlandsche Bank enz.' Dat de theoretische
fundering van Mees ten departemente de overwinning behaald heeft, kan
men afleiden uit het feit, dat de minister in het schrijven aan de directie van de

Bank, waarmee hij het wetsontwerp ter fine van advies toezond en waarin hij
het ontwerp uitvoerig toelichtte, zelfs geen poging deed de argumentatie van
Mees tegen die van Gleichman af te wegen, maar zich tevreden stelde met de

mededeling, dat, nu hij toch niet met radicale hervormingen voor het bank-
wezen kwam, de vraag aan welk bankstelsel hij in abstracto de voorkeur zou
geven onvruchtbaar en doelloos was. 84

Het nadere overleg tussen departement en Bank kan hier verder blijven
rusten. Bij dit overleg is Mees slechts op in theoretisch opzicht onbelangrijke
punten van zijn oorspronkelijke ideeen afgeweken en tot concessies bereid

gebleken. Daaronder reken ik ook zijn niet overgenomen voorstel het Rijk
een aandeel te geven in de winsten der Bank. Minister Betz, die beducht was
voor een te nauwe band tussen Rijk en Bank, heeft zich hiertegen ten zeerste
verzet en ook in het parlement voet bij stuk gehouden tegenover degenen, die
de Bank wei wat geldelijke compensaties wilden laten geven voor de wettelijk
gesanctioneerde monopoliepositie.85 Zoals bekend is eerst bij de Bankwet
84·     Vgl. Idem, idem, biz.  129.
85·   Was het wellicht om deze leden toch enigszins tevreden te stellen, dat Betz tijdens de
behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer met zijn'vondst' kwam om de uit te
geven Iooo aandelen Nederlandsche Bank in verband met de verhoging van het maatschap-
pelijk kapitaal vanf 1 5·000·000,- totf 16.000.000,- A pari (d.w.z.  voor 1 1 5%i n verband
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van I 888 een regeling getroffen om de Staat een aandeel in de winst der Bank
toe te kennen. Mees was toen reeds overleden, maar hij heeft voor zijn dood

nog wel kennis kunnen nemen (namelijk bij de besprekingen over een even-
tuele tussentijdse wijziging en verlenging van het octrooi bij overeenkomst in
dejaren  I 883 en  I 884) van een verandering in het standpunt van de overheid

tegenover zijn denkbeeld, waarvan de eerdere afwijzing hem volgens Pierson
veel leed heeft gedaan.86

lets moeilijker ligt een ander punt.
Mees had in 1850 reeds gepleit voor een uitbreiding van de bankoperaties

tot het terrein van buitenlands betaalbaar papier, zij het meer in de vorm van
een soort belening van dit papier dan van rechtstreeks kopen en verkopen,
dus van werkelijke wisselhandel. Zijn motief was een bij de toenmalige lage
rentabiliteit der Bank wel gewenste verbetering van de winstcapaciteit, ter-
wij[ hij daarnaast aanvoerde, dat een en ander zou strekken tot bevordering
van de Amsterdamse wisselhandel. In zijn nota van I 862 komt hij op deze
kwestie terug en stelt hij als desideratum het verlenen van de bevoegdheid aan
de Bank tot het kopen en verkopen van wisselbrieven op het buitenland. Ook
nu nog speelt het rentabiliteitsmotief wel een rol - buitenlandse wissels bren-

gen rente op, metaal in de kelders niet -, maar Mees legt tevens een verband
tussen het aanhouden van een buitenlandse wisselportefeuille en de metaal-

handel der Bank, waarvan hij zegt, dat de laatste zonder het eerste steeds een

handel op de plaats zal zijn, een passief karakter zal dragen. Ik neem aan, dat
Mees hier bedoelt, dat in de bestaande situatie aan- en verkopen van metaal

bij de Bank zuiver een gevolg zijn van de stand der wisselkoersen, waarop
zijzelf geen rechtstreekse invloed kan uitoefenen. De Bank is dus altijd de af-
wachtende partij. Beschikt zij echter  over een buitenlandse portefeuille,dan
krijgt zijzelf een meer of minder beslissende stem in het bepalen van de muta-
ties in haar metaalvoorraad. Het wil mij voorkomen, dat Mees de perspec-

tieven die hier geopend worden op latere ontwikkelingen in de richting van de

goudwisselpolitiek en nog verder van de goudwisselstandaard niet voldoende

uitgewerkt heeft of niet voldoende aangeduid heeft om werkelijke overtui-
gingskracht te bezitten tegenover de van departementszijde blijkbaar aange-

voerde bezwaren. Reeds in zijn proef-ontwerp heeft Mees dit punt laten val-

met een corresponderende versterking van het reservefonds) voor het Rijk te reserveren?
Mees trachtte weI de minister van zijn voornemen af te brengen, maar vergeefs. 's Ministers
voorstel werd door de Kamer gretig aanvaard, hoewel tijdens de discussie het woord 'klein-
geestig' viel. De verkregen aandelen moesten ingevolge de wet in het openbaar verkocht
worden. Dat geschiedde op  30 mei  I 864 bij inschrijving ten kantore van de agent van het
ministerie van financiEn te Amsterdam. Toewijzingskoers   I90 %. Winst  voor de Staat

f750.000,-!
86.     Vgl. N.G. Pierson, Verspreide economische geschriften, decl II, blz. 351.



182 MEESINZIJNAMSTERDAMSETIJD

len en zich in zijn proef-memorie van toelichting geconformeerd aan het
standpunt der regering, dat de handel in buitenlandse wissels beter aan de
bankiers overgelaten kon worden. Ook hier heeft het tot I888 geduurd,
voordat de Bank het door Mees gewenste instrument in handen kreeg, waar-
bij ook toen nog de vrees een rol speelde, dat de Bank te grote uitbreiding
aan haar buitenlandse operaties zou geven ten koste van de binnenlandse
credietverlening. 87

Afgezien van deze twee punten heeft het wetsontwerp de vorm gekregen -
althans wat de hoofdzaken betreft - zoals Mees die zich wenste. De lang-
durige behandeling in de Staten-Generaal heeft weinig nieuwe gezichtspunten
meer naar voren gebracht. Ik citeer slechts een uitspraak van minister Betz in
de Tweede Kamer, waarbij hij aangeeft waarom'de uitgifte van bankbilletten
niet aan de algemeene concurrentie (moest) worden prijsgegeven, en waarom
het wenschelijk... (was), dat zoolang mogelijk 66ne instelling met de uit-
gifte daarvan belast....  (werd).' Dat was, zoals Betz nader uiteenzette,  om-
dat het bankpapier als geld circuleerde en de regering - laat mij tussenvoegen:
via een daartoe speciaal geeigende instelling - de plicht had voor een goede
geldcirculatie te zorgen.88 Men kan zeggen, dat dit de centrale gedachte was,
waarop het wetsontwerp stoelde. Zij impliceert een verruiming van het geld-
begrip, tot dan toe te beperkt toegespitst op de metaalcirculatie of op hoog-
stens het ten volle door metaal gedekte biljet, dat als metaalcertificaat fun-
geerde. Zij impliceert ook een groeiend inzicht in de problematiek van de
geldcreatie, waarbij het geldvolume niet meer uitsluitend bepaald wordt door
enerzijds de behoeften van het verkeer en anderzijds de productieomstandig-
heden van het standaardmetaal. De grote verdienste van Mees in de belang-
rijke kwestie van de wettelijke regeling van de positie der Nederlandsche
Bank was, dat hij een essentitle bijdrage heeft geleverd aan deze verdieping
van inzicht en de daardoor noodzakelijk gebleken maar ook mogelijk ge-
worden stellingneming in praktisch-politieke zin tegenover het geldprobleem.

Gleichman heeft in zijn reeds vermeld Eigen Haardartikel Mees na diens
dood kort en krachtig gekarakteriseerd als 'man van zaken en wetenschap-
pelijk man tegelijk,' een rake typering.89 De post van secretaris bij de Neder-
landsche Bank is voor Mees zeer geeigend geweest om hem in die tweevoudige
richting te doen uitgroeien. Via de Bank, destijds de voornaamste credietin-
stelling van ons land, kwam Mees in verband met haar dagelijkse discon-
terings- en beleningstransacties in intensief contact met de goederen- en ef-

87.    Vgl. Idem, Leerboek der staathuishoudkunde, deel I, blz. 550·
88.    Vgl. De Jong, deel II, blz. 90.
89.   Vgl. J.G. Gleichman, Mr. W.C. Mees, blz. 26.
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fectenhandel zowel te Amsterdam als te Rotterdam, in welke laatste stad de
aldaar gevestigde kassiers sedert I 852 als agenten van de Amsterdamse in-

stelling optraden.90 Daarmee was voor Mees, zelf voortgekomen uit een
koopmans- en kassiersgeslacht, een unieke observatiepost verkregen, van
waaruit hij zich ten volle vertrouwd kon maken met alles wat zich in het
zakenleven van zijn tijd afspeelde. Denkt men daarnaast aan de metaalhandel

der Bank en aan het feit, dat zij als adviesinstantie van het Rijk, welks kassier

zij was, optrad en medewerking verleende aan de van overheidswege getrof-
fen maatregelen op het gebied van het muntwezen, dan ziet men in, dat geen
facet van het economisch leven van zijn tijd kon ontsnappen aan de man, die
daar als gevolg van herkomst en opleiding reeds oog voor had. Een man met
diepgaande kennis van het hoe, is nog geen man met kennis van het waarom.
Voor Mees echter was datgene wat zijn dagelijkse praktijk hem aan feiten-

materiaal bood, aan kennis van personen, verhoudingen en omstandigheden,
een zich steeds herhalende gelegenheid om er zijn systematiserende en analy-
serende geest op te beproeven. Zo werd hij de man, die de praktijk niet alleen

kende, maar haar ook doorgrondde. De man, die de wetenschap lief had,
maar de praktijk koos, wist de laatste dienstbaar te maken aan de eerste, niet
tevreden echter met een weten louter om het weten, maar vanuit die weten-

schap de praktijk weer beInvloedend en bevruchtend. In de loopbaan van
Mees bij de Bank komt die wisselwerking tussen theorie en praktijk veelvul-
dig tot uiting. Een voorbeeld daarvan zagen wij in zijn optreden bij de tot-
standkoming van de Bankwet van I 863. Een ander voorbeeld vormt zijn be-
moeienis met de muntkwestie, die nog aan de orde zal komen. 91

De vragen van de dag, waarmee Mees geconfronteerd werd en die in de
directiekamer in eerste instantie een meer pragmatische benadering kregen,
kwamen zo nodig opnieuw aan de orde in het studeervertrek, waar ze aan een
wetenschappelijke analyse onderworpen werden. Zo ontstond ten slotte die
voor Mees kenmerkende tweetenheid van praktikus en geleerde, die hierom
zo waardevol was, omdat ze de praktijk voor eenzijdigheid en kortzichtig-
heid kon vrijwaren en de wetenschap de bodem der werkelijkheid niet ver-
liezen deed. Sprekend in dit opzicht zijn in deze eerste jaren de vermelde door
hem jaarlijks opgestelde directieverslagen. Mees stelde er zich niet tevreden

meejaarlijks het wel en wee der Bank weer te geven aan de handvan wat dorre
cijfers. Integendeel. Hij trachtte telkens de gebeurtenissen te plaatsen in een

groter kader, waardoor die gebeurtenissen en toestanden juist dat speciale
relief kregen, waardoor ze verstaanbaar en begrijpbaar werden en de Bank
haar houding er tegenover bepalen kon. In deze jaren is het dan vooral de

90.    Vgl. De Jong, decl I, blz. 368.
91.    Vgl. hier, blz. 236 e.v.
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vermeerderde productie van edel metaal, die hem intrigeert en waarvan hij de
relevantie voor de ruimte op de credietmarkt en voor de rentestand nagaat.
Voor de Bank was het natuurlijk van groot belang in verband met haar
houding ten aanzien van haar rentetarieven en de omvang van haar crediet-
verlening te weten in welk licht zij de actuele verschijnselen op de geld- en
kapitaalmarkt plaatsen moest. Als ik deze verslagen van Mees lees. betwijfel
ik overigens niet, dat zijn gehoor wel eens geduizeld zal hebben van al deze
soms ingewikkelde beschouwingen, terugblikken en prognoses. Maar even-
min behoeft het te verwonderen, dat de man, die zo de zaken aanpakte, snel
in aanzien steeg, niet alleen in de kring der bankbestuurders, maar ook in het
hoofdstedelijke economische en maatschappelijke leven en op nationaal en
met de loop der jaren zelfs op internationaal niveau als een autoriteit in
geld-, crediet- en bankzaken gekend en geterd werd.

Daarnaast bleef behalve de wetenschappelijke benadering van de vragen
van de dag ook de pure theorie der staathuishoudkunde Mees bezighouden.
Op  I  december 1 8 5 1 schrijft hij  aan zijn broer Hendrik ' . . . . een nieuw plan
van behandeling der staathuishoudkunde begint zich hoe lang zoo duidelijker
en uitgewerkter aan mij te vertoonen. Mogt het mij nog eens gelukken naar
dat plan het onderwerp te bewerken, het zou mij meer voldoening geven dan
de vervulling der hoogste staatsambten, - waaruit ik opmaak, dat ik eigenlijk
toch meer voor een studerend dan voor een practisch leven geschikt ben. 992

Het  zou  nog  I 5 jaren duren voordat deze hartewens, als hoedanig de publi-
catie van het Overzicht van eenige hoofdstukken der staathuishoudkunde gezien
mag worden, in vervulling zou gaan. Het is tekenend voor het geestelijke for-
maat van deze man, dat hij bereid en in staat was naast de beslommeringen
van zijn bankpraktijk en het theoretisch doordenken van de zich daarin
voordoende problemen ook de pure wetenschap nog het volle pond te geven.

Gegrepen door deze dubbele taakstelling gaat Mees te Amsterdam zijn
middelbare leeftijdsjaren in.

PRIVE-LEVEN, GEZINENGODSDIENST

Wanneer men zich verdiept in de geschiedenis van een geslacht als dat van
Willem Cornelis Mees, dan wordt men weer herinnerd aan het feit, dat rond
het midden der vorige eeuw vele personen, mannen zowel als vooral ook
vrouwen, op jeugdige leeftijd overleden. Telkens wordt men getroffen door
de in vaak zeer bewogen bewoordingen gestelde kennisgevingen van een
vroegtijdig overlijden van man, vrouw, zoon of dochter. De moeder van
92. Excerpten brieven aan H.W. Mees. Mees-archief.
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Willem Cornelis stierf op de leeftijd van 40 jaren, zijn vrouw verloor hij in
1853, een maand ongeveer voor haar 34ste verjaardag. Mees had uit zijn

huwelijk met Jacoba van den Ham vier kinderen, twee jongens en twee meis-
jes, van wie er drie geboren waren te Rotterdam en het vierde te Amsterdam.
Toen zijn vrouw overleed, was Mees veertig jaar. Hij was nog maar enkele

jaren te Amsterdam gevestigd en stond eerst aan het begin van zijn bankloop-

baan. Zijn hele tienjarig huwelijksleven is beheerst door de voortdurende

zorg over de gezondheidstoestand van zijn vrouw. Er waren perioden, dat zij
zich beter voelde, maar over het geheel was haar toestand wankel, met diepte-

punten na elke bevalling. De daarmee gepaard gaande stemming van afwis-

selend hoop en vrees bij haar echtgenoot vindt men verwoord in diens brie-
ven aan familieleden en bekenden, vooral in zijn brieven aan zijn broer Hen-
drik Willem in Indit, met wie Willem Cornelis een bijzonder intensieve cor-

respondentie onderhield. Zo schrijft  hij  op  2 I  juni  I 850  aan Hein (Hendrik
Willem)  over zijn vrouw:  'Alle hoop  is niet vervlogen.  Zij is beter dan voor
eenigen tijd: maar bij buijen begeeft mij de hoop en alle vreugd verlaat dan
mijn hart:93 Het was de laatste mailbrief aan zijn broer, die in datzelfde jaar,

lijdend aan een naar later bleek ongeneeslijke ruggemergziekte, naar Hol-
land repatriEerde, waar hij na vergeefs bij verschillende specialisten genezing
te hebben gezocht en nog een aantal jaren - gedeeltelijk verlamd - op Kolo-
ni8n gewerkt te hebben, op bijna 43-jarige leeftijd overleed.

Sinds het overlijden van zijn vrouw stond Mees alleen voor de taak zijn
kinderen op te voeden, een taak die extra verzwaard werd door het feit, dat hij
die zelf onderhevig was aan allerlei indisposities en mede daardoor vaak

neerslachtig en depressief gestemd, zich voortdurend zorgen maakte over de

lichamelijke conditie van zijn kinderen, van wie hij zich dikwijls afvroeg, of
zij niet dezelfde kwaal als hun moeder hadden.94 Intellectueel behoorlijk

begaafd, waren zij inderdaad zwak van gestel. Vooral in de eerste jaren van
hun jeugd is Mees vaak de wanhoop nabij geweest, hoewel de vrees behalve

zijn vrouw ook een kind te verliezen niet bewaarheid werd. Hoewel geen van
allen oud is geworden, hebben de kinderen de vader overleefd, de oudste

zoon Rudolf evenwel slechts ruim 66n jaar. Mees heeft wel het genoegen ge-
smaakt zijn kinderen maatschappelijk te zien slagen, waarbij vooral het pro-
fessoraat in de wis- en natuurkunde te Groningen van zijn zoon Rudolf hem
intens verheugd heeft:5 Ondanks zijn beslommeringen heeft Mees zijn kin-

93·   Idem, idem.
94· Mees-archief. Brieven  van W.C.  Mees aan J. Ackersdijck. Vgl. brief van 13 februari
I 854·
95·     Op  16 juni 1868 schrijft  Mees  aan zijn tweede zoon Adriaan,  dat  hij  hem een groot
geheim mee te delen heeft. Rudolf is aan de koning voorgedragen voor een benoeming tot
professor te Groningen.  'Ik  kan  het  mij nog nauwelijks als wezenlijk voorstellen:  Mijn
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deren in alle stadia van hun ontwikkeling begeleid en bijgestaan. Dat gold
hun leefwijze en gedrag, hun studie en ontspanning. Op enkele meer belang-
rijke facetten wil ik ingaan.

96

Dit is dan in de eerste plaats de geestelijke horizon, waartegen naar Mees
hoopte, het leven van zijn kinderen zich zou afspelen. Die horizon had hij
zelf eerst moeten verkennen of liever nog opnieuw moeten ontdekken en uit-
lijnen, want, zoals al eerder opgemerkt, Mees had evenals verschillende van
zijn broers reeds in zijn jeugd zijn twijfels aan het hem voorgehouden doctri-
naire christendom. Bij deze herorientatie heeft hij het zich, lijkt mij, wat min-
der gemakkelijk gemaakt dan zijn jongere broer Marten, die tegenover zijn
zoon Henri kort en goed te kennen gaf, dat er geen bepaald antwoord te
zoon, professor!' Mees-archief. Brieven van W.C. Mees aan zijn zoon Adriaan. Vgl. ook
J. Huizinga, Verzamelde werken, deel VIII, Universiteit, wetenschap en kunst, biz. 34 e.v.,
blz. 315· Ik laat hier de personalia van de vier kinderen van Willem Cornelis Mees volgen:
Rudolf Adriaan:

27  september  I 844 (Rotterdam) -I 5 februari  I 886 (Groningen). Studeerde te Amster-
dam, Z rich en Utrecht, alwaar gepromoveerd tot doctor in de wis- en natuurkunde.
Hoogieraar te Groningen in de wis- en natuurkunde op nog geen 24-jarige leeftijd. Aan-
vaardingsrede: Het onderwijs in de natuurwetenschappen, een noodzakelijk bestanddeel
van elke beschaafde opvoeding  (20 juni 1868). Sedert  4  mei  1876  lid  der  Koninklijke
Akademie van Wetenschappen. Gehuwd met Hermanna Elizabeth Gockinga. Vier kin-
deren, waaronder Willem Cornelis, de latere hoogleraar in de staathuishoudkunde te
Wageningen.

Constance Frederika:
5 mei 1846 (Rotterdam) - 18 juni  1904 (Den Haag). Gehuwd met Johan Hendrik Beucker
Andreae, kapitein ter zee, oud-inspecteur van 's Rijks Stoomvaartdienst.

Adriaan Walter:
26 december  I 847 (Rotterdam) - 25 oktober 1907 (Rotterdam). Studeerde aan de Poly-
technische School te Delft, civiel ingenieur, van  I 873 tot 188t verbonden aan de Rotter-
damsche Handelsvereeniging, vervolgens ingenicur der Utrechtse Waterleiding. Lid van
de Gemeenteraad van Utrecht, Provinciale Staten van Utrecht en wethouder der ge-
meente Utrecht. Gehuwd met Cornelia Elizabeth Anna Charlotte Moll. Vijf kinderen,
waaronder Willem Cornelis, de latere directeur der Rotterdamsche Scheepshypotheek-
bank.

Maria Elizabeth Adriana:
26 augustus  I 850 (Amsterdam) -I I januari  I 905 (Utrecht). Gehuwd met Jhr. Jan Ernst
Albert van Panhuys, notaris te Groningen. Vgl. ook C.J. Polvliet, Genealogie van het
geslacht Mees.

96.    Betreffende een minder belangrijk detail kan ik de verleiding niet weerstaan een citaat
te geven uit een brief van  7 juli  I 878  aan zijn  dertigjarige zoon Adriaan, waaruit de veel-
zijdige zorgen van Mees blijken:  'Zoo het spit u nog nu en dan kwelt, beproef rood baai, als
breeden gordel meer dan eens om het onderlijf gewikkeld. Gij zijt niet zoo dik, dat uw
taille er onder lijden zal, en mijne ondervinding leert, hoe heilzaam het is. Ik raad het u
vooral omdat in verband met spit ook de werking der ingewanden dikwijls verstoord wordt
en ook daartegen helpt verwarming van het onderlijf zeer goed. Draagt gij flanel? zoo niet,
doe het. Wel is waar, als gij het eenmaal draagt, moet gij het blijven dragen (hetgeen met
het baai tegen spit naar mijn ondervinding niet het geval is); maar in ons klimaat is, geloof
ik, flanel om borstholte en bovenarmen op den duur nuttig.' Vgl. Mees-archief. Brieven aan
Adriaan.
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geven was op de vraag wat ons streven moet zijn of het doel van ons leven.
Naar de mening van alle meer ontwikkelden, zegt Marten, staat het immers

vast, dat er geen geopenbaarde godsdienst bestaat. Slechts een waarschijnlijk
i uist antwoord is te geven. Vaste regels voor goed en kwaad bestaan niet.  Ge-
voel en geweten zeggen echter wat ieder in zijn omstandigheden te doen en te
laten heeft. Di6 wijze van handelen zal voor ons het beste zijn, die ons het
meeste voldoening geeft. En de meeste voldoening geeft hetgeen men voor
anderen doet. Tracht dus uzelf te ontwikkelen, want dan kunt gij meer voor
anderen betekenen en dus meer voldoening smaken. Dat is ook wat in de
christelijke godsdienst aantrekkelijk is, het welgezindzijn tegenover iedereen.

Dat is tevens de kracht van de moderne maatschappij, waarbij een speciale

plicht rust op de rijken om iets voor de armen te doen.97

Willem Cornelis heeft toch gezocht naar een dieper fundament, waarbij de
dood van zijn vrouw hem nog meer aangezet heeft tot klaarheid te komen
aangaande de grote levensvragen. V66r haar overlijden had hij aan zijn broer
Hendrik  in  een al geciteerde brief van  2 I  juni  I 850 te kennen gegeven,  dat

hij zich gelukkig prees zich thans wat godsdienstiger gestemd te voelen dan

vroeger, maar 'wel,' zo voegde hij daaraan toe, 'zouden de geestelijken en

kerkelijken weeklagen over mijn geloof, indien zij het geheel kenden. Maar
in zulke ernstige zaken als het geloof aan voorzienigheid en onsterfiijkheid
kan de opinie van anderen vrij onverschillig zijn:

Dit laatste bevat een aanduiding voor de richting, waarin Mees gezocht
heeft. 'Wat wijzelf, in eigen menschelijken denkarbeid, al waarnemende en

redeneerende, aangaande God en Zijn wil en Zijn wereld meenen te mogen
vaststellen, dat en dAt alleen kan grond zijn van ons geloof,' zo geeft Roes-

singh Scholten's uitgangsstelling weer en het is deze intellectualistische be-

nadering van geloof, godsdienst, levens- en wereldbeschouwing van een der

grondleggers van de 'moderne' richting in het protestantisme, waarin Mees,

gretig lezer blijkbaar van de beroering verwekkende publicaties van de
midden-negentiendeeeuwse voortrekkers op wijsgerig-godsdienstig gebied,

een uitweg uit zijn religieuze bekommernissen moet hebben gezien.98 Met het

door hem als smartelijk ondervonden gevolg overigens, dat hij zich afwisse-

lend getroost weet in het leed, dat hij meemaakt en dan weer terugvalt in een
duister zonder uitzicht.

Opvallend komt dat naar voren in een zeer lange en merkwaardige brief
van 24 april  I 856 aan zijn broer Hendrik - blijvend invalide uit India gerepa-

97.     Vgl. de betrefTende brief, gedateerd 20/21 augustus  I 878, in  :W.C.  Mees, Man van de

daad, hoofdstuk Vrienden, blz. 337·
98.     Vgl. K.H. Roessingh, Het modernisme in Nederland,  blz.  91. J.H. Scholten  (I 81 I-
I 885) was vanaf I 843 tot aan zijn emeritaat hoogleraar te Leiden.
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trieerd -, waarin hij zijn geloofs- en levensovertuiging neergeschreven heeft.99
Hij maakt zijn broer tot deelgenoot van zijn gedachten 'omdat hij hem door
twijfeling ongelukkig zag' en zegt daarbij: ik ken zoozeer dat ongeluk: en  ik
dacht, dat, al is het ook zeer mogelijk, dat het gebrekkige in mijne beschou-
wing u zonder troost laat, het toch ook zeer denkbaar was, dat ik u eenig

goed deed.' Mees gaat in zijn 'confessie' uit van de grondgedachte, dat alle
menselijke kennis berust op zijn zelfbewustzijn, een bewustzijn van zijn be-
staan en van zijn gewaarwordingen. 'Ik ben,' zo zegt hij, 'dat weet ik en niets
weet ik zoo zeker dan dat, ik ben een subject en geen bloot praedicaat....'
Maar wat ben ik? Ben ik stof? Het enig objectieve, dat wij van de stoffelijke
wereld kennen, is het innemen van ruimte. Maar juist die hoedanigheid past
niet op ons ik. Ons ik gevoelen wij niet als een in de ruimte begrensd voor-
werp. En het bewustz(in, dat wij als essentiele hoedanigheid van ons ik ge-
voelen, worden wij nergens in de st f als zodanig gewaar. De overtuiging
echter, dat ik besta, is op zichzelf nog weinig vruchtbaar. Bestaan sluit niet
uit, dat bij de dood dat bestaan eindigt. Het zelfbewustzijn van de mens is het
zich bewust zijn als handelend en als zodanig als redelijk en zedelijk wezen.
Het is op dit bewustzijn, zegt Mees, dat mijn godsdienstig geloof steunt. De
mens is redelijk wezen;  hij  weet dat hij het uitgangspunt is van reeksen van
door hem gewilde en door hem geregelde verschijnselen, hoe nietig die reek-
sen ook zijn mogen. Wanneer de mens nu rondom zich ziet, ontwaart hij
overal in de natuur een treffende analogie met de door hem veroorzaakte ver-

schijnselen.
Hij kan niet nalaten telkens en overal doel en middel op te merken. Hij

mag dat dan opzettelijk vermijden en dat alles willen zien als gevolg en oor-
zaak - een determinisme, dat Mees afwijst -, te ontkennen valt niet, dat het
geheel zo ingericht is, 'als het zou zijn wanneer het het kunstvoortbrengsel was
van een alles omvattend en almagtig menschelijk verstand.' 'Nu wil het er
bij mij niet in,' vervolgt Mees, 'dat terwijl ik, uitgangspunt van die ellendige
nietige reeksjes van verschijnselen, mij zelfbewusten geest gevoel, het oneindig
groot geheel van verschijnselen in de natuur het product van bewustelooze
oorzaken zou zijn, of liever zonder oorzaak zou zijn.'  Daarom  moet  hij  be-
sluiten tot het bestaan van een zich bewuste, verstandelijke grondoorzaak
van alle dingen, tot een persoonlijke God. Dit is echter geen weten, gelijk de
kennis van eigen bestaan. Het is geen onmiddellijke en ontwijfelbare kennis,
maar slechts een verstandsbesluit. Mees is ervan overtuigd, dat de voorstel-

99.    Mees-archief. De brief behandelt merkwaardigerwijs eerst een aantal Indische munt-
kwesties, vervolgens een uiteenzetting over een credit mobilierproject, waarin men Mees
wilde mengen, om dan over te gaan tot de in de tekst besproken geloofsbelijdenis.
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ling van de Godheid als een 'oneindigen mensch' in wezen niet juist is, maar
hij blijft bij die voorstelling, omdat ze 'het naast aan de waarheid komt.'

Mees redeneert verder.
De mens kent zich niet alleen als redelijk, maar ook als zedelijk wezen, niet

slechts handelend, maar tot handelen geroepen. De wereld buiten hem is
onderworpen aan de wetten der natuur, de mens zelf is zich bewust te beho-
ren tot een zedelijke wereld, waarin ook wetten bestaan, waaraan hij verplicht
is, maar dat betekent hier geroepen, zich te onderwerpen. Dit is weer een on-
middellijk weten, waarop het verstand zijn besluiten baseren kan. Daar de
mens niet anders kan dan zijn zedelijk bestaan als het hoogste in zijn wezen
te beschouwen en aan zichzelf geen hoger soort van zijn toekennen kan dan
aan de Godheid, moet ook deze grondoorzaak van het'aanzijn van zedelijke
wezens' een zedelijk wezen zijn, waardoor hij reeds door een 'bloot verstands-
besluit' tot het bestaan van een Voorzienigheid komt.

Er is echter nog een andere weg, waarlangs de mens op grond van zijn
zedelijk bewustzijn tot geloof aan Voorzienigheid en voortbestaan na de dood
komt. 'En hier,' zo zegt Mees in zijn confessie, 'vangt eigenlijk het geloof
aan.' Alles om mij heen beantwoordt aan zijn bestemming, het inorganische
en vegetale zowel als het dierenleven, gehoorzamend aan krachten der natuur
of instinct. De mens alleen is hier op aarde een zelfwerkend wezen, handelend
naar eigen inzichten en ter bereiking van door hemzelf erkende doeleinden.
Wat de doeleinden zijn naar welke de mens overeenkomstig zijn natuur stre-
ven moet, dat wit zeggen geroepen is te streven, daaromtrent 'geeft hem zijn
onmiddellijk bewustzijn reeds getuigenis en zijn verstand werkt het verder
uit.' Elk mens heeft zijn inzichten daaromtrent, hoe verschillend ze ook zijn
mogen. Om echter daarnaar te kunnen handelen - en de mens weet dat hij dat

doen moet - dan heeft hij ook het geloof, het zedelijk vertrouiven nodig, 'dat

de wereld zoodanig gesteld is, dat die gesteldheid in overeenstemming is met
zijn verpligt streven.' Dit komt dan hierop neer, dat voor ieder een wereldbe-
schouwing bestaat, welke het postulaat is van zijn zedelijk wezen, welke hij
aannemen moet, waaraan hij niet twijfelen mag.

'Wat is nu voor mij dat verpligt geloof?,' vraagt Mees zich af. Zijn ant-
woord:  'Ik  heb de overtuiging,  met eene kracht welke geen tegenstreven
duldt, dat het 's mensen bestemming en roeping is de hooge ideeen van het
schoone, waar en goede in zich zelven en rondom hem naar vermogen te
trachten te verwezenlijken;  en dat waarachtige, onbaatzuchtige, zelfopoffer-
ende liefde het hoofdbeginsel daarbij moet zijn.' Mijn wereldbeschouwing
moet hiermee in overeenstemming zijn en daartoe moet ik wel aannemen, dat
er naast de werking der blinde natuurkrachten ook een zedelijke orde be-
staat, welke op mijn standpunt onmisbaar Voorzienigheid en Voortbestaan
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vordert en bepaaidelijk ook, om de liefde niet tot dwaasheid te maken, een
hereniging met geliefde afgestorvenen. 'Dit is geen geloof,' zegt Mees, 'ont-
staan na het verlies van mijne Coos. Ik had het reeds. Maar het is toen ver-
sterkt en is mij tot groot troost geweest.'

Tot zover Mees in zijn geloofsbelijdenis.
Liever dan te trachten er een waardering van te geven, wil ik mij afvragen,

of deze hemzelf bevredigd heeft. Hij zegt in zijn brief, dat zijn godsdienstig
geloof'eeniglijk berust op zedelijk bewustzijn.' Hij voegt daar echter aan toe,
dat dit bewustzijn niet altijd even levendig is en dus ook niet zijn geloof. Dan
komt de klacht, die naar mijn mening komen moest na deze intellectualisti-
sche benadering van geloof en geloofsovertuiging: 'Mogten die zaken mij
ook langs anderen weg, zinnelijk geopenbaard zijn: mogt ik een teeken van
den hemel ontvangen; hoe veel zou het mij waard zijn! hoe gemakkelijk zou
de levenstaak worden! welk een steun in tijden van zedelijke zwakte en dof-
heid!' Zou er, vraagt Mees, zou er dan toch zulk een openbaring bestaan?
Indien zij er is, dan moet dat zeker het Christendom zijn, waarin het zedelijk

bewustzijn van het mensdom zijn zenith van ontwikkeling bereikt heeft.
Mees moet echter bekennen, dat het Christendom voor hem geen zinnelijke
openbaring is, hoewel hij de mogelijkheid niet uitsluit, dat dit aan hemzelf
kan liggen. 'Er zou een floers voor myne oogen kunnen hangen.' Hij vreest
evenwel, dat het niet aan hem ligt, hoe heerlijk het ook zou zijn als dat wel
het geval was. En wat dit laatste betreft, er zijn toch zo veel zeer ontwikkelde
mensen, die in het Christendom inderdaad een zinnelijke openbaring zien.
'Ik huiver dus voor goed alles te verwerpen. Soms flikkert bij mij een flauwe

hoop, dat het ook mij meer zou kunnen worden. dan het thans is: maar dat is
toch maar een flauwe schemerschijn.'

Dit is een ander beeld van de man dan die ons uit de annalen der Nederland-
sche Bank tegemoet komt als de nuchtere, trefzekere prakticus, die bovendien
zijn dagelijks te nemen beslissingen te stoelen weet op een hecht theoretisch
fundament. Hier ontmoeten we de figuur van de mens, die zoekend, tastend
een antwoord tracht te vinden op de eerste levensvragen, maar - waag ik toch
te zeggen - er wel erg veel op vertrouwt, dat hij dat antwoord vinden kan in
het bevattingsvermogen van zijn eigen menselijk verstand.

Niet alleen zijn broer ook zijn kinderen heeft Mees voortdurend willen be-

vestigen in de geestelijke basis van hun leven. Hij had dat openlijk tot uit-
drukking gebracht in de kennisgeving van overlijden van zijn vrouw en het
daarin  tot doel verklaard van zijn verder leven:00 Zijn dochter, Marie van

I oo. De tekst van dit bericht luidde: 'Mijn levensgeluk is met haar verlies verwoest; maar
door haar geloof en kalme berusting, heeft zij ook mijn geloof bevestigd en mij de vaste
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Panhuys, heeft de aantekeningen, die haar vader op diverse tijdstippen, maar
voornamelijk in de jaren zeventig, betreffende zijn godsdienstige overtuiging
gemaakt heeft en die hij op het laatst van zijn leven verzameld heeft om ze als
een geestelijk testament aan zijn kinderen na te laten, pi8teitvol overgeschre-
ven. Aldus bevinden zij zich in het decl van het Mees-archief, dat op Willem
Cornelis betrekking heeft.101 Uit deze aantekeningen blijkt, dat Mees zich
intens verdiept heeft in de geestelijke stromingen van zijn tijd. Hij aanvaardt
niet, zegt hij, Opzoomer's bestrijding van het teleologisch denken, maar ziet
juist in alle verschijnselen van het heelal een onderling verband, dat op een-
heid wijst, een geordend zijn op een doel, dat onmogelijk te verklaren is, ten-
zij men aanneemt, dat onder de oorzaken van het ontstaan dier verschijnselen
een wit geweest is, die dat verband, als voorstelling reeds aanwezig, heeft
willen verwerkelijken.102 Aan dat doelverband kan niet getwijfeld worden,
ook al 'moet men de tusschenkomst van wil en geest in het oneindig verle-
dene terugbrengen.' Dat onderlinge verband in alle verschijnselen, dat op
eenheid wijst, wettigt de mens om alle werkingen in het heelal als de werkin-
gen van 66n grondoorzaak te beschouwen, die hij God noemt. Men ziet, dat
Mees hier de lijn van zijn vroegere gedachten op dit punt doortrekt.

Die Godheid, die intellectuele grondoorzaak van al wat geschiedt, moet
alle andere wezens in zijn wezen omvatten. Daaroni moet God ook alom-
tegenwoordig zijn, van al wat geschiedt, tot het minste toe, kennis hebben,
overal en altijd door en in de andere wezens werken. 'Geen haar valt van ons
hoofd, geen gedachte verrijst in onzen geest, zonder zijne kennis en zijnen wil.'
'Wij kunnen ons dus tot God in onze gedachten verheffen,' zegt Mees, 'met
zekerheid van gehoord te worden;  en wij kunnen ons zelven  de  naar   doel
handelende medearbeiders gevoelen van het Opperwezen.' Of deze voorstel-
ling van God nu al of niet met de werkelijke natuur van God overeenstemt,
behoeft de mens niet van die voorstelling af te houden. Voldoende is, dat die
voorstelling zo nabij aan de werkelijkheid zij, als de mens 'op zijn standpunt
van kennen mogelijk is.'

Ziet Mees nu in die God, die hij zich 'niet anders (kan) voorstellen dan als
een naar doel handelend wezen, dat zich bewust is naar dat doel te handelen

hoop geschonken op hereniging in betere gewesten. De herinnering aan Haar bij mijne
kinderen levendig te houden, en bij hen het geloof aan te kweeken, waarin hun moeder
zalig ontslapen is, zal het doel zijn, waarvoor ik wil trachten te leven: Mees-archief.
Personalia W.C. Mees.
loI. Bundel nagelaten opstellen van  Mr. W.C.  Mees over zijne godsdienstige overtuiging
op verschillende tijden, overgeschreven door zijne dochter Marie van Panhuys. Mees-ar-
chief, stukken betreffende W.C. Mees.
102. C.W. Opzoomer (I 82 I-I 892), hoogleraar te Utrecht van 1846 tot 1889. Mees was
president-curator van de universiteit te Utrecht vanaf I 869 tot aan zijn dood. Vgl. ook hier,
blz. 232 e.V.
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en dat als grondoorzaak, in zijne beweegredenen niet weder van andere we-
zens afhankelijk is, maar alleen door zijn eigen natuur bepaald wordt,' de
uiteindelijke bestemming van de mens, in de vereniging met wie alle mense-

lijke hoop vervuld en alle verlangen bevredigd wordt? Mees gelooft wel in een
onsterfelijkheid, een voortbestaan in een werkelijk bestaande bovenzinnelijke
wereld, bevattend geestelijke wezens van allerlei bestaansvorm, 'sommige
beneden den rang van den mensch hier op aarde, maar andere ver daarboven,
veel nader bij God,' die hij nog eens aanduidt als het 'alles in allen werkend
geestelijk wezen, waarin mijn hoogste idealen aan wijsheid, heiligheid en
liefde verwezenlijkt zijn.' Die hoop op en dat geloof aan onsterfelijkheid zijn
gebaseerd op het aannemen van de mens, ook in zijn aards leven, als een
werkelijk bestaand geestelijk wezen, 'niet eerst bij de vorming van zijn
lichaam ontstaan, noch ook bij de sloping van dat lichaam te niet gaande.'
Dat als het ware permanente element in het menselijk wezen is de ziel, die
werkelijk bestaat en niet alleen een verschijnsel is, een werking slechts van de

werkelijk bestaande stofmonaden, waaruit het lichamelijk organisme is ge-
vorind.103  In het laatste geval  zou er geen voortbestaan  na de dood kunnen
zijn, want met de oplossing van het lichamelijk organisme moet ook het ver-
schijnse! of de werking van dat organisme ophouden. Eerst als men het wer-
kelijk bestaan van de ziel aanneemt en tevens het bestaan van een boven-
zinnelijke wereld, dat is van andere bestaansvormen dan welke ons kenver-
mogen ons toelaat waar te nemen, eerst dan kunnen 's mensen geestelijke
aspiraties hem als gronden gelden voor zijn hoop op een overgang na zijn
dood tot een hogere bestaansvorm. Het bestaan van die hogere vormen kan
men niet bewijzen, meent Mees, maar de overgang ernaar behoeft ook niet
met ons verstand in strijd te ziin. Juist het element van eenheid in het heelal,
dat verband tussen middel en doel, wijzend op een het heelal omvattend en
beheersend wezen, maakt het aannemelijk, dat er naast dat allen omvattende
wezen een veelheid van bestaansvormen is, rijker en hoger dan de weinige en
in de niens culminerende vormen, die wij hier kennen. De voorstelling trekt
mij aan, zegt Mees, dat bij de dood de ziel tot een nieuwe bestaansvorm in
die bovenzinnelijke wereld overgaat. Dat behoeft niet in elk geval een hogere
bestaansvorm te zijn. Hij denkt aan dierenzielen, die wellicht eenvoudig als
ruimtemonaden voortleven en in elk geval zonder continuiteit van bewust-

zijn. Ook voor mensen zal dat verschillend zijn. Jonge kinderen en idioten
bijvoorbeeld zonder continurteit van bewustzijn, voor anderen in zeer ver-
103 ·      Veel  in   de  bespiegelingen  van   Mees  over  de  essentialia  van  het menselijk bestaan,
over ziel en lichaam, oorsprong en bestemming verraadt de invloed van Leibniz' leer, dat in
de zelfbezinning van het denkend bewustzijn het zijnde waarachtig en onmiddellijk wordt
begrepen en dat van de ziel uit alle werkelijkheid voor ons kennen toegankelijk wordt. Vgl.
F. Sassen, Geschiedenis van de nieuwe wijsbegeerte tot Kant, biz. I90
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schillende mate, van een fiauwe schemerschijn tot de hoogste helderheid. Bij
dat alles hoeft men niet aan een telkens herhaald ingrijpen van de Godheid te
denken, maar aan vaste wetten, een vast oorzakelijk verband, dat echter ten
enen male buiten het bereik van onze waarneming of kennis ligt.

Op deze wijze is de hoop der onsterfelijkheid voor het verstand te recht-
vaardigen, maar dan alleen voor hen, bij wie aspiraties naar hoger doeleinden
dan hier bereikbaar zijn tot die hoop drijven. De overigen mogen, op autori-
teit, die hoop als een dogma aannemen. Eigen grond hebben zij er niet voor.
Want zonder die aspiraties zou alleen overblijven, dat het niet-voortbestaan
niet bewezen kan worden, hetwelk dan echter geen grond zou opleveren om
het welvoortbestaan aan te nemen. Het aannemen daarvan zou dan een ijdele
keus der verbeelding op het veld der mogelijkheden zijn.

Mees rondt zijn opvattingen af met te kennen te geven, dat over het bestaan
van God, het bestaan van een bovenzinnelijke schepselenwereld, het bestaan
van de mens v66r en na zijn aardse leven en de overgang van de mens, die
hier naar het goede gestreefd heeft, tot een hogere bestaansvorm, dat over dit
alles het rechtstreeks bewustzijn niets zegt.  Maar ik geloof het, zegt hij, om-
dat alleen met dit geloof mijn wereldbeschouwing in overeenstemming te
brengen is met mijn rechtstreeks bewustzijn omtrent de zedelijke roeping van
de mens, die gelegen is niet in een louter genotsstreven, maar zelfs met ver-
zaking van dat genot in het najagen van het schone, het edele, het heilige, het
zedelijk goede. Het geloof, dat de mens mag hopen tot een hogere bestaans-

vorm  na de  dood  op te klimmen, berust dus blotelijk op zedelijk behoefte;
niet als gelegenheid opleverend voor vergelding van goed of kwaad, zegt
Mees,'maar omdat ik de gevolgen, welke het zedelijk streven van den mensch
hier op aarde oplevert, dat streven niet waard vind en omdat ik niet denken
kan, dat de zedelijke ontwikkeling, voor welke de mensch hier vatbaar is,
met de heilige liefdebanden, die hij hier aanknoopt, door den dood afgebro-
ken en verijdeld zouden worden.'

Wanneer men kennis neemt van deze bespiegelingen van Mees over God en
het universum, over bestemming en roeping van de mens, over godsdienst en
geloof, dan zal men op hem niet willen toepassen, wat MOnnich als een ka-
raktertrek van de Nederlandse burger in de eerste helft der negentiende eeuw
ten aanzien van diens wereldbeschouwing aangeeft, namelijk een afstand ne-
men van 'metafysieke vragen, niet omdat zij de hoofden zouden kunnen doen
duizelen, maar omdat zij zich niet voordeden binnen de kring der geestelijke
zekerheden. Die zekerheden, voorzover ze gebaseerd waren op het tradi-,104

I04·   Vgl. C.W. Mannich, De wereldbeschouwing van de Nederlandse burger in de eerste
helft der negentiendeeeuw, blz.  I 23·
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tionele Christendom met zijn geheel van door rechtstreekse openbaring ont-
vangen waarheden, had Mees immers al in zijn studententijd verloren, zo hij
ze al ooit minder of meer bewust bezeten en beleden had. Waar echter een

gezagswoord van bijbel of kerk niet aanvaard wordt, daar moet het adagium
'zelf moet ge het zoeken, zelf moet ge het vinden,' ook volgens Verberne de

grondtoon, het thema van de destijds op gang komende moderne richting in
het protestantisme, een intellectueel man als Mees niet alleen sterk aange-105

sproken hebben, maar hem ook, gezien zijn conscientieus, zelfs scrupuleus
karakter, gedwongen hebben tot een speurtocht op het gebied der eerste

levensvragen. Wat hij gevonden heeft, heb ik in het voorafgaande aan de
hand van Mees' eigen aantekeningen weergegeven. Uitvoerig zelfs, omdat het

op zichzelf al interessant lijkt te vernemen, wat er zich in het hoofd van deze
voorname vertegenwoordiger van de Hollandse burgerlijke bovenlaag van
destijds, van deze theoretische econoom en praktische bankier, naast diens

gedachten op eigen vakgebied kon afspelen, maar ook omdat het kon zijn,
dat er tussen het een en het ander nog een verband te bespeuren zou vallen.

Ik zal mij niet wagen aan een diepgaande analyse van Mees' wijsgerig-
godsdienstige overpeinzingen als zodanig. Wie thuis is op godsdiensig-histo-
risch gebied zal echter gemakkelijk de bronnen aan kunnen duiden, waaruit
Mees geput heeft. Daarbij geloof ik te mogen zeggen, dat hier sprake is niet
van een vluchtige kennisneming maar van een werkelijk inleven door Mees
in de ideeiSn van een Opzoomer, wiens Utrechtse president-curator hij was,
een Scholten, de prominente Leidse hoogleraar, en van een Hoekstra, wiens

De hoop der onsterfelijkheidMees blijkens een mededeling in zijn aantekenin-
gen  gelezen en herlezen heeft.106 Daarmee  zijn dan tevens de namen  ge-
noemd van enkele coryfeeen van het protestantse modernisme van het mid-
den der vorige eeuw. Bij alle onderlinge verschil, zegt Roessingh van hen,
staan zij alle drie op gelijke basis. Zij zijn in ons land de grondleggers van107

een beschouwingswijze, die, anti-supranaturalistisch, bij het zoeken naar 'de
verzekerdheid en de rechtvaardiging van het godsdienstig geloof' het uit-

I05·     Vgl. L.G.J. Verberne, Geschiedenis van Nederland in de jaren 1850-I 925, deel I, biz.
57·

106. De bedoelde notitie is gedateerd  I I  maart  I 876. Hoekstra's boek verscheen in  1867.
S. Hoekstra Bzn. (1822-I898) was hoogleraar der Doopsgezinden te Amsterdam. Van
C.W. Opzoomer (I 82 I-I892) wordt met name diens 'De godsdienst' (I 867) door Mees als
voorwerp van zijn overdenkingen genoemd. J.H. Scholten (,8 I 1-1885) (vgl.  ook hier, noot
98) vind ik in Mees' aantekeningen niet expliciet vermeld. Mij is wel gebleken, dat hij per-
soonlijk met hem bekend was. Mees zal ongetwijfeld van Scholten's hoofdwerken o.a. De
leer der Hervormde Kerk in hare grondbeginselen uit de bronnen voorgesteld en beoor-
deeld, 2 delen, Leiden I848-1850, nadien herhaaldelijk herzien en opnieuw uitgegeven,
kennis hebben genomen.
107· VgLK.H. Roessingh, Het modernisme in Nederland, blz. IO9.
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gangspunt legt bij de mens, zij het in diens 'redelijk doordenken van de ge-
gevens der ervaring tot men God als de dragende Kracht daarin had gevon-
den (Scholten),' zij het in een steunen op 's mensen 'godsdienstig gevoel (Op-
zoomer),' zij het in diens 'zedelijke natuur en de zedelijke behoeften van den
mensch' in de trant van Hoekstra.108 Zo werd een menselijk Christendom,
beter wellicht een menselijke godsdienst gepredikt, een modern geloof, pas-
send bij een moderne mens, die, waar hij in staat gebleken was door waar-
neming en daarop bouwend denken de raadselen van de hem omringende
natuur te ontsluieren en in die natuur de innerlijke eenheid, de vaste orde en
harmonie te ontdekken, geen geloofsstelling aanvaarden kon, die de toets van
zijn verstandelijk denken niet doorstaan kon. Om die mogelijkheid van een
verzoening tussen geloven en weten bewegen zich uiteindelijk ook de bespie-
gelingen van Mees. Hij gelooft in God, maar dat betekent, dat hij beant-
woorden wil aan de niet mis te verstane innerlijke roepstem, die hem ontwij-
felbaar zeker de idealen voorhoudt, die met zijn natuur als lichamelijk-geeste-
lijk wezen in overeenstemming zijn en van welke idealen God de volmaakte
uitdrukking is. In dit zedelijk idealisme, nauw verwant aan Hoekstra's stel-
ling: 'Alle geloof aan eene bovenzinnelijke wereld rust op het geloof aan de
waarheid van ons eigen innerlijk wezen, moet Mees de rust en bevrediging

9109

gevonden hebben, die naar mijn gevoelen doorklinken in zijn latere aanteke-
ningen, in tegenstelling ook meer of minder met zijn vroegere confessie,
waarin nog een zekere radeloosheid te onderkennen valt wegens het vergeefse
zoeken naar een specifieke zinnelijke openbaring, naar een 'teeken van den
hemel,' zoals hij aan zijn broer schreef.

Zedelijke verheffing van de mens, beantwoorden aan de idealen, waarvan
de mens de aantrekkingskracht van binnen uit, vanuit zijn wezen als bewuste
persoonlijkheid, ontdekt en voelt, is een individuele opgave, maar vervulling
ervan is tevens de voorwaarde voor doelmatigheid, orde en harmonie in het
maatschappelijk leven. Het is deze gedachte, waarop Mees telkens terugkomt
in de geschriften, waarin hij zich bezig houdt met het wel en wee van de
mensen in hun onderlinge verhoudingen, al hebben die ook voornamelijk
betrekking op de materiele basis van hun bestaan. Wij zagen het al in zijn
boek over de armoede. 110 Lichamelijke armoede is in wezen niets anders dan
een blijk van geestelijke armoede. Alleen geestelijke ontwikkeling kan red-
ding brengen uit kommer en nood.

Het is deze levensflosofie ook, dit vertrouwen, dat de mens in zichzelf kan
ontdekken, wat goed, waar en edel is, die hij aan zijn zoon Rudolf voorhoudt,

I08.   Vgl. Idem, idem, blz. I06.
109.   Vgl. Idem, idem, blz. 107·
I Io.    Vgl. hier, blz. I29 e.v.



196                                                 MEES IN ZIJN AMSTERDAMSE TIJD

wanneer  deze in  1866 zijn studie in  de wis- en natuurkunde te Zurich gaat
voortzetten. Wanneer gij door twijfelingen overvallen wordt, zegt Mees zijn
zoon, 'houd steeds onder het oog, dat, in zoover hare slotsommen in strijd
zijn met de eischen van 's menschen zedelijke natuur, zij zeker sophismen
moeten zijn, al kunt gij het hoe voor het oogenblik nog niet verklaren.

911 1

Ten slotte. Het is bekend, dat de moderne richting in geloof en godsdienst,
waartoe Mees zich blijkens het voorafgaande aangetrokken heeft gevoeld, in
de 'grote kerk' uiteindelijk niet de overhand heeft gekregen. Ik meen in dit
licht te moeten zien de beslissing, die Mees op reeds ver gevorderde leeftijd
neemt, overigens tesamen met zijn dochter Constance, om zich van het Lid-
matenboek der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam te laten

afschrijven. Evenals vele anderen, die de godsdienstige overtuiging een naar
hun mening noodzakelijk gelijke tred wilden laten houden met de ontwikke-
ling op natuurwetenschappelijk terrein en als moderne gelovigen een star

dogmatisme in geloofszaken verwierpen, zochten vader en dochter hun112

toevlucht in de Remonstrantsche Broederschap en lieten zij zich inschrij-
ven bij het Amsterdamse lid van die Broederschap, de Remonstrantsch-Gere-
formeerde Gemeente aldaar. Dat was in mei I 878.113 Toch sloeg Mees nog in
januari I876 de schrik om het hart, toen hij van zijn schoondochter vernam,

dat zijn zoon Adriaan overwoog om hun eerste kind niet te laten dopen. Uit
de brief, die hij aan Adriaan over deze aangelegenheid schreef, komt echter
wel naar voren, dat zijn bezorgdheid meer de eventuele maatschappelijke
consequenties van een dergelijke stap gold dan de lagere waardering door zijn
zoon van de doop als strikt religieuze gebeurtenis.

114

I I I. Het geciteerde is overgenomen  uit een stuk,  in Mees' handschrift aanwezig in  het
Mees-archief, getiteld: Wenken aan mijn Rudolf bij zun vertrek naar Zurich. Het is geda-
teerd October 1866. Men vindt de tekst ervan in zun geheel weergegeven in Bijlage A, hier
biz. 445, omdat het mij niet oninteressant leek ook kennis te laten nemen van wat praktische
raadgevingen, die een jongeman van tweeentwintig jaar uit de gegoede Hollandse burger-
stand van zijn vader meekrijgt, wanneer hij een tijdje in den vreemde op eigen benen zal
moeten staan.
I 12.     Vgl. H.C. Rogge, De kerkgenootschappen,  in: Eene halve eeuw  1848-1898,  deel II,
blz. 399 e.v. Vgl. ook J. Lindeboom, Geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme, biz.
I Io. Verberne, Geschiedenis van Nederland in de jaren 1850-1925, deel I, blz. 6I maakt
melding van een groei van de remonstrantsche broederschap tussen  1870 en  1 9 I o van 5000
leden naar 27450.
1 I 3.     Mees-archief. De officiele inschrijvingsbrieven van de Remonstrantsch-Gereformeer-
de Gemeente voor vader en dochter zijn gedateerd 8 mei 1878, de afschrijvingsbrieven van
de Nederduitsche Hervormde Gemeente 4 juli  I 878.
1 14. Mees-archief, correspondentie met Adrjaan. De brief is gedateerd 2 januari  I 876.
'En nu nog iets anders. Cor (Adriaan's vrouw, schr.) zeide mij, dat Gij er aan dacht uw
kind niet te laten doopen. Het zou mij zeer leed doen, indien gij bij die gedachte bleeft; en,
hoezeer ik er niet over gesproken heb, veronderstel ik dat hetzelfde met de ouders van Cor
het geval zou zijn. Men behoeft wel niet ongodsdienstig te zijn, om aan den doop geen
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Ik heb gezegd, dat Mees zich verantwoordelijk gevoeld heeft voor het geeste-
lijk welzijn van zijn kinderen en in dat opzicht een ware leidsman voor hen
heeft trachten te zijn. Het ligt voor de hand, dat de schrijver over de kwaal
der armoede zichzelf en zijn kinderen ook voor die ziekte heeft willen vrij-
waren. Zonder te vervallen in een bot materialisme, een levenshouding, die

hij beslist afwijst en zelfs opkomende neigingen daartoe voelt als een kwel-
ling,115 blijft Mees staande houden, dat geestelijke ontwikkeling stoelen moet

op een genoegzame materitle basis.
Mees behoorde door afkomst tot de gegoede stand, in zijn opvatting zich

van de volksklasse juist onderscheidend door het samengaan van geestelijke
rijpheid en materieel welzijn. In die stand heeft hij zich willen handhaven; hij
heeft gewild, dat zijn kinderen ertoe zouden behoren. Beide wensen zijn ver-
vuld. De loopbaan van Mees heeft hem niet alleen veel eer en aanzien ge-
bracht, zij heeft hem ook tot een vermogend man gemaakt. Daar de bron
hiervan voornamelijk bij de Nederlandsche Bank gezocht moet worden,
volgen thans enige gegevens over de financiele zijde van Mees' positie bij de
Bank. Mees heeft nauwkeurig boek gehouden van zijn inkomsten bij de
Bank. Eenzelfde accuratesse en nauwgezetheid, die hem kenmerken in zijn
wetenschappelijk oeuvre en zijn bankbestuur, vind ik terug in de behandeling
van zijn priv6-geldzaken. Tal van voorbeelden daarvan treft men aan in zijn
correspondentie met zijn kinderen en andere familieleden. Het wordt even-

eens bevestigd door het onder zijn nagelaten papieren aanwezige cahier,
waarvan de omslag vermeldt: Balansen van I843 en later.

Voor elk jaar vanaf I843 tot en met 1883, het jaar voorafgaande aan zijn

sterfjaar, vindt men in dit met eigen hand bijgehouden boekje een wat Mees
noemt winst- en verliesrekening, bevattende een specificatie van zijn inkom-
sten en uitgaven met vermelding van een eventueel voor- of nadelig verschil,
alsmede een balans per einde van het betreffende jaar. De balans vermeldt de
verschillende vermogensbestanddelen, eventueel verschuldigde bedragen en
als saldo de grootte van het kapitaal. Het is alles zo precies, dat het lijkt alsof
men de gecomprimeerde boekhouding van een zaak doorkijkt. Een meubel-

aankoop bijvoorbeeld valt niet zo maar onder de verteringen, maar wordt
behoorlijk op de eerstvolgende balans geactiveerd en zelfs de halve cent wordt

waarde te hechten. Maar waarom van maatschappelijke gebruiken af te wijken, als men die
zonder verzaking van beginselen kan opvolgen? En zooals de moderne predikanten den
doop bedienen, kunt gij er geen bezwaar tegen hebben. Vooral ook in het belang van uwe
dochter raad ik u, de gewoonte te volgen. Gij weet niet, welke, als zij tot de jaren van onder-
scheid mag komen, hare stemming zijn zal; en het zou kunnen zijn dat het haar dan groot
ongerief veroorzaakte indien zij niet gedoopt was, terwijl het haar in geen geval kan hin-
deren in hare jeugd dien vorm doorgegaan te zijn.'
1 I5. Mees-archief, brief aan H.W. Mees van 24 april 1856.
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niet verwaarloosd. Het boekjaar van Mees loopt voor de eerste jaren van I
maart tot  en met ultimo februari.  In  I 860 gaat  hij  om mij onbekende reden
over naar de afsluitdatum I mei, maar verzuimt niet ep'en een tussenrekening
op te maken over de maanden maart en april met openingsbalans per I mei
I 860. Dat herhaalt hij  in de jaren zeventig, wanneer hij zijn boekjaar gelijk-
trekt met het kalenderjaar, natuurlijk weer met tussenbalans en winst- en
verliesrekening.

Zoals uit onderstaand staatje, een uittreksel uit het gedetailleerde overzicht
van Bijlage B, blijkt, is het Mees financieel behoorlijk voor de wind gegaan.

116

Jaar Inkomsten Uit: Verteringen Kapitaal
arbeid vermogen (incl. schenkingen per ultimo

aan kinderen)

(Ronde getallen in guldens)
I 843 2400 50o 4600 18200

I848 6Ioo 800 6500 18400
I 853 700o 700 11700 16000

1858 I4800 2000 9500 41200
I 863 I 5000 5900 15000 100500
I868 23500 15400 I 8800 324200
I 872 37600 25100 16400 512700
I 878 32300 37200 27 IOO 780200
I 883 47000 46700 36500 1007600

Zijn kapitaal beloopt per  I  maart  I 844 een bedrag van ruimf I8.000,-,bij
zijn  laatste  door hem opgemaakte balans,  die  van  3 I  december  I 883, heeft

dat kapitaal het bedrag van 66n miljoen overschreden. In deze kapitaalgroei
speelde zijn aandeel in de nalatenschappen van ouders en schoonouders een
betrekkelijk ondergeschikte rol, namelijk tesamen even f I 00.000,-.  De ver-
mogenstoename is dus voornamelijk van de Bank gekomen, waarbij uiter-
aard vooral in de latere periode inkomen uit kapitaal een rol gespeeld heeft.
In de werkelijk grote verdiensten bij de Bank is Mees gekomen, nadat hij pre-
sident was geworden. De honoraria van de leden der directie bestonden uit
een fixum, vast te stellen door de gemeenschappelijke vergadering van direc-
tie en commissarissen onder voorbehoud van goedkeuring door de Kroon, en

1 I 6.      Vgl. deze Bijlage  B  hier,  blz.  448  In het staatje hierboven  is Mees' boekjaar,  voor-
zover niet samenvallend met het kalenderjaar, daarmee gelijkgesteld, bijvoorbeeld: I maart
I 843 - I maart 1844  =  I 843 ; kapitaal per I maart 1844 = ultimo I 843. In plaats van 1873
werd I 872 opgenomen in verband met wisseling van boekjaar.
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verder uit een wisselende toelage, bestaande uit een statutair bepaald aandeel
in de winst der Bank. Zo was althans de regeling na 1863· V66r 1863 werden

de bezoldigingen van president, secretaris en directeuren door de Kroon vast-
gesteld. Voor de secretaris was daarbij voorzien in een vast traktement van
f6000,_ alsmede in een winstaandeel met een absoluut maximum van
f 1 5.000,-voorde totale bezoldiging. 117

Mees kwam als secretaris aan de Bank in de 'magere' jaren I 848-I 853 en
zijn inkomen overschreed in die eerste tijd nauwelijks zijn fixum van
f 6000,_.118 Toch noemt  hij  zelf dat bedrag  een 'goed inkomen,' waarvan
men, 'al kan er van opleggen niet komen, toch behoorlijk, comfortable kan
leven.'119 Vergeleken  met zijn vroeger inkomen  ging  Mees  er in die eerste

jaren niet veel op vooruit, maar hij behoefde het niet uit verschillende bron-
nen bij elkaar te halen en had ook veel meer vrije tijd. Op 25 maart I 849
schreef hij aan Ackersdijck, dat hij 'als Advokaat zeer zou moeten slaven om
zulk een inkomen te erlangen.'120 Bovendien  wist hij, dat reeds een matige
bankwinst hem boven def Io.000,- zou brengen, een van de redenen ook,
die hem deden besluiten zich niet beschikbaar te stellen als opvolger van
Thorbecke. De laatste had als Leids hoogleraar wet f 7000,- A f 8000,-
'gemaakt,' naar men Mees verzekerd had, maar onzeker was, welke invloed
de nieuwe wetgeving hebben zou.121 Het heeft enige jaren geduurd, voordat
de 'matige' bankwinsten kwamen. De winst- en verliesrekening van I854-55
vermeldt een bankhonorarium van ruimf I 3.600,-, bijna een verdubbeling

ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee was hij al bijna toe aan zijn
maximum  van f I 5.000,-· En inderdaad,  op dat maximum heeft  hij  zijn

laatstejaren als secretaris gestaan.
Daarna ging het crescendo.
Als president genoot  Mees  een vast traktement  vanf 12.000,-,  maar  zijn

tantitmes bedroegen soms meer dan het dubbele van dit bedrag. Mees zelf
vond dit honorarium als president aan de hoge kant. Hij brengt dit zelfs ter
sprake in een vergadering van directie en commissarissen  van 22 april  I 869,

daarbij te kennen gevend, dat naar zijn mening de vaste traktementen wet

I I.7.    Vgl. De Jong, decl II, blz. 107.
I 18. De secretaris genoot bovendien een 'vrij  huis; doch onder dat huis is niet, zooals wel
eens gaat, belasting, vuur, licht enz begrepen.' Brief van Mees aan zijn broer H.W. Mees
van 2 I september I 849, Mees-archief.
I IF Eveneens brief van 2 I september  I 849.
I 20. Mees-archief. Brieven van W.C. Mees uit I 849.
I 2 I.     Brief van Ackersdijck van 9 december  1 849. Gedoeld wordt hier op de mogelijkheid
van een wijziging in de honorering der hoogleraren op grond van het collegegeldensysteem
in verband met de door de grondwet van I848 voorziene totstandkoming van een hoger-
onderwijswet. Vgl. B.H.C.K. van der Wijck, Het hooger onderwijs, blz. 87. Vgl. ook J.
Huizinga, Universiteit, wetenschap en kunst, blz.  168.
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juist gefixeerd zijn, maar dat de wisselende toelage het totale honorarium te
hoog doet oplopen. Wil men aan dit laatste wat doen, dan zal dus de toelage-
regeling veranderd moeten worden. Dat heeft echter weer het bezwaar van
een daarvoor noodzakelijke statutenwijziging. Na ampel overleg en beden-
kend, dat op goede jaren ook slechte kunnen volgen, besloot men geen wijzi-
ging in de situatie te brengen en de zaak na vijfjaren opnieuw onder ogen te
zien. Eenzelfde besluit werd tweemaal nadien nogmaals genomen. 122

Hoe stond het met de debetzijde van Mees' winst- en verliesrekening, met
wat hij zijn 'verteringen' noemt? Het behoeft niet te verwonderen, dat Mees,
die leerde, dat sparen een economische deugd van de eerste orde is, die leer
ook zelf in praktijk bracht. Nauwkeurig houdt hij bij, wat hij elk jaar 'op
kapitaal' kan boeken. Meer verteren dan het inkomen bedraagt, tast, zoals
hij aan de Rotterdamse gymnasiasten leerde, het kapitaal aan, waarover de
volkshuishouding beschikt en daardoor die voortbrengingsfactor, zonder
welke de menselijke arbeid niet of althans niet met enige vruchtbaarheid uit-
geoefend kan worden. In zijn balansenboekje lig een door hem bijgehouden
staatje, waarin  voor  elk jaar  na  I 865 zijn verteringen tegenover  zijn  bank-
honorarium gesteld zijn om zich als het ware voortdurend ervan te kunnen
vergewissen, dat zijn verteringen zelfs zijn arbeidsinkomen niet te boven
gaan. Voor de meeste jaren uit deze reeks blijkt er een ruime tot zeer ruime
marge te zijn tussen de bedragen van beide posten. De kroon spant hier het
jaar 1874, in welk jaar hij tegenover een totaal aan verteringen vanf 24.300--
een bedrag aan 'bankverdiensten' verantwoordt vanf 52. Ioo,- het hoogste
door hem ooit ontvangen honorarium. Gezien een positieve rentepost in dit
jaar vanf28.700,- alsmede een'avance' op effecten en diverse debiteuren ad
f I   .500,- kon in  dit jaar de  som  van f 69.000,- 'op kapitaal' geschreven
worden.

Zoals gezegd had Mees het in de eerste jaren aan de Bank niet al te breed.
Hij kan de 'bijdrage van Vader Mees' en de wat kleinere van 'ouders,' later
'Moeder van den Ham' in die jaren dan ook wei gebruiken om zijn beschei-
den vermogen op peil te houden. In Mees' opvatting van tering naar de
nering zetten paste natuurlijk het idee van schulden maken of zelfs hebben

geenszins. Wel had hij bij zijn vader wat geld opgenomen, vermoedelijk in
verband met zijn verhuizing naar Amsterdam en zijn installatie aidaar. Het
overlijden van zijn vrouw in I 853 en de daardoor veroorzaakte uitgaven
hadden die 'schuld' nog wat doen oplopen, terwijl ook een voorschot geno-
men  was  bij  de  Bank. Maar zodra gaf het bankhonorarium in  I 854-55  niet
een flinke verbetering te zien, of Mees loste alles af en het is alsof men nog

I 22. Vgl. archief N.B. Verslagen van de vergaderingen van directie en commissarissen van
respectievelijk 15 april I 874 en  I 5 april I879·
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zijn zucht van verlichting hoort slaken als men de desbetreffende aantekening
leest: 'Teruggegeven  aan  de  Ned. Bank f 2000. Teruggegeven aan Vader

Meesf 2698,955, zoodat ik thans aan niemand iets schuldig ben en mijn geheel

bankhonorarium te inkasseren heb.'
Quack, in I877 secretaris der Bank geworden en vanaf dat jaar tot aan de

dood van Mees diens buurman te Amsterdam, zegt in zijn Herinneringen van
zijn president, dat deze uiterst zuinig leefde en bijna geen vrienden of gasten

bij zich aan huis zag.123 Bij Quack ontkomt men niet aan de indruk, bij alle
waarderende woorden, die hij overigens aan Mees wijdt, dat hij deze vooral
in zijn persoonlijke levensstijl toch een enigszins benepen figuur vond. Een
neef van Mees, de oud-president van het Gerechtshof te Leeuwarden, mr.
R.A. Fockema, heeft die min of meer verhulde opinie van Quack, die hij
overigens sterk overdreven vindt, trachten te verklaren door te wijzen op het
verschil in milieu, waaruit beide mannen voortkwamen.124 Quack, stammend

uit een verarmde familie, strevend naar weelde en deze naderhand tentoon-

spreidend en ervan genietend; daarentegen Mees, voortgekomen uit een gefor-
tuneerde familie, waardoor voor hem een zekere luxe een gewone zaak was,

die hij zich zeker ook niet ontzegde, maar zonder de minste behoefte meer uit

te geven dan hij nodig vond of in overeenstemming met zijn levenswijze nodig
had. Dus sober wellicht, maar niet zuinig, laat staan gierig. Aldus de mening
van Fockema. Ik moet dit beamen. Uit Mees' nagelaten bescheiden en overi-

ge aanduidingen tekent zich voor mij het beeld af van een man, die weliswaar

uiterlijk geen grote staat voerde, maar in materieel opzicht een goed verzorgd
leven leidde en voor datgene, wat naar zijn mening daartoe behoorde, royaal

in de beurs tastte. Geen maecenas, voorzover mij gebleken is, maar in over-

eenstemming met het in zijn kring diep gewortelde besef van persoonlijke
verantwoordelijkheid voor het wel en wee van zichzelf en de zijnen en het
toch ook gesloten karakter van familiekringen als de zijne was hij voor zijn
kinderen de vrijgevigheid zelf en altijd bereid tot steun en hulp aan overige

familieleden.
Een sterk voorbeeld van dit laatste verhaalt ons W.C. Mees A.Wzn. in zijn

eerder vermelde  Man  van de Daad.125 Toen tijdens de Pincoffs-crisis in mei

I 879 te Rotterdam een run dreigde op de bank van R. Mees en Zoonen in
verband met de bestaande relatie met de Afrikaansche Handelsvereeniging

liet president Mees, die ook qualitate qua regelend in de affaire optrad, ter-

123.      Vgl. H.P.G. Quack, Herinneringen, blz. 328.

I 24. Vgl. Kroniek Mees, december  1965,  nr.  18, blz.  13 e.v. Fockema was de zoon van
Ds Arius Fockema en Catharina Elizabeth Mees, jongere zuster van Willem Cornelis Mees.
Het stuk van Fockema is niet gedateerd. Het stamt vermoedelijk uit de jaren rond I930.

125. Zie aldaar het hoofdstuk over de affaire-Pincoffs.
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stond zijn hele prive-effectenvermogen naar Rotterdam overbrengen om in
geval van nood beleend te kunnen worden.

Mees schonk aan zijn kinderen ruime jaarlijkse toelagen, die hij in goede
bankjaren verhoogde. Die financiele verhouding met zijn kinderen was voor
hem blijkbaar een even ernstige zaak als de openbare financien of het bank-
beheer. Hij hield voor zijn kinderen een rekening-courant bij, waarop hij hun
toelagen in het credit boekte en welke rekening hij debiteerde voor gedane
uitgave of gekochte effecten. Als een goed administrateur gaf hij hun jaarlijks
verslag van de stand van zaken. Hoe serieus hij dit alles behandelde, blijkt
bijvoorbeeld uit een brief van I6 januari  I877 aan zijn zoon Adriaan, waarbij
hij hem zijn jaarlijkse afrekening stuurt, benevens een staat van de voor
diens rekening onder hem berustende effecten. Opdat Adriaan zich toch
maar niet vergissen zou, schrijft hij hem: 'Hierbij mijn rekct met U over het
vorige jaar. Ik zeg mijn reket, want als G# die boektet, zoudt gij die juist an-
ders om stellen, de inkomsten aan de linkerzijde als n,(in debet en de uit-
gaven aan de rechterzijde als mijn credit.'126 Mijn conclusie omtrent Mees
in de behandeling van zijn geldzaken: altijd accuraat en precies en in zoverre
een man van de penning, dat hij immer wist niet alleen bij de Bank, maar ook
bij zijn priv6-zaken waar ook die laatste halve cent gebleven was en ervan
overtuigd, dat die niet verkwist was.

Kon in de vorige bladzijden wat dieper ingegaan worden op de persoonlijk-
heid van Mees in spiritueel en materieel opzicht, een vraag, die zich onwille-
keurig nog opdringt, is, of deze man, vader met een groot verantwoordelijk-
heidsbesef, na de dood van zijn vrouw gedacht heeft aan een tweede huwelijk
ter verlichting van de ouderlijke zorg en ter completering van eigen levens-
geluk. Uit Mees' correspondentie blijkt, dat hij de man-vrouwrelatie in het
algemeen en het huwelijk in het bijzonder hoog gewaardeerd heeft. Tevens
echter wordt men getroffen door het feit, dat ook in deze zaken, waarin het
emotionele zo'n belangrijke rol speelt, het gevoelsleven steeds teruggedrongen
wordt binnen de perken, waarvan de grenzen door het verstand getrokken
zijn. Dit uitte zich bij Mees al vroeg, reeds in zijn jonge jaren, waarin een
zekere dweepzucht, eigen aan de jeugd, ook Mees niet vreemd was. V66r
zijn huwelijk met Coos van den Ham is hij verliefd geweest op de zuster van
Enno van Goudoever, een vriend uit zijn studententijd, aan wiens sterfbed -
een versterking nog van het emotionele element in deze romance - hij haar
had leren kennen.127 Het moet een serieuze aangelegenheid zijn geweest,'heel
iets anders dan de passagtre verliefdheden, die hij, zoals hij aan zijn broer
126. Archief-Mees. Brieven aan Adriaan.
127. Vgl. Kroniek Mees, november 1957, nr. I 2, blz. 1 2.
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Adiaan op I 7 december 1838 schreef, eerder gekend had.128 Het voert te

ver te treden in de bijzonderheden uit de vele en lange brieven, die Mees met

zijn broer over zijn 'Utrechtsche affectie' gewisseld heeft, teken overigens
van een tijd, waarin men er behagen in schiep zijn gevoelens uitvoerig in
briefvorm aan bepaalde intimi mee te delen. Typerend voor Mees is, dat hij
er kans toe ziet in pagina's lange uitweidingen zijn affectie rationeel te analy-

seren en het voor en tegen van een huwelijk, ook in de materiele sfeer, breed

uit te meten. Kan iemand dan, vraagt men zich af, zo getourmenteerd worden
door een affectie als hij zelf zegt dat hij is en er tegelijkertijd zo rationeel-

analyserend over schrijven? Ik kan dit slechts verklaren uit een zekere angst
zich bij welke beslissing ook te laten meeslepen door een emotie zonder dat

genoegzaam vaststaat, dat die beslissing past in een door het verstand als het

ware voorgevormd levenspatroon. Iemand, die zichzelf zo in de hand heeft,

maakt op zijn omgeving al gauw de indruk van een enigszins dorre, saaie

persoonlijkheid, die gemakkelijk vervalt in een zeker puritanisme en bij wie
de zedepreek lichtelijk uit de mond rolt.

Zo erg was het bij Mees niet.
Wel kan men veilig aannemen, dat elke vorm van uitspatting of zelfs los-

heid hem een gruwel was, maar in de omgang moet hij een aangenaam mens

zijn geweest, onderhoudend en geestig causeur, bereid tot luisteren, maar zijn

mening niet onder stoelen of banken stekend. In zijn brieven was de preek-
toon hem weliswaar niet vreemd. De correspondentie met zijn broer Hein
heeft soms meer van de manier en de toon, waarop een vader zich tot zijn
zoon richt - en dan wel een zeer serieuze vader tot een blijkbaar bereidwillig

luisterende zoon - dan van een man tot zijn nog geen zes jaar jongere broer.

Zel f pas kort getrouwd schrijft  hij  op  2 I  augustus  I 846  aan  Hein  naar  aan-

leiding van vermeende huwelijksplannen  van  de  laatste: 'Het (huwelijk)  is

een ernstig contract, en de huwelijkszorgen vereischen volstrekte huwelijks-
,129

liefde. Anders is het coelibaat, hoe vreugdeloos ook, nog te verkiezen.

In het sterk door verstandsoverwegingen bepaald levenspatroon van Mees

paste blijkbaar niet een huwelijk met de Utrechtse geliefde. De definitieve

stap waagde hij uiteindelijk met de domineesdochter Jacoba van den Ham.

Lang zou het geluk niet duren. Het vond zijn einde na een tienjarig huwelijks-
leven bij de vroegtijdige dood van zijn vrouw.130 Mees heeft niet getracht dit
128. Mees-archief. Brieven aan broer Adriaan.
129. Mees-archief, excerpten brieven aan H.W.  Mees. Een al eerder geciteerd schrijven

van 21 juni  I 850 eindigt aldus: 'Vale! Herstel spoedig, ontzie u; leef matig in alle opzigten,

en tracht u, ook te midden der zinnelijke Indische wereld, tot een hooger leven te verheffen,
met geloof aan God, aan onsterfelijkheid en aan de idealen nlet welke wij in onze beste

oogenblikken natuurverwantschap voelen.'
I 30.     'Ik mis onbeschrijfelijk veel. Wij leefden geheel met en voor elkander.' Brief van  I 3
februari 1854 aan broer Adriaan. Mees-archief.
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geluk te hervinden, hoewel, zoals hij op 28 maart I 860 aan broer Hendrik
schrijft, hem een tweede huwelijk sedert lang van alle kanten aangeraden
wordt. 1 3 1 Hij sukkelt  met een huishoudster, die schijnbaar nog al  eens ziek
is, maar, schrijft hij, 'ik kan mijn jufvrouw niet kwijt raken zonder heftige
sdnes; hetgeen bovendien moeilijk valt, omdat zijn dochter Constance zeer
aan haar gehecht is. 'Het kind heeft een medelijdende ziel,' voegt hij eraan
toe. Dus toch een tweede huwelijk? Ook omwille van de kinderen, voor wie
hij werkelijk voelt te leven? 'Maar ook in die mijmeringen kom ik tot geen
resultaat.'  En ten slotte typisch Mees:  'Soms word ik zeer geslingerd;  maar
het resultaat is altijd: abstine!.'132

I)I. Mees-archief, excerpten brieven aan H.W. Mees.
I32.   Idem, idem.



Hoofdstuk V

Willem Cornelis Mees in zijn Amsterdamse tijd.
President van de Nederlandsche Bank  (1863-1884)

Bij Koninklijk Besluit van 26 februari I 863, nog tijdens het v66r-overleg
over het in te dienen wetsontwerp aangaande de toekomstige positie van de
Nederlandsche Bank, werd Willem Cornelis Mees als opvolger van de kort
tevoren overleden Hendrik Croockewit benoemd tot haar president, een be-
noeming, die noch hemzelf noch enig ander uit de kringen der Bank, uit
stad of land verbaasde. De benoeming was een erkenning de jure van een
positie of situatie, die de facto reeds geruime tijd bestond. Mees' presidium
wordt immers niet gekenmerkt door een louter voorzitterschap van een
bestuurscollege maar berustte op een echt leiderschap, gegrond op superieure
kennis der bankzaken en de gehele verwevenheid daarvan met het financiele
en economische leven, alsmede op het bezit van karaktereigenschappen, die
hem in staat stelden zijn inzichten, zijn visie voor zichzelf en voor anderen
staande te houden en beslissend te doen zijn. Dat was het leiderschap, dat hij
zich in de loop der jaren vijftig verworven had, culminerend in een domine-
rende positie tijdens de onderhandelingen, intern en extern, inzake de Bank-
wet van I863·

Ten einde te grote uitvoerigheid te vermijden zal ik, voor wat deze voor de
Bank zo gebeurtenisrijke jaren betreft, niet al te veel in bijzonderheden tre-
den. Ik moet echter wijzen op houding en standpunt van Mees aangaande de
in deze jaren vijftig in Nederland doordringende cr6dit-mobiliergedachte,
vooral ook omdat ik hierin een duidelijke demonstratie zie van die combina-
tie van intelligentie en karakter, waarvan ik zojuist zei, dat deze Mees zo
uitermate geschikt maakte voor de hoogste post bij de Bank. De economische

expansie van de jaren vijftig, gevolg van de om zich heen grijpende industriele
ontwikkeling en mogelijk gemaakt door de veld winnende vrijheidsgedachte,
die allerlei knellende en belemmerende banden verbrak, deed uiteraard de
behoefte aan industriefinanciering, een tot dan toe op enigszins grote schaal

vrij onbekende figuur, ontstaan. Even begrijpelijk is echter, dat het in de zich
om die expansie heen ontwikkelende roes, die alle mogelijkheden voor werke-
lijkheden aanzag, wemelde van plannen en projecten, die zich in naam aan-
dienden als een voorziening in reeel bestaande behoeften, maar waarvan de
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opstellers, zelf al of niet meegesleept door de heersende geest van opwinding
en blind vertrouwen in de nieuwe mogelijkheden, in werkelijkheid geen ander
doel voor ogen hadden dan op zo kort mogelijke termijn een zo groot moge-
lijk eigen voordeel te behalen. Het was Mees, die hier te onderscheiden wist
tussen een gezonde ontwikkeling en de parasitaire groeisels, die zich om die
waardevolle kern heenslingerden. Men leze daarvoor de glasheldere advie-
zen, die de directie van de Bank op verzoek van de regering, die zich met
diverse concessieaanvragen geconfronteerd zag, uitbracht en in welke ad-
viezen de hand van Mees duidelijk kenbaar is.1

Een resonantie hiervan vind ik in de privt-correspondentie van Mees,
waaruit ook de karaktervastheid blijkt van de man, die zich niet ter wille van
persoonlijk voordeel laat meeslepen in een richting, die hij als financitel en
economisch geschoolde als rampzalig moet bestempelen. Ik verwijs naar een
brief van 24 april  I 856  aan zijn broer  H.W. Mees, waarin  hij de 'mobiliers'
ter sprake brengt en gewag maakt van een poging hem persoonlijk bij bepaal-
de projecten te betrekken. Als men de namen leest van degenen, die in dit
spel betrokken waren - zeker niet de eersten de besten - en kennis neemt van

de aanbiedingen, die men Mees deed op voorwaarde dat hij zich aan het
hoofd der onderneming plaatsen wilde, dan moet men de integriteit erkennen
van de man, die persoonlijke rijkdom zeker niet versmaadde of veroordeelde,
maar deze niet bereiken wilde door concessies te doen aan wat hij schadelijk
achtte voor het algemeen belang of de instelling, waaraan hij verbonden was.

Mees schrijft in deze brief:

' . . . Jacobson' (vermoedelijk van de Amsterdamse effectenfirma  J. M. Ja-
cobson, belangrijk discontante bij de NederlandschelBank) 'heeft ook mij
veel over de mobiliers gesproken. Hij is geheel in eenbroes van zwendelarij
- en hij niet alleen. Die zwendelgeest is besmettelijk. Dat een van Hall en
een Rochussen (door de gemeenschappelijke zonde nu, naar het schijnt, we-
der dikke vrienden) mede doen, is niet te verwonderen. Maar ook alhier
zijn solide menschen aangetast.

Jacobson is voor eenigen tijd, namens Rothschild, Bisschoffsheim, v. Hall
en Rochussen met zijn persoon mij komen uitnoodigen om mij aan het hoofd
te stellen. f 25000 's jaars' (het honorarium van Mees bij de Bank in het jaar
I 855-I 856 bedroeg rond f I 3000,-) 'behalve aandeel in de winst en prachtig
huis. Daarbij dadelijk groot aandeel in de winst op de aandeelen-uitgifte,
zoodat ik dadelijk capitalist zou worden! Dat hij kon denken, dat ik mij door
I.     Bijvoorbeeld de documenten  I59 en  I 60, afgedrukt bij De Jong, deel I, 2de stuk. In het
Mees-archief bevinden zich, gedeeltelijk in de hand van W.C. Mees, de concepten voor
deze rapporten. Mapje Cr6dit-mobilier.  Vgl. over 'cr6dit-mobilier' in Nederland:  H.M.
Hirschfeld, Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland, blz.  16 e.v. en de al-
daar vermelde literatuur.
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zulke aanbiedingen zou laten verlokken, bewijst zeker het lage peil zijner
moraliteit. Maar zijne confrdres  zijn niet beter;  en h# is immoreel  met eene
naiviteit, die maakt dat ik het hem minder kwalijk neem. Ik heb hem gezegd,
dat hij en zijne vrienden al te maal dronken waren, dat het echter niet on-
mogelijk was eene maatschappij zich voor te stellen, welke op goede wijze
haar kapitaal in industrieele actien plaatste, en dat indien die en die personen,
die ik noemde, mede wilden doen, ik mij zou laten vinden om de zaak nader

te onderzoeken, natuurlijk niet als aanstaand directeur maar blootelijk als
belangstellend onpartijdige. Ik handelde zoo, omdat Jacobson mij zeide, dat
Rothschild begreep, dat hier op eene uiterst solide wijze behoorde gehandeld
te worden, in overleg met de Ned. Bank, immers het laatste zoo mogelijk. Ik
noemde hem uiterst solide en voorzigtige notabiliteiten alhier, en wilde door
de zwendelaars met dezen in aanraking te brengen hen matigen en verhin-
deren, dat zij op eigen gelegenheid dwaasheden gingen doen.

Nu heb ik echter reeds ondervonden, dat de Amsterdamsche soliditeit geen
zekeren waarborg tegen zwendelgeest is. De plannen hebben aanvankelijk
minder tegenstand gevonden dan ik gedacht had. En nu treed ik van liever-
lede meer als krachtig opponent op. Er zat nu wel niets goeds uit voortkomen,
maar ik zal toch medegewerkt of welligt bewerkt hebben  om te verhinderen,
dat iets kwaads geschiede. Er zal nu hoogstwaarschijnlijk niets gebeuren, en

dat zal mij zeer wel zijn, zoo z66r weinig kans zag ik, om iets bruikbaars daar
te stellen. Dit alles natuurlijk zeer in vertrouwen, want de zaak wordt zeer

geheim behandeld:2

Als er iets was waartegen Mees fulmineren kon, dan was het tegen wat hij
in zijn directievertagen en correspondentie herhaaldelijk noemde 'de geest
van agiotage,' die ongebreidelde speculatiezucht, die hij zich in projecten als
aangeduid zag uitleven. Kenmerkend in dit verband is ook de in deze periode
aanvangende jarenlange strijd van Mees tegen het euvel van het misbruiken
van het promessecrediet der Bank met het oog op speculatieve doeleinden.
Hij schrijft in zijn verslag over het boekjaar I 854-I855 : 'De papier-makerij,
in den vorm van promessen voor gekochte en geleverde goederen, is eene
giftige plant, die echter niet onnatuurlijk op zulk eenen bodem van dwaze
speculatien ontkiemt.'3 Steunen van gezonde groei en bestrijden van zieke-
2. Mees-archief: Excerpten brieven aan H.W. Mees. Nadere aanduidingen omtrent de
identiteit van de genoemde personen en de precieze inhoud van het project ontbreken. De
namen Rothschild en Bisschoffsheim houden ongetwijfeld een verwijzing in naar de gelijk-
namige internationale bankiershuizen respectievelijk te Parijs en te Amsterdam of vertegen-
woordigers daarvan. Met Van Hall en Rochussen kunnen en zullen bedoeld zijn de beide
oud-ministers van financien  F.A.  van Hall (I 791-1866)  en  J.J.  Rochussen  (1797-I 87 I),
maar volkomen zekerheid daaromtrent heb ik niet.
3.    Archief N.B. Verslagen van de directie aan commissarissen.
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lijke uitwassen is een prachtig devies, maar voor de realisatie heeft men be-
hoefte aan een diagnosticus, die het goede van het kwade weet te onderschei-
den. Over een dergelijke diagnosticus beschikte de Bank in de persoon van
Mees in die bewogen jaren vijftig, gekenmerkt door ongekende credietex-
pansie en speculatiekoorts, met name in Amerika, maar overslaande ook
naar de landen van Westeuropa met als dramatisch hoogtepunt de crisis van
1857· Dat de catastrofe van I857 in Nederland niet die omvang aannam als in
Amerika en de ons omringende landen kan men, ook naar de mening van De
Jong,4 voor een belangrijk deel toeschrijven aan de stabiliserende maatrege-
len, die de Bank terzake van haar credietverlening op de geeigende tijdstippen
trof. Zij kon daarbij steunen op de vaste hand van haar secretaris, die nooit
het hoofd verloor, maar getuige zijn uitvoerige analyses in zijn jaarlijkse ver-
slagen de situatie volkomen doorzag, noodzakelijke voorwaarde voor het
vaststellen van de door de Bank te varen koers.

Zoals gezegd was het voor de Bank haast een vanzelfsprekendheid, dat
haar  secretaris in  I 863 haar president  werd, een verandering in rang van  de
betrokken functionaris, maar een continuering van zijn reeds verworven lei-
derschap. Treffend komt dit tot uiting in de wijze van vermelding van het feit
in de notulen der bankdirectie. Het kan niet korter. De notulen van 4 maart
1863 maken melding  van de voorlezing  van het betreffende Koninklijk  Be-
sluit, terwijl in het verslag van de vergadering van 24 maart d.a.v. opgemerkt
wordt: 'De Heer Mees aanvaardt het Presidium met een korte toespraak' om
dan op dezelfde regel met een heel andere kwestie verder te gaan. 5 Slaat men
het  verslag  op,  dat de directie  over het jaar  I 862/63 aan commissarissen  uit-
bracht, welk verstag nog hoofdzakelijk gevuld is met beschouwingen van
Mees, maar ondertekend door de nieuwe secretaris mr. J.H. Molkenboer,
dan vindt men aangaande de benoeming van Mees tot president niet veel
meer dan de vermelding van het feit der aanstelling en de mededeling dat
deze geschied is op 66nstemmig advies van het bankbestuur, een advies dat
degene betrof: 'die door bijna veertienjarige functie als secretaris de Bank in
al haar bijzonderheden kende:6

De formele bevestiging van zijn leiderschap stelde Mees wei in staat zich
wat vrijer tegenover zijn taak op te stellen. Had hij als secretaris zijn vaste
mening aangaande het te voeren beleid en wist hij die mening ook door te
zetten, hij moest toch met het oog op zijn formeel ondergeschikte positie
voorzichtig manoeuvreren en de 'heeren' zoveel mogelijk ontzien. Schrijvend
aan zijn broer Hendrik over de crisis van I 857, op welke de Bank zoals op-

4.     Vgl. De Jong, deel I,  Istestuk, blz. 412.
5.     Archief N.B. Notulen der Directie (Geheim), Deel D.
6. Idem, Verslagen van de directie aan commissarissen.



PRESIDENTVANDENEDERLANDSCHEBANK 209

gemerkt ten onzent een sterk mitigerende invloed uitoefende door haar poli-
tiek van credietbeperking v66r het losbarsten van het onweer en grote soepel-
heid tijdens het woeden van de storm, een beleid, ingegeven door een juist
inzicht in de nu duidelijk centrale positie van de Bank als credietinstelling,
zegt hij: 'Ik tracht zoo veel mogelijk nut voor het publiek uit onze Instelling
te doen voortvloeijen. De belangen der actiehouders en ook de handhaving
eener gemakkelijke deftigheid der Directie moeten daarbij achterstaan. Maar
zulke beginselen mag ik niet dan voorzigtig uiten, omdat ik anders als rouge
fonct alle crediet zou verliezen bij de aanzienlijken. Eene deugd hebben
echter die bekrompen aanzienlijken: namelijk de stipte en loyale eerlijkheid
van den gentleman; en dat is mij veel waard. '7

Kreeg Mees dus de handen wat vrijer na zijn benoeming, het besef van zijn
verantwoordelijkheid voor de gang van zaken en de druk, die hij daarvan
ondervond, bleven gelijk. Bijzonder zwaar drukte de last der verantwoorde-
lijkheid tijdens de parlemantaire behandeling van de Bankwet van I 863. Hoe-
wel zijn conceptie in wezen werd aanvaard, nam dat niet weg, dat hij, in ver-
band met die behandeling in Den Haag verblijvend, voortdurend op zijn qui
vive zijn moest om het ontwerp voor belemmerende of bedenkelijke insluip-
sels, een hobby van meer of minder deskundige afgevaardigden, te vrijwaren.
Was hij achter de schermen met de ene'transactie,' zoals hij het noemt in een
brief vanuit Den Haag aan secretaris Molkenboer te Amsterdam, nog niet
gereed, bijvoorbeeld dejuiste afbakening van het door de Bank uit te oefenen

rijkskassierschap, of men overviel hem met een andere, bijvoorbeeld de
duizend aan de staat A pari af te stane aandelen.8 Zo sterk kreeg hij daarbij
het gevoel de speelbal te zijn van allerlei machinaties, dat hij in een ogenblik
van moedeloosheid, misschien wat overdreven geformuleerd, aan Molken-
boer schrijft, dat zijn verzet tegen bepaalde amendementen toch niet helpt,
'want men handelt de nous et sans nous. ,9

Pijnlijk getroffen voelde hij zich ook door een tijdens de parlementaire
beraadslaging ingezonden adres van de Kamer van Koophandel te Rotter-
dam aan de Tweede Kamer, waarin op verwerping van het wetsontwerp aan-
gedrongen werd, een adres, dat gezien moet worden in het verlengde van het
door de Rotterdamse Kamer aan de minister op diens verzoek uitgebrachte
advies van I o april I 863 over het toen nog in te dienen wetsontwerp.10 Wat

7. Mees-archief. Excerpten van brieven aan H.W. Mees. De betrokken brief is van  19
december 1857·
8.     Vgl. De Jong, decl IV, document nr. 24· De brief is gedateerd 19 november 1863.
9.   Idem, idem.
I o.      Blijkens dit advies,  (vgl.  De  Jong,  decl IV, document  nr.   15)  zag de Rotterdamse
Kamer in tegenstelling met haar Amsterdamse zusterinstelling het wetsontwerp als een
grote stap terug terzake van het beginsel van vrijheid van papieruitgifte, dat ten principale
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Mees voornamelijk stak was dat de Kamer, waarvan hij vele jaren de gewaar-
deerde secretaris was geweest en zeker haar voorzitter, zijn oude vriend Van
Rijckevorsel, geen ruggespraak met hem gehouden hadden alvorens het adres
in te zenden en, erger nog, dat hij de reden van dit verzuim wel zoeken moest

in twijfel aan zijn objectiviteit met betrekking tot de aanhangige wettelijke
regeling. Van Rijckevorsel had zich beperkt tot het zenden bij schrijven van
25  augustus  I 863  aan  Mees  van een exemplaar  van het adres, 'omdat  ik
wensch dat Gij dit het eerst door mij verneemt.' Hij uit het vermoeden, dat
Mees deze stap van de Kamer van Koophandel niet aangenaam aan zal doen,
maar hij vindt dat Mees er zich in zijn 'Qualiteit' niet over zou moeten be-
klagen als de wet, die thans is voorgedragen, daardoor niet tot stand kwam,
'overtuigd, als ik ben, dat de Ned. Bank geen concurrentie behoeft te vree-
zen.' Van Rijckevorsel vervolgt:  'Meer  leed  doet het  mij  dat wij daardoor
Betz tegenwerken; daarom  nam  ook  ik het initiatief van het Adres  in  onze
kamer niet, maar toen het door anderen werd gedaan, vond het bijval en
werd tot de dadelijke inzending besloten. Het spijt mij dat de Minister van
FinanciEn zich door ons advies van het illiberale Voorstel niet heeft laten

terughouden. Ik geloof Gij zult ons het regt doen dat wij de zaak met kalmte
behandelden en aan Uw bestuur alle eer lieten wedervaren. Alleen het aange-
nomen stelsel werd bestreden. Geloof mij steeds uwen opregten dv. Vriend.
vR.'

Mees' reactie, neergelegd in een brief van 26 augustus  I 863 aan Van Rijcke-
vorsel, is een van de felste in de persoonlijke sfeer, die ik in zijn correspon-
dentie ben tegengekomen. Hij beklaagt zich over de unfaire handelwijze van
Van Rijckevorsel, niet over diens gevoelen aangaande de Bankwet, een be-

in Nederland ongeacht het feitelijk monopolie van de Nederlandsche Bank bestond. Er
was geen enkele reden volgens de Kamer aan dat feitelijk monopolie een wettelijke basis
te geven. Integendeel, de reele mogelijkheid van concurrentie moest blijven bestaan als een
prikkel voor de Bank, die tot nog toe te zeer een lokale instelling was geweest, haar werk
goed te doen en haar werkzaamheden over het hele land uit te strekken. Het hele advies
ademt de geest van een enigszins ambivalente houding, die de Rotterdanise Kamer al eerder
tegenover de Bank aangenomen had, inzonderheid aangaande de kwestie van het al of niet
vestigen van een bijbank te Rotterdam, waarbij men het gevoel krijgt, dat de Kamer de
Bank beschuldigt van het nalaten van  iets,  dat de Kamer zelf slechts ongaarne gerealiseerd
zou zien. Men ontkomt niet aan de indruk, dat een bepaalde naijver op Amsterdam als-
mede de bijzondere positie van Rotterdam met zijn aldaar gevestigde kassiershuizen hierbij
een rol gespeeld hebben. In het in de tekst eveneens vermelde adres van de Kamer van
Koophandel aan de Tweede Kamer, gedateerd Augustus 1863, waarvan mij de tekst door
de Griffie dier Kamer via het Algemeen Rijksarchief welwillend ter beschikking werd ge-
steld, wordt weer hoog opgegeven van het beginsel der vrijheid, waaraan niet door over-
dreven angstvalligheid voor eventueel kwalijke gevolgen, die zichzelf wel zullen straffen,
getornd mag worden. Men zou dan een stelsel opofferen, dat het levensbeginsel ook der
stoffelijke belangen is. Een wel zeer zwaar klinkende uitspraak! Voor het overige blijkt het
adres aan de oppervlakte der kwestie.
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klag, waarvoor men zeker begrip kan opbrengen. Mees wil de vriendschap
met Van Rijckevorsel niet verbreken, maar de oudere man moet de slotpas-
sage van de brief van Mees - hoe elegant ook verpakt - toch als een moker-
slag gevoeld hebben. Mees schreef:

'HoogGeachte Vriend,
Ik dank u, dat gij mij althans nog waardig hebt geacht een gedrukt exem-

plaar van uw adres tegen de Bankwet te ontvangen. Welligt had ik mij mogen
vleijen, dat gij geen zoo cathegorisch vonnis zoudt geveld hebben zonder
voorafgaande gedachtenwisseling met mij. Wij zijn toch zoo oude vrienden;
gij weet dat geld en crediet ten allen tijde tot de specialiteiten mijner studie
behoord hebben, en gij wist dat het door u veroordeelde beginsel der wet in
overleg met mij daarin was opgenomen. Ik begrijp wel wat u weerhouden
heeft. In ons laatste gesprek hebt gij maar al te onbewimpeld mij te kennen
gegeven, dat gij mij geen karakter genoeg toekent om een eigen oordeel te
hebben en voor te staan, onafhankelijk van hetgeen het belang der betrek-
king, waarin ik geplaatst ben, kan schijnen mede te brengen. Bij zoodanige
veronderstelde zedelijke zwakte mijne natuur, kondet gij natuurlijk geenerlei
waarde hechten aan mijn gevoelen.

Ik zal dan ook geen enkel woord ter bestrijding van uw adres zeggen. Het
zou tot niets leiden. Gij zoudt u door mij niet van dwaling laten overtuigen;
en al werdt gij overtuigd, het zou thans niet meer baten. Uw handelwijze
jegens mij (niet uw gevoelen over de wet) heeft mij zeer gedaan. Ik had er
behoefte aan dit rondborstig te uiten. Maar nu het geuit is, is het ook uit.
Wat ik u bidden mag, laat ons in geen verdere discussies daarover treden. Gij
zijt mij van ouds een veel te hoog geacht vriend, dan dat het gebeurde eenigen
blijvenden invloed op mijn stemmingjegens u zou hebben.

Moge de indruk van uw adres op de Tweede Kamer even voorbijgaande
zijn! Ik wensch het in het publiek belang, en ook voor u zelf. Gij zult dan
tegen het leed van te laat berouw bewaard blijven en de voldoening kunnen
hebben, van at het gebrekkige, dat nog over kan blijven, aan de niet-opvol-
ging van uw advies te kunnen toeschrijven.

Met hoogachting en vriendschap
steeds tt

W.C. MEES'11

Mees dan op vijftigjarige leeftijd president van de Nederlandsche Bank, een
unieke positie, niet alleen omdat de Bank de enige circulatiebank was, maar
I I.    Vgl. voor beide brieven, Mees-archief: Correspondentie  van  W.C.  Mees  met  Van
Rijckevorsel.
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daarnaast omdat zij destijds, met het particuliere handelsbankwezen nog in
de kinderschoenen, de enige bank van formaat genoeind kon worden. Met
Mees zet de trits in van grote presidenten, die de Bank in de tweede helft der

1 9de eeuw gekend heeft: Mees, Pierson, Van den  Berg.  Van deze grote figu-
ren is volgens De Jong Mees stellig de voor de Bank belangrijkste geweest. 12

De Jong zal bij deze uitspraak ongetwijfeld het feit voor ogen gehad hebben,
dat onder de leiding van Mees zich het proces voltrokken heeft, dat de Bank
deed uitgroeien tot de volwassenheid van een nationale instelling en tevens

tot een centrale instelling, omdat zij het zich meer en meer tot taak rekende
het fundament te zijn, waarop een zich - zij het voorshands traag - ontwik-
kelend handelsbankwezen steunen kon. Voor het eerste getuigt de vestiging
van het filialennet der Bank, waarbij men zich verbaast over de voortvarend-
heid, de nauwgezetheid en degelijkheid, waarmee deze in de Bankwet van
I 863 als een verplichting vastgelegde uitbouw tot stand kwam. Voor het twee-

de getuigt, dat de Bank het expanderende handelsbankwezen niet als onge-
wenste concurrentie beschouwde, maar juist door middel van herdiscon-
teringsfaciliteiten die ontwikkeling stimuleerde, daardoor toch de greep op
de credietverlening in haar totaliteit niet verliezend, integendeel al naar ge-

lang der omstandigheden stimulerend of remmend optredend en aldus een
13veelal heilzame, mitigerende invloed uitoefenend.

Men kan opmerken, dat bij dit alles de tijd in het voordeel van Mees werk-
te. Inderdaad werd het economisch leven van Nederland, zoals elders, in het
eerste deel van de tweede helft der  I gde eeuw gedragen door de lange golf der

conjunctuur, die met name bij ons in het latere verloop een stijging van bedrij-
vigheid en welvaart met zich bracht. Een dergelijk klimaat, gekenmerkt door
levendige credietvraag, is natuurlijk meer bevorderlijk voor het welslagen van
nieuwe bankfilialen dan een tijd van neergang of depressie. Er is hier overi-

gens een wisselwerking, want de nieuwe vestigingen der Bank met de daar-
door gegeven nieuwe of ruimere credietmogelijkheden, direct ofwel indirect
door de geboden herdisconteringsfaciliteiten, stimuleerden op haar beurt de

voortschrijdende expansie.
Mogen de omstandigheden dus gunstig geweest zijn voor een verbreding

van de activiteiten der Bank, het zien van die mogelijkheden is een verdienste

op zich, moeilijker voor de tijdgenoot dan voor de beschouwer achteraf,

terwijl het adequaat gebruik maken van die mogelijkheden een complemen-
taire, maar daarom zeker niet geringere prestatie is. Men kan veilig aanne-

men, dat Mees van een lange golf der conjunctuur noch gehoord noch gewe-

12.    Vgl. Delong, deel III, blz. 422.
I 3·     Vgl.  De Jong,  deel  II,  blz.  148.  Zie ook Johan de Vries, De Nederlandse economie
tijdens de 2oste eeuw, blz.  I 24·
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ten heeft. Wat hij kende, was de crisis als breekpunt tussen op- en neergang in
de bedrijvigheid, de korte golfslag der conjunctuur met zijn cyclus van ver-
hoogde activiteit, spanning, hoogspanning, breuk en malaise. In zijn ant-
woord-nota aan Gleichman geeft hij er een levendige beschrijving van, waar-
bij hij tevens aangeeft welke rol het bankwezen met zijn beinvloedingsmoge-
lijkheid van de geldruimte daarbij spelen kan.14 Hij kende dit verschijnsel

niet alleen, maar werd er ook wel degelijk mee geconfronteerd in de periode,
waarvan wij thans zeggen, dat zij als geheel een opwaarts gerichte trend van

de conjunctuur te zien gaf. Nu moge om met De Vries te spreken de Neder-
landse conjunctuur in het hier besproken tijdsgewricht een afgeleid karakter
bezeten hebben in die zin, dat noch opgang noch neergang bij ons hun oor-
sprong hadden, noch ook op grond van de nog geringe internationale ver-
wevenheid van grote sectoren onzer economie een zo sterke intensiteit beza-
ten als elders,15 de spanningen van de jaren I 864 en I865 en de crisis van I866

deden zich op de goederen-, effecten- en geldmarkten ook hier terdege voe-
len. 16

Neemt men in dit verband kennis van de maatregelen die de Bank nam op
het stuk van rentetarieven en overige credietvoorwaarden, waarbij niet op de
laatste plaats komt de stellingneming van de Bank tegenover de buitenspori-
ge speculatie in buitenlandse fondsen - een van oudsher in Nederland heer-
sende kwaal - alsmede tegenover de niet op reEle goederentransacties berus-
tende papiermakerij,17 dan beseft men de waarde van Mees' conceptie van
een centrale bank, zoals gerealiseerd in de Bankwet van I 863. Die wet beves-

tigde en continueerde de unieke positie van de Nederlandsche Bank als circu-
latiebank en, zelf nog belangrijke partner in de directe credietverlening aan
het bedrijfsleven maar meer en meer door middel van haar indirecte crediet-

verlening optredend als een 'lender of last resort, kon zij vanuit die positie
beginnen aan het opzetten en uitvoeren van een consistente bankpolitiek, een
belangrijke bijdrage tot en ook bewust gericht op een grotere stabiliteit der
volkshuishouding. Latere tijden met andere en soms veel ingewikkelder om-
standigheden zouden een aanvulling vereisen van het instrumentarium, dat
aan de centrale bank ter beschikking zou moeten staan. Het zou echter

I4·    Vgl. De Jong, deel IV, blz. 87 e.v.
I 5· Vgl. Johan de Vries, De Nederlandse economie tijdens de 2oste  eeuw,  biz.  6I.  Ik
citeer:  'In het laatste jaar  (1866, schr.) werden wij  meer  door de cholera en de veepest  dan

door de crisis geschaad!'
I6.    Vgl. De Jong, deel II, 2de boek, de hoofdstukken 5 tot en met 8.
I 7·      Vgl.  De Jong,  deel II,  blz.  I 83 e.v.,  waar het bijna  niet uit te roeien misbruik van  het
promesse-crediet besproken wordt. Vgl. ook De Jong, deel IV, document nr. 39, met de
tekst van de z.g. 'scherpe resolutie,' een circulaire van de bankdirectie aan de bijkantoren
met stringente voorschriften inzake het in disconto nemen van het verfoeide 'crediet-
papier.'
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slechts een doortrekken zijn van de lijn, die in de thans besproken levens-
periode der Bank een aanvang neemt. Men constateert slechts een feit, wan-
neer men zegt, dat het eerste stuk van die lijn door Mees getrokken is. Na-
tuurlijk kon Mees niet voorzien of doorzien, waartoe en waarheen die lijn
voeren zou of voeren kon, maar zeker was hij zich bewust van het feit, dat hij,
reeds v66r zijn verkiezing tot president, maar versterkt daarna, bezig was aan
het uitzetten van een beleid, waarbij niet de Bank maar de Nederlandse volks-
huishouding op de voorgrond stond met op dit doel afgestemde en onderling
samenhangende middelen, de aanvang van een ware centrale bankpolitiek.

Op een later tijdstip in zijn leven terugblikkend op deze jaren zegt hij in
een nader ter sprake te brengen brief aan Pierson, waarin hij de reden aan-
geeft waarom hij indertijd niet ingegaan is op verzoeken een politieke functie
te  aanvaarden:  'Ik  heb toen begrepen,  dat ik,  die -  het moge wat grotesk
klinken maar tot U kan ik het wel zeggen - voor het eerst een bankpolitiek
gegrond had, deze ook moest blijven bewaken.'18 Mees had zijn definitieve
taak gevonden, een taak, die hij met inzet van al zijn capaciteiten en krachten
vervullen zou. In de definitieve vormgeving van ons circulatiebankwezen, be-
lichaamd in de Bankwet van I 863, in de daardoor mogelijk geworden en ook
gerealiseerde bankpolitiek, alsmede in het daarmee ten nauwste samenhan-
gende optreden in de nader te bespreken monetaire verwikkelingen zijn de
meest karakteristieke elementen gelegen van het leiderschap van Mees bij de
Nederlandsche Bank. Deze zijn tevens indicatief voor de hoge kwaliteit van
dit leiderschap, hoewel ik hier onmiddellijk aan wil toevoegen, dat, zoals ik
in het volgende hoofdstuk meen te kunnen aantonen, een te hoge graad van
gebondenheid van Mees aan een metallistische geldtheorie mede-verantwoor-
delijk gesteld kan worden voor de monetaire verwikkelingen van de begin-
jaren zeventig in Nederland, verwikkelingen overigens meer van theoretisch-
controversidle dan van praktisch-reele betekenis.

Dit leiderschap van Mees bij de Bank was een persoonlijk leiderschap. Niet
de directie maar Mees regeerde de Bank. Zijn invloed in de directievergade-
ringen was overwegend. Toch was hij niet de man, die niemand naast zich
duldde. Integendeel, hij wist ook in en door zijn medewerkers leiding te
geven. 'Doen door laten' was een kunst, die hij op uitnemende wijze verstond,
getuigt Pierson van hem in Zijn Levensbericht.19 De gelukkige hand van Mees
bij de keuze van zijn medewerkers - of was het, dat hij precies wist welke eisen

hij voor bepaalde functies stellen moest en wie aan deze eisen voldeed? - ver-
ried zich wel bijzonder bij twee van hen: Molkenboer en Pierson. Voor wie

I8.     Copie van een brief van 5 augustus  I88 I  van  W.C.  Mees aan N.G. Pierson. Archief
N.B., Persoonlijk dossier W.C. Mees. Vgl. ook hier, blz. 22 I.
1 9.      Vgl. N.G. Pierson, Verspreide economische geschriften, deel II, blz.  350·
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de geschiedenis van de Bank in deze periode nagaat, dringen deze twee
namen zich als vanzelf op. Het merkwaardige is daarbij, dat de man met de
academische vorming, de jurist en classicus Molkenboer, zijn waarde vooral
zou laten blijken in de administratieve praktijk, terwijl de op jeugdige leeftijd
in de praktijk werkzame autodidact Pierson20 de man zou worden, die zijn
kracht met name zou tonen in de theoretische doorgronding van de zich om
hem heen afspelende dagelijkse gang van zaken.

Mr. J.H. Molkenboer, geboren Amsterdammer maar gevormd aan de
Utrechtse universiteit en in die tijd de studievriend van Mees, werd in I862
kassier-generaal bij de Bank. Hij zou het niet lang blijven, want reeds in het
voorjaar van I 863 volgde hij Mees, de nieuw-benoemde president der Bank,

op als secretaris. De samenwerking tussen beide mannen, die elkaar door en

door kenden, is door De Jong voorbeeldig genoemd.21 Mees gaf de grote

lijnen aan, Molkenboer werkte de plannen uit. Die samenwerking heeft zich
met name gemanifesteerd bij de vestiging van het filialennet der Bank, de
bijbank te Rotterdam daarbij inbegrepen, na het in werking treden van de

Bankwet van I 863· Het is secretaris Molkenboer geweest, die de plannen van
Mees hier op voortvarende en gedegen wijze gestalte heeft gegeven. Al op
2 januari 1865 waren de bijbank en  I 2 agentschappen benevens 56 correspon-

dentschappen in werking, geen geringe prestatie indien men bedenkt, wat
daarvoor in de persoonlijke en administratieve sfeer te regelen viel. In minder

sobere bewoordingen dan De Jong maakt Quack in zijn Herinneringen mel-
ding van de samenwerking tussen Mees en Molkenboer, welk tweemanschap
hij het 'denkend hoofd' der Bank noemt.22 Quack trof, toen hij in I877
secretaris der Bank werd, daar Molkenboer als directeur aan, voor welke

functie laatstgenoemde in I 87 I zijn positie als secretaris verwisseld had.23

Het was, zo zegt Quack, bij Molkenboer, zijn veeljarige vriend, dat Mees in
alles te rade ging en er klinkt iets van naijver of miskenning door in Quack's

constatering, dat noch zijn voorganger Gleichman noch hijzelf als secretaris,
wat de algemene regeling der bankzaken betreft, iets anders te doen hadden

dan zich in het goede en strenge gareel te blijven bewegen. Maar ruiterlijk
geeft Quack ook toe, dat van het tweemanschap een wijs en ver-vooruitziend
beleid uitging, waarbij hij als voorbeeld geeft, dat aan de reglementen en in-
structies, die aan de werking der bijkantoren ten grondslag lagen, in geen

20. Een eredoctoraat te Leiden in  I 875 gaf Pierson zijn meesterstitel.
2I.    Vgl. De Jong, deel III, blz. 432.
22.     Vgl. H.P.G. Quack, Herinneringen, biz. 33 I e.v.
23· H.P.G. Quack, ten tijde van de totstandkoming van de Bankwet van  I 863 nog secre-

taris van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, later (in  I 868) hoogleraar te Utrecht,
was  secretaris  van de Nederlandsche  Bank  van  1877  tot  1885,  in welk laatste jaar  hij  be-
noemd werd tot directeur der Bank.
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vijftigjaren iets wezenlijks veranderd hoefde te worden. Mees heeft zijn vriend
Molkenboer als medewerker ten zeerste gewaardeerd. Wanneer hij in de ge-
meenschappelijke vergadering van directie en commissarissen van 25 april
187 1 Gleichman introduceert als Molkenboer's opvolger als secretaris  en
hem wijst op het gewichtige van zijn taak, stelt hij hem zijn voorganger tot
voorbeeld. Het verslag vervolgt: 'Dezen te willen overtreffen - zoo eindigt de
President zijne toespraak - ware een ijdel pogen; tracht hem te evenaren;
zoodoende zult Gij beantwoorden aan het vertrouwen, in U gesteld.

' 24 Toch
schijnt de waardering van Mees voor Molkenboer meer diens prestaties in
het uitvoerende vlak gegolden te hebben dan wel diens aandeel in de eigen-
lijke kern van het bankbeleid.

Als zijn kroonprins, als de man, die hem zou kunnen, ja zou moeten op-
volgen, heeft Mees uiteindelijk alleen Pierson gezien. Over de betrekkingen
tussen deze twee mannen, hun onderlinge raakvlakken en verschilpunten als
persoonlijkheden, als bankleiders en als geleerden zou een aparte verhande-
ling te schrijven zijn. Ik beperk mij tot enkele opmerkingen.

Op zeer jeudige leeftijd ontpopte Pierson zich als een talentvol schrijver
over economische en monetaire kwesties. In de meningsuitwisseling rond de
Bankwet van 1863 deed hij - de toen 24-jarige - van zich spreken met zijn
brochure De toekomst der Nederlandsche Bank, waarin hij zich opwierp als
verdediger van het in het toen nog aanhangige wetsontwerp gevolgde bank-
stelsel. Eerst enige jaren later is Mees persoonlijk met Pierson in contact ge-
komen; zij ontmoetten elkaar in de zomers van  I866 en 1867 tijdens vacantie-
verblijven in dezelfde plaatsen.25 De nadere kennismaking met de jeugdige
zakenman, handelsschoolleraar en publicist bracht Mees ertoe  hem  in  I 868
voor te stellen als opvolger van de aftredende directeur der Nederlandsche
Bank R.D. Wolterbeek. Het scheelde weinig, of Mees zou, hoewel zijn mede-
directeuren met zijn voorstel accoord gingen, in de vergadering van directie
en commissarissen, belast met het opmaken van de voordracht voor de alge-
mene vergadering van aandeelhouders, een van zijn zeer zeldzame nederlagen
geleden hebben.  In  die op  4  mei  I 868 gehouden vergadering bleek het direc-
tievoorstel niet in goede aarde te vallen, waarvoor De Jong de reden zoekt in
Pierson's recentelijk te Amsterdam en Rotterdam gehouden zes voorlezingen
over het cultuurstelsel. Men vond de jonge economist kennelijk te progres-
sief!26 Toen het op stemming aankwam, verkreeg de candidaat van de direc-
tie van  de 2 I uitgebrachte stemmen slechts de kleinst mogelijke meerderheid.
Tien stemmen werden uitgebracht op jhr. P. Hartsen, lid van een Amster-

24·     Archief N.B. Notulen vergaderingen van Directie en Commissarissen.
25·    Vgl. De Jong, deel III, biz. 425.
26.   Idem, idem.
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damse handelsfirma, tevens rederij en assurantiekantoor.27 In de op I 9 mei
I 868 gehouden vergadering van aandeelhouders echter behaalde de als num-

mer 66n op de voordracht geplaatste Pierson een ruime meerderheid op zijn
concurrent, zodat hij op I jUli daaropvolgend met zijn werkzaamheden aan
de Bank beginnen kon. In tegenstelling met andere directeuren, die hun
positie bij de Bank als een nevenfunctie zagen en daarnaast hun eigen zaken
bleven behartigen, trok Pierson na zijn benoeming zich terug uit zijn vroegere
betrekkingen om zich geheel aan de bankzaken te wijden. Wel nam hij in
I 877 een professoraat aan de Amsterdamse universiteit  op  zich, maar legde
ook dat neer, toen hij in I885 Mees opvolgde als president der Bank.

Pierson vond in Mees juist de man, die hij voor een volledige ontplooirng
van zijn begaafdheden nodig had. Beiden grote denkers, maar de oudere man
steeds staande op de bodem der realiteit, die de jongere man, wegdrijvend op
de vleugels der theoretische bespiegeling, soms geneigd was uit het oog te
verliezen. Met die realiteitszin van Mees had Pierson reeds kennis gemaakt
nog v66r zijn intrede in het bankdirectorium. Men kan bij De Jong lezen,28

hoe er zich een discussie ontspon tussen de jeugdige publicist en de bankpre-
sident via enerzijds enkele Economistartikelen en anderzijds een bankjaar-
verslag over de betekenis van het begrip 'ongebruikte krachten' der Bank.
Pierson hield het ervoor, dat men een maatstaf voor die krachtenreserve

vinden kon in het nog in omloop te brengen biljettenpotentieel, nader be-
paald als het verschil tussen enerzijds het bedrag van de actuele metaalvoor-

raad, vermenigvuldigd met de reciproque van de dekkingsfactor, en ander-

zijds het bedrag der opeisbare verplichtingen. Mees wees op het bedrieglijke
van deze zienswijze, omdat hier als het ware het juridisch optimum van de
biljettenemissie gezien werd als een economisch optimum. Niet de bankregle-
menten beslissen hoeveel biljetten er in omloop zullen zijn, maar de behoeften
van het publiek zijn hier maatgevend. Pogingen om het reglementair moge-
lijke bedrag aan biljetten in omloop te brengen om aldus de 'ongebruikte
krachten' der Bank volledig te benutten zouden stranden, indien de draag-
kracht der maatschappij voor die vorm van ruilmiddel daartoe onvoldoende
was. Mees wees er bovendien op, dat de meer of minder levendige vraag
naar crediet voor die draagkracht niet beslissend was. Niet zelden was juist
bij levendige vraag naar crediet die draagkracht gering, zodat pogingen om
meer biljetten in de omloop te persen vruchteloos zouden zijn, afgezien nog
van het gevaarlijke van een dergelijk beleid. De enig veilige maatstaf ter be-

27·      Archief N.B. Notulen vergaderingen van Directie en Commissarissen.
28.  Vgl. De Jong, deel II, blz. 322 e.v., waar men ook alle desbetreffende verwijzingen
vindt.
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paling van de ongebruikte krachten der Bank was, aldus Mees, het beschik-
baar metaalsaldo.

Pierson heeft aanvankelijk de portte van Mees' objecties tegen zijn ziens-
wijze niet begrepen. Hij zag blijkens zijn reactie in de benaderingswijze van
Mees slechts een vormverschil. Nadere bestudering van de geldmarktver-
schijnselen en, zoals men veilig aannemen kan, nauwer en veelvuldiger con-
tact met Mees na zijn intrede in de Bank, brachten Pierson tot een dieper in-
zicht in deze materie. In zijn Economist-artikel van begin  I 870 Twee verschijn-
selen op onze geldmarkt verklaart hij de sterke stijging van de biljettencircula-
tie van hetjaar I868 uit de toestroming van vreemde middelen in verband met
de relatief hoge rentestand in Nederland, een toestroming, die zich met het
oog op de stand van de wisselkoers op London voornamelijk in zilver vol-
trok, zilver dat bij de Bank ondergebracht werd. Pierson constateerde echter
tevens, dat simultaan met de stijging der circulatie het aandeel van de cou-
pures  van f 1 000,- in het totaal der uitgegeven biljetten steeg tot een abnor-
maal hoog percentage. Dit wees er volgens hem op, dat er aan die vergrote
biljettenomloop geen behoefte was, want anders zou dit bedrag aan grote
coupures zich zeker, ten einde de circulatie aan de normale eisen van het ver-
keer te doen beantwoorden, na verwisseling verdeeld hebben over de overige
categorieen biljetten, althans voor het abnormale deel. Zijn conclusie kon
dan ook geen andere zijn dan dat er sprake was van een excessieve liquiditeit,
van ongebruikte kasruimte. Maar daarmee kwam hij tevens op grond van
zijn eigen onderzoek in het voetspoor van Mees, die met zijn dieper inzicht in
de geheimen van de biljettenomloop uit de door hem geconstateerde correla-
tie van lage stand van het opererend kapitaal (niet le\'endige credietvraag) en
hoge stand der biljettencirculatie (grote draagkracht der maatschappij voor
biljetten) de mogelijkheid onderkend had van een naast elkaar bestaan van
actief geld en 'idle money.'

Deze kwestie heb ik aangeroerd omdat zij illustratiefis voor de verhou-
ding tussen Mees eli Pierson in deze eerste jaren, Mees vooreerst nog de
meerdere in theoretisch opzicht en veruit in de kennis der praktijk van het
bankvak, Pierson het beleid van zijn president critisch-wetenschappelijk vol-
gend met groeiend respect en stijgende waardering voor diens gefundeerd
oordeel en handelwijze. Mees moet in de niet aflatende zucht van zijn
jongere medewerker om bij alle doen en laten naar een theoretische verant-
woording te speuren - getuige diens stroom van publicaties over allerlei de
bankpolitiek rakende vraagstukken - zowel stimulans als steun gevonden
hebben bij de eigen meningsvorming.

In zijn in I 884 geschreven Levensbericht heeft Pierson van zijn welhaast
onbegrensde bewondering voor Mees getuigenis afgelegd. Hij roemt de Bank-
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wet van  I 863, hij roemt ook de dagelijkse leiding van Mees, wiens voorstellen
zo welberaamd waren, dat zijn mede-directeuren een schier onbeperkt ver-
trouwen in zijn leiding stelden. Dit neemt intussen niet weg, dat er enkele

punten te noemen zijn, waarop in de latere jaren van de samenwerking van
Mees met Pierson laatstgenoemde van een wat meer vooruitstrevende visie

blijk gaf dan zijn oudere collega, verklaarbaar wellicht ten dele uit het gene-
ratieverschil, maar ten dele toch ook uit een in dit opzicht dieper inzicht van
Pierson. Pierson duidt in zijn Levensbericht deze punten met een hem sierende
bescheidenheid slechts als het ware in het voorbijgaan en ietwat vaag aan,
maar bekend is, dat het hier gaat om de kwesties van het rekening-courant-
bedrijfen de buitenlandse wisselpolitiek.

Wat het eerste punt betreft, dient gezegd, dat Mees zich verzet heeft tegen
de voorstellen van Pierson om het rekening-courantbedrijf der Bank, sinds
I 864 beperkt tot hoofd- en bijbank en afgezien  van de rekeningen  van  de

staat, van de Nederlandsche Handel-Maatschappij en enige andere instel-

lingen en firma's van weinig belang, uit te breiden tot de agentschappen. Mees
was van mening, dat de Bank zich daarmee op het terrein van handelsban-
ken en kassiershuizen zou begeven, iets wat hij principieel onjuist vond. Met
moeite slechts was hij tot enige concessies in deze bereid. Vandaar dat de
ideeEn van Pierson op dit punt eerst gerealiseerd konden worden, nadat hij
Mees als president opgevolgd had. Een uitvoerige argumentatie van Pierson's
ideeEn vindt  men  in zijn interne  nota van 4 augustus  I 888.29  Uit deze nota

blijkt, dat hij het rekening-courantbedrijf der Bank plaatst in het perspectief
van de vereenvoudiging van het geldverkeer door stimulering van de girale
betalingsmethode, 'Ons doel moet zijn: billetten in saldo's om te zetten, niet:
saldo's, die nu bij anderen liggen, naar de Bank te lokken,' zo luidt het daar.

Waarschijnlijk hebben de eerste pleidooien van Pierson voor de intensivering
van het rekening-courantbedrijf nog niet in dit perspectief gestaan, want ik
durf vermoeden, dat zij in dit geval ook Mees in I878, toen Pierson met zijn
voorstellen kwam, overtuigd zouden hebben.

Wat het punt van de buitenlandse wisselportefeuille betreft, herinner ik
eraan,  dat  Mees zelf al  bij de totstandkoming van de Bankwet van  I 863 ge-

pleit had voor het toekennen aan de Bank van de bevoegdheid tot het kopen
en verkopen van papier op het buitenland. lets te gemakkelijk wellicht was

hij gezwicht voor de tegenstand van het ministerie in deze. Zijn belangstelling
voor dit onderdeel uit het instrumentarium der Bank schijnt bovendien in de
loop der jaren eerder verzwakt dan verlevendigd te zijn, getuige de geringe

omvang tijdens zijn beheer van de 'en pension' genomen buitenlandse wissel-

portefeuille, een mogelijkheid, die in tegenstelling met het directe kopen en
29.    Vgl. De Jong, deel IV, document nr. I 26.
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verkopen ook onder de vigeur  van de Bankwet  van   1863 nog altijd  open
stond. Het is Pierson geweest, die hier het roer omgegooid heeft en met het
benutten van deze mogelijkheid een meer actieve buitenlandse wisselpolitiek
ingeluid heeft, die dan in de Bankwet van I 888 ook wettelijk haar beslag kreeg.

De standpuntbepaling van Mees in de genoemde twee kwesties kan de
mening doen post vatten, dat diens afkomst uit een geslacht van kassiers en
financiers invioed gehad heeft op de aan zijn houding ten grondslag liggende
zienswijze. Die mening zou versterkt kunnen worden door op het feit te
wijzen, dat Mees in zijn reeds besproken nota van I850 aan de bankdirectie30

pleitte voor een spreiding van de bankactiviteiten over het hele land, maar
daarbij per se niet dacht aan het vestigen van echte bijkantoren. Hij advi-
seerde zelfs zijn directie om het voorschrift van het bestaande octrooi om te
Rotterdam een bijbank op te richten beslist te ontgaan en ook voor deze stad
de oplossing te zoeken in het aanstellen van correspondenten of gecommit-
teerden, waartoe de Bank op grond van het octrooi machtiging was verleend.
Voor Rotterdam kon daarbij gebruik gemaakt worden van de diensten van
de daar gevestigde kassiers en elders van die van de betaalmeesters. 31

Ik wil hierbij opmerken, dat men de zojuist aangeduide mening huldigen
kan zonder daarbij ook maar in het minst te suggereren, dat Mees' standpunt
in de bedoelde kwesties niet objectief zou zijn in die zin, dat het een ongemo-
tiveerd sauveren van zekere particuliere belangen zou insluiten. Het is immers
niet meer dan natuurlijk, dat verworven kennis op bepaald gebied, onver-
schillig hoe verkregen, meespeelt bij de oordeelsvorming over te nemen be-
slissingen in zaken, die ook dat bijzonder vertrouwde terrein raken. Hoe
gemakkelijk dit meespelen uitgelegd kan worden als een poging bepaalde
medespelers ten onrechte uit te stoten zagen wij in Van Rijckevorsel's beoor-
deling van Mees' houding in  1863 ten aanzien van de regeling der toekomsti-
ge positie van de Nederlandsche Bank, waarbij echter tevens bleek, hoe ge-
voelig men de beoordeelde in zo'n geval treffen kan. Het zou niet de laatste
keer zijn, dat men Mees' integriteit en wetenschappelijke onbevangenheid in
twijfel zou trekken. Ik verwijs daarvoor naar de fel oplaaiende monetaire
controverses van de jaren zeventig.32 Maar zeker de latere beoordelaar moet
dubbel oppassen om niet schijn met werkelijkheid te verwarren. Naar mijn
overtuiging geldt in het bijzonder voor Mees, dat men moeilijk een geval zal
kunnen aangeven, waarin zijn standpunt of oordeel niet gegrond zijn  op  een
oprechte overtuiging.33 Zo ook ten aanzien van de vestiging van de bijbank
30.   Vgl. hier, blz. 155·
3I.    Vgl. De Jong, decl I, 2destuk, blz.  1033 e.v.
32.   VgI. hier, blz. 293.
33·  De uitlating van Van der Wal op biz. 9I (noot) van zijn al eerder geciteerd boek
'Rekeneenheid en ruilmiddel' met betrekking tot de mening van respectievelijk Phoonsen
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te Rotterdam. Zodra was Mees niet tot het inzicht gekomen, dat de Bank, wij

zagen het in de menigsuitwisseling met Gleichman, zich evolueerde van een
Amsterdamse credietinstelling naar de status van een centrale bank in de
besproken betekenis, of hij gaf onmiddellijk de stoot tot oprichting van bij-
bank en overige filialen om die centrale functie van de Bank ook territoriaal
zo volledig mogelijk te onderbouwen.

De waardering van Pierson voor Mees is niet eenzijdig geweest. Zij werd be-
antwoord door het respect van de president voor zijn geleerde directeur, in
wien hij de aangewezen man zag en zelfs de enig aangewezen man om zijn
beleid voort te zetten. Treffend komt dat tot uiting in een al vermelde brief
van  Mees aan Pierson  van 5 augustus  I 88 I naar aanleiding  van  het  feit,  dat
Pierson benaderd werd voor de portefeuille van financien in het kabinet Van
Lynden van Sandenburg.34 Pierson vroeg Mees, die in het buitenland met
vacantie was, om advies. Het antwoord van Mees is illustratief voor de ver-
houding tussen beide mannen.

Mees raadt Pierson aan te bedanken.

Hij vindt, dat Pierson thans nuttig werk doet en hij acht hem bovendien
niet in alle opzichten geschikt voor een ministerspost. Ondanks het onbevre-

digende van de belangstelling van de meeste jongelui voor zijn vak is Pierson

als hoogleraar in de staathuishoudkunde te Amsterdam volgens Mees de
rechte man op de rechte plaats. Dat is hij echter ook als bankdirecteur. Ik
citeer:  'Laat ons niet door nederigheid onwaar worden.  Wie zijn er onder de
bankdirecteuren (de Mrs. Molkenboer, Quack en ook der vroegeren Gleich-
man daaronder begrepen) buiten U en mij, die denkkracht en denklust ge-
noeg hebben om zich een grondige bankpolitiek te vormen?' Mees zegt, dat

hij oud is. Hem kan elke dag wat overkomen. Als hij valt en Pierson is er
niet, aan welke mannen zal de Bank dan toevertrouwd zijn? Mannen van el-
ders misschien, waarbij Mees de namen vallen laat van Heldring en Gideon
Boissevain.35 Maar ook tegen deze personen heeft hij (niet nader gespecifi-

en de (toen nog zeer jeugdige) schrijver van de 'Proeve' over het optreden van de zeven-
tiendeeeuwse kassiers, waarbij men volgens Van der Wal bij laatstgenoemde, bij Mees dus,
-gelieve.  .  .  . te bedenken, dat t.a.v. het kassiersbedrijf Mees eenigszins voor eigen parochie
preekt' zou ik in dit verband als weinig voorzichtig willen bestempelen. Zie met betrekking
tot Phoosen de in noot I7 van mijn Hoofdstuk II vermelde publicatie van Van Dillen.
34·    Vgl. hier, noot I8.
35·     Bedoeld  moet  wel zijn Balthazar Heldring, 1839-1907, praktijkopleiding  bij   Van
Eeghen  & Co. te Amsterdam, enkele Indische jaren,  in 1865 directeur van de Kasvereeni-
ging te Amsterdam, in I900 benoemd tot president van de Ned. Handel-Mij. Vgl. hier, noot
42. G.M. Boissevain,  1837-I925, met N.G. Pierson e.a. oprichter van de Kasvereeniging te
Amsterdam  in   I 865. bankier en publicist op monetair-financieel terrein. Bekend  mede-
werker van De Economist.
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ceerde) bezwaren. Bovendien betwijfelt hij, of zij gekozen zullen worden.
Mees heeft zelf, zegt hij, om wille van de Bank indertijd geweigerd in te gaan
op verzoeken om een ministersfunctie te aanvaarden.36 •Dat zelfde geldt ook
voor U die mijn werk hebt voortgezet, nu mijn einde nadert.' Mees waar-
schuwt Pierson voor het gefluit van vogelaar Van Lynden.37 Alles wordt be-
loofd tot ge ja zegt. 'En dan zal alles verkeeren.' Pierson heeft Mees ge-
vraagd, of hij hem ten volle geschikt acht als minister van financien. Het ant-
woord is ontkennend. Pierson weet van de zaken wel het meeste af. Maar
daarom zal hij nog geen beste minister zijn. Mees vindt, dat Pierson geen di-
plomaat is. 'Ik zou vreezen,' zo vervolgt hij, 'dat Uwe goedmoedigheid en
onvoorzichtigheid U ten val zouden brengen.' Mees besluit zijn brief als
volgt: 'Gelijk  ik U echter reeds zeide,  kunt Gij uitstellen,  doe  het.  Ik  mis-
trouw mijn oor(teel, dat ik, mijn antwoord niet willende uitstellen, zoo zeer
snel, op een bergwandeling met mijne familie, heb moeten vormen, natuurlijk
zonder te laten merken, waarover ik mijmerde.'

Pierson heeft het advies van  Mees in  I 88 I ter harte genomen,  maar is ten
slotte, na nog enige malen geweigerd te hebben op desbetreffende verzoeken
in te gaan, in I89I bezweken voor de op hem uitgeoefende aandrang. Zijn
politieke lotgevallen mogen hier verder buiten beschouwing blijven, onder
aantekening overigens, dat zij geen bevestiging lijken te bevatten van Mees'
profetieen over Pierson's succes als minister.38 Zeker is wel, dat Pierson zich
nadien niet ongerust hoefde te maken over de leiding der Bank, die hij in de
bekwame handen wist van N.P. van den Berg.

Curiositeitshalve vermeld ik hier, dat Pierson na Mees' overlijden aan zijn
respect voor zijn illustere voorganger, waarvan hij meerdere malen in proza
zou blijk geven, tevens uiting gegeven heeft in poetische vorm. In het archief
van de Stichting Geslacht Mees bevindt zich in Pierson's handschrift nog het
gedicht, dat hij op 24 februari 1886 neerschreef en dat bedoeld was als onder-
schrift voor een voor de Nederlandsche Bank bestemd portret van Mees. Ik
laat dit potem, dat, naast het blijk van bewondering dat het bevat voor zijn
leermeester en grote vriend Mees, tevens enig inzicht geeft in de kwaliteit van
Pierson's dichterlijk talent, hier volgen:

36.   Vgl. hier, biz. 227 e.v.
37·     Mr. C.Th. baron (later graaf) van Lynden van Sandenburg (I 826-1885). Meermalen
minister. Het naar hem genoemde kabinet zat van  I 879 tot  1883 met een onderbreking in
1882.  Vanaf  I 88 I  nam Van Lynden  in dit kabinet de portefeuille van financien  voor   zijn
rekening als opvolger van mr. S. Vissering.
38.     Vgl.  b.v.  P.J. Oud, Honderd jaren, biz.  160 voor een positieve waardering van  Pier-
son's ministeriele arbeid, speciaal op belastinggebied.
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Een stoute denker, aan wiens scherp verstand
De waarheid schier van zelf zich openbaarde, -

Een kloek bestierder, steunpilaar van't land,
Op wien een elk met vol vertrouwen staarde, -

Een vroom gemoed, dat als uit hooger hand,
Geloovig, wat het leven bracht aanvaardde:

Zoo staat hij voor ons in zijn vriendlijk beeld. -

Hij heerschte aan deze plaats; - n6g heerscht

hij onverdeeld.

Met Molkenboer en Pierson zijn twee belangrijke figuren vermeld uit de om-
geving van president Mees. Quack kwam eveneens al ter sprake. Hij werd in
I 877 benoemd tot secretaris, maar dit keer was een belangrijke benoeming
aan de Bank niet conform de wens van Mees. De keuze van de president was
gevallen op mr. J.F.B. Baert, de agent van de Bank te Utrecht.39 Deze be-
dankte echter, de voorkeur gevend aan de door hem beklede post te Utrecht.
Een tegenslag voor Mees, die echter - wellicht ruim - gecompenseerd werd,
doordat hij Baert behield als zijn secretaris in het curatorium van de Utrecht-
se universiteit, waarvan Mees destijds president was.40 Mees kreeg niet de
man, die hij als opvolger van Gleichman naast zich wilde als secretaris der

Bank. Benoemd werd de man, die hij niet gewenst had. Is dit laatste wellicht
te sterk uitgedrukt? Quack zelf zegt ervan, dat hij zijn benoeming verkregen
had wel niet tegen de zin van Mees, maar ook niet volgens diens bepaald ver-
langen.4t Raadpleegt men het verslag van degemeenschappelijke vergadering
van  directie en commissarissen  van 20 november  I 877, waarin de vacature-
Gleichman aan de orde was, dan krijgt men de indruk, dat de benoeming van
Quack toch min of meer tegen de wens van Mees in is doorgedrukt. De notu-
len maken er melding van, dat naast Quack van een tiental personen, daar-
onder namen als mr. J.P. van Bosse, B. Heldring, R.N.L. Mirandolle,42 ge-

bleken was, dat zij een benoeming als secretaris zouden aanvaarden. Vanuit
de kring der commissarissen wordt de aandacht op enkele van deze personen

39.   Men leze De Jong's sympathieke levensschets van deze nobele figuur in deel III, blz.
439 e.v.
40.   Vgl. hier, blz. 232 e.v..
41.     Vgl. H.P.G. Quack, Herinneringen, blz. 330·
42.   Archief N.B. Notulen van de vergaderingen van Directie en Commissarissen. Mr.
J.P. van Bosse, vermoedelijk de zoon van de bekende minister mr. P.P. van Bosse, die een
zoon Jan Philip had, geboren in 184I. Nadere gegevens zijn mij niet bekend. Van Bosse sr.
was  van 3 november  I 877  tot  aan  zijn  dood  in  I 879 minister van kolonian;  van   I 864  tot
I 868 was hij commissaris van de N.B. Voor B. Heldring, vgl. hier, noot 35· R.N.L. Miran-
dolle was sedert I865 secretaris van de bijbank van de N.B. te Rotterdam. Daarv66r was
hij chef van de secretarie van de N.B. te Amsterdam.



224 MEES iNZIJNAMSTERDAMSETIJD

gevestigd, waarbij commissaris C.P. van Eeghen43 als eerste Quack aanbe-
veelt en in tweede instantie B. Heldring. Wanneer voorzitter Mees dan een
verdaging van de bespreking wenst, kennelijk voor nader intern of extern be-
raad, komen de commissarissen Van Eeghen en Vissering44 hiertegen in ver-
zet. Zij willen een onmiddellijke voordracht. Mees zegt dit alleen te kunnen
ondersteunen indien alle commissarissen tegen verdaging zijn. Dit laatste

blijkt dan bij een expresselijk daarover gehouden stemming. Bij de vervol-
gens gehouden stemming over de voordracht zelf verenigt Quack I I van de I 6
uitgebrachte stemmen op zich, zodat hij als eerste candidaat uit de bus komt.
Reeds enige dagen later,  op 24 november   1877,  verschijnt het Koninklijk
Besluit met Quack's benoeming.

Vanwaar die aversie van Mees tegen Quack? Quack zelf heeft de oorzaak
gezocht in zijn volgens hem bij Mees weinig in de smaak vallende opvattin-
gen, zoals die voorkomen in de In/eiding van zijn destijds recentelijk versche-
nen eerste deel van zijn Socialisten:S In die verantwoording voor zijn in
meerdere opzichten groots werk komt Quack op tegen wat hij voorgeeft te
verstaan onder de heersende, ofliciele leer der economie, die de arbeid als een

koopwaar ziet en de maatschappij als een optelsom van naar eigen baat
strevende individuen met vrijheid voor ieder als daaraan tengrondslag lig-
gend beginsel. Tegen deze opvatting is volgens Quack de stormloop van het
socialisme gericht en hij beschrijft in de hem eigen bloemrijke taal, hoe de
eerste bressen in de muren van die tot dan toe ongenaakbare vesting zicht-
baar worden. Daarmee zou de mogelijkheid gegeven zijn tot een meer weten-

schappelijke beschouwing van het socialisme over te gaan, hetgeen leiden kon
tot het doordringen van een normatief element in de leer der economie, die
zich niet meer bepalen zou tot een verklaring van wat is maar tevens zou aan-
geven wat worden moet. Deze opvattingen gingen in tegen die van Mees, die
volgens Quack geen bedenkingen toeliet tegen de absolute, gestoten regelen
der doctrinaire wetenschap.

Quack heeft ongetwijfeld gelijk gehad met zijn constatering van een ver-
schil in economisch-theoretisch standpunt. Beide mannen bevonden zich
kennelijk wat dit aangaat op verschillende golfiengten. Mees heeft blijkens
verscheidene uitlatingen onvoldoende zicht gehad op het socialisme als leer
en als beweging, Quack heeft niet ingezien, dat toepassing van een methode -
in casu het instrumentarium van de prijstheorie ter verklaring van de actuele

43·    C.P. van Eeghen, 18I 6-1889, lidder firma Van Eeghen & Co. van 1839 tot I 889, com-
missaris  der N.B.  van  I 859 tot  1889.  Vgl. J. Rogge, Het handelshuis van Eeghen,  blz.  336
e.v.

44·     Mr. S. Vissering (I 8 I 8-1888), de bekende Leidse hoogleraar en minister van financian,
was commissaris der Bank van 1872 tot 1879 en van 1887 tot 1888.
45·    Vgl. H.P.G. Quack, Herinneringen, biz. 329.
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hoogte van het arbeidsloon - niet inhoudt een definitie van het onderzochte
object. Het is echter niet zeker, dat deze afwijkende opstelling als theoreticus
de doorslag gegeven heeft bij Mees' aarzeling Quack als secretaris der Bank
te accepteren. Vermoedelijk heeft ook het verschil in karakter van beide per-
soonlijkheden, Mees sterk introvert en Quack duidelijk extravert, hierbij een
rol gespeeld, een factor, waarvan men het belang inziet, als men zich reali-
seert, dat president en secretaris der Bank, beiden fulltime functionarissen en
buurlui bovendien, dagelijks ten nauwste contact met elkaar hadden en
moesten hebben. Quack is deze verschillen altijd blijven zien als een rem op
een vertrouwelijke omgang met Mees. Op den duur raakte hij, zoals hij in zijn
Herinneringen meedeelt, met Mees wel op vriendschappelijke voet. Maar veel
verder ging het niet. 'Hij was over mij tevreden, mits ik maar niet aan de stel-
lingen der economie raakte.,46

Met het voorafgaande zijn enkele aanduidingen gegeven met betrekking tot
de kring der naaste medewerkers van Mees. Met zijn secretaris en zijn vijf
directeuren vormde de president het orgaan, dat met de leiding der bank-
zaken belast was, met inachtneming uiteraard van hetgeen in wet, statuten en
reglementen omtrent de bevoegdheden van de vergadering van aandeelhou-
ders en het college van commissarissen bepaald was. Ook al houdt men reke-
ning met het feit, dat de vijf directeuren geen full-time krachten waren, maar
desgewenst hun eigen zaken konden blijven behartigen, wat de meesten van
hen ook inderdaad deden, dan lijkt dit bestuursorgaan van zeven personen
toch nog vrij zwaar tegenover de  'staf' van personeel, die rond  I 850 uit een
dertigtal personen bestond met aan de top daarvan de kassier-generaal. Toen
het vijftigste boekjaar van de Bank ten einde liep, op 3 I  maart  1864, was het
aantal beambten gestegen tot ruim 50 als gevolg van een geleidelijke uitbrei-
ding der zaken en tevens als gevolg van enkele hervormingen in de interne
organisatie in het boekjaar I 862-63. De Bankwet van 1863 was aanleiding tot
een belangrijke groei in het personeelsbestand in verband met de vestiging
van het filialennet, maar het aantal bij de hoofdbank werkzame personen on-
derging slechts een zeer geleidelijke vermeerdering. Tijdens het presidium van
Mees heeft dit aantal de 70 niet bereikt.47 Men moet hierbij echter bedenken,
dat zowel president en secretaris als ook de directeuren zich veel intensiever
bezig hielden ook met het strikt uitvoerende deel der dagelijkse werkzaam-

46.    Vgl. Idem, idem, blz. 330·
47·   Vgl. A.M. de Jong, Enkele aantekeningen over het personeel en de inwendige orga-
nisatie van De Nederlandsche Bank in vroeger jaren, in: Almanak voor Beambten van De
Nederlandsche Bank, I902-1926, blz. I48 e.v.
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heden dan in latere tijden met uitgebreide delegaties van taken aan compe-
tente krachten.

Het valt overigens op, wanneer men de geschiedenis van verschillende on-
dernemingen in de  I9de eeuw leest, hoe weinig aandacht gegeven wordt aan de

personeelssituatie, de personeelsstructuur, de salariering en dergelijke zaken.
De gedenkboeken behandelen de positie van de onderneming in het geheel
van het economisch leven, de factor kapitaal komt rijkelijk aan bod, maar
van de andere component, de factor arbeid, zijn het alleen de top-functiona-
rissen, die in het centrum der belangstelling staan. De geschiedschrijvers heb-
ben voor hun werk voornamelijk een plaats gezocht in de bestuurskamers en
houden zich maar weinig op in de lokalen der boekhouders, schrijvers of bo-
den. Toegegeven, dat het bronnenmateriaal voor een dergelijke beschouwing
spaarzaam is, hoewel ik meen, dat intensief speurwerk nog wel een en ander
aan het licht kan brengen. Als voorbeeld wijs ik op een artikel van A.H.
Bohlmeijer onder de titel ' Door  de welvoegelijkheid  geboden' uit I964, opge-
nomen in De Bank IBI4-1964.48 Het artikel beschrijft de positie van het per-
soneel der Nederlandsche Bank in de loop der jaren, daarbij ingesloten het
personeelsbeleid van het bestuur der Bank. Interessant is het, dat hieruit

blijkt, dat het president Mees geweest is, die gepoogd heeft een meer progres-
sieve richting in te slaan bij een personeelsbeleid, dat volgens Bohlmeijer in
de eerste helft   der    I 9de eeuw gekarakteriseerd zou kunnen worden   als

'humane zorg.' Ik zeg uitdrukkelijk gepoogd, want het directievoorstel bij-
voorbeeld van 1867 om een pensioenregeling voor het personeel in te voeren,
zeker een voor die tijd revolutionaire aangelegenheid, stiet op tegenstand in

het college van commissarissen, een tegenstand, die effectief bleek. Uit de
door Bolilmeijer geciteerde briefwisselingen blijkt, dat vanuit het college van
commissarissen de mening naar voren werd gebracht, dat voor het treffen van
de voorgestelde regeling de aandeelhouders geraadpleegd zouden moeten

worden, omdat deze alleen hier te beslissen hadden. Mees antwoordt op 24
december 1867, dat toekennen van jaargelden een daad van beheer is en dat
de directie daartoe bevoegd is, uiteraard onder last van verantwoording te-
genover commissarissen. Mees erkent, dat het soms moeilijk is juiste grenzen
te stellen voor de beoordeling van wat wel of niet daden van beheer zijn.
Maar hij vervolgt:  'Hier komt mij de zaak echter niet twijfelachtig voor.  Een
Instelling als de Nederlandsche Bank is niet zelden verplicht tot handelingen,

welke, hoezeer niet rechtstreeks geldelijk vruchtdragend, door de welvoege-

lijkheid geboden worden.'

48,     Vgl. A.H. Bohlmeijer,  'Door de welvoegelijkheid geboden,' in:  De Bank 18 I4-I 864,
Jubileumuitgave voor het personeel van de Nederlandsche Bank ter gelegenheid van het
honderdvijftigjarig bestaan, blz. 69 e.v.
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Het mocht niet baten.
De poging strandde en daarmee miste de Bank wellicht de primeur voor

Nederland van een dergelijke regeling op enigszins uitgebreide schaal. Het
Zou tot  I 890 duren, voordat er een omciale pensioenregeling  voor het perso-
neel van de Bank tot stand kwam. Het zou tot dan toe blijven bij een van ge-
val tot geval vaststellen van een voorziening in bijzondere noden.

OPENBAAR LEVEN

Voorzover onder openbaar leven verstaan moet worden het vervullen van
politieke functies als kabinetslid of als lid van een vertegenwoordigend
lichaam bij rijk, provincie of gemeente is er van een openbaar leven van Mees
geen sprake geweest Aan de op hem uitgeoefende aandrang in die richting
heeft hij steeds weerstand geboden. Concrete aanbiedingen werden door hem
afgewezen. In hoofdstuk III bracht ik reeds zijn weigering ter sprake om een
ministerszetel te bezetten in het in  I 848 door Luzac c.s. te formeren kabinet.
Eenzelfde weigering kreeg Van Hall te incasseren in de roerige aprildagen van
1853· Mees was intussen secretaris geworden van de Nederlandsche Bank en
had in de hoofdstad faam verworven als een bij uitstek deskundige op finan-
cieel-economisch gebied. Nog in januari en februari  van dat zelfde jaar  I 853
had hij in het Genootschap Felix Meritis zijn voordrachten gehouden over de
gevolgen van een vermeerderde voortbrenging der edele metalen, voordrach-
ten, die met de daarop gevolgde discussies sterk de aandacht hadden getrok-
ken in de kringen der Amsterdamse 'haute finance. '49 In Den Haag en met
name op Financi8n kende men Mees als de meer en meer op de voorgrond
tredende banksecretaris, de stuwende kracht ook achter de octrooiwijziging
van  I 852. De banksecretaris stond er bovendien hoog aangeschreven als ken-
ner van het Indische muntwezen, waarover hij in I 851 zijn nog nader te be-
spreken brochure had laten verschijnen.50 Met de fungerende minister van
financian, Van Bosse, stond hij op vertrouwelijke voet.

Het behoeft weinig verwondering te wekken, dat een man als Mees in die
bewogen aprildagen, toen de sentimenten op godsdienstig terrein hoog op-
laaiden, maar waardoor als het ware een scherm opgetrokken werd, waar-
achter de politici hun tegenstellingen konden uitvechten, dat een man als
Mees, liberaal gezind maar politiek een onbesmette figuur, een voor de han-
dige Van Hall uitermate gewenste candidaat-minister moet zijn geweest. De
kleinzoon van Mees, zijn naamgenoot Willem Cornelis, zoon van Adriaan
49.    Vgl. hier, blz. 256 e.v.
50.   Vgl. hier, blz. 242 e.v.
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Walter, heeft in de Kroniek Mees een levendig verhaal geschreven over het-
geen zich in die dagen rond zijn grootvader heeft afgespeeld, een verhaal, ge-

deeltelijk berustend op de in het Mees-archief aanwezige stukken, gedeeltelijk
op  van zijn vader ontvangen mondelinge mededelingen. 51 Vast staat,  dat
Mees op  1 5 april  I 853 te negen uur in de ochtend in het paleis op de Dam te
Amsterdam door de koning in audientie is ontvangen, op de dag zelf, waarop
dominee Ter Haar het adres aanbood, waarin in feite om een stellingneming
van de koning tegen het herstel der bisschoppelijke hierarchie gevraagd werd.
Geen zekerheid bestaat, naar het schijnt, op wiens instigatie Mees op deze
gedenkwaardige dag door de koning ontvangen werd, terwijl slechts door

mondelinge familieoverlevering bekend is, wat tijdens de audientie besproken
is. De koning was bljkens een brief van Van Bosse aan Mees van 23 april

I 853  toch at getergd  door de weigering  van het kabinet  hem ter wille  te  zijn

ten aanzien van een verhoging van zijn civiele lijst52 en hij stond op het punt
geconfronteerd te worden met een adres, met de inhoud waarvan hij zijn

sympathie alleen betuigen kon op straffe van een fatale botsing met zijn
ministers. Daardoor moet hij tijdens zijn gesprek met Mees zeer opgewon-
den, zelfs driftig geweest zijn. Aan Mees gaf hij te kennen aan een coup d'6tat
te denken ten einde de grondwet op zij te kunnen zetten. 'De koning,' zo
luidt de familieoverlevering, 'was zeer boos en driftig en sloeg met de vuist op
tafel. Hij had de blik van een wild dier en kon niet tegen het sterk aankijken

dat mijn grootvader deed, wat de beste manier was om hem in toom te hou-
den. Mijn grootvader zou hem met een revolutie bedreigd hebben en hem
gezegd hebben:  dit zou U Uw kroon kunnen kosten.'53 Het lijkt niet uitge-

sloten, dat het onderhoud met Mees inderdaad een kalmerende invloed op
Zijne Majesteit gehad heeft.54 Achteraf is het immers wat staatsgreep en re-

volutie betreft allemaal nogal meegevallen, maar de uitlatingen van de koning

tegenover de adressanten waren intussen toch wel van die aard geweest, dat

het kabinet daarin aanleiding zag om af te treden.

51. Kroniek Geslacht Mees, maart  1960,  nr.   14,  biz.  7  e.v.  De daar geciteerde brieven

werden door mij in het Archief-Mees aangetroffen, de citaten geverifieerd en juist bevon-

den. Jammer is, dat een brief van W.C.  Mees sr. aan zijn vader R.A.  Mees met een verslag
over het aan hem gedane verzoek om in het kabinet-Van Hall de post van Financien te aan-
vaarden verloren gegaan schijnt te zijn.
52.     Vgl. de brief van Van Bosse aan Mees van 23 april I853 hier in bijlage C.

53·   Kroniek Mees, maart /960, nr. /4, blz. 9.
54· Van Welderen Rengers, in zijn'Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland
van  I 849 tot  Igoi' de Aprilbeweging behandelend, deelt blijkens noot  I  op blz.  99 van ge-

noemd boek deze mening, daarbij eveneens steunend op de gegevens van het Archief Mees.

Hij schrijft: 'De Koning was in deze dagen inderdaad zeer opgewonden en heeft zich wel
in ongunstigen zin tegen de Grondwet uitgelaten bijv. tegenover W.C. Mees, maar deze

heeft den Koning nog hartig toegesproken en Hem blijkbaar beter gestemd.'
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In overleg met de inmiddels ten paleize ontboden Van Hall werd Mees
reeds op I 6 april de portefeuille van financian aangeboden.55 Mees weigerde,
daarbij geruggesteund door zijn vader, die hem op I 6 mei I 853, bevreesd, dat
zijn zoon alsnog overgehaald zou kunnen worden,56 weer eens het wisselval-

lige van een ministerscarridre voor houdt. 'Heden vergood, morgen ver-
foeid,' zo schrijft hij hem. Hij wijst zijn zoon er bovendien op, dat diens ge-
stel, 'prikkelbaar als het is; niet bestand zal zijn tegen de 'beslommeringen,
de onaangenaamheden en intrigues, de teleurstellingen' van het ambt, een
ambt, waarin Mees sr. niet 'die heilige roeping' ziet, waaraan men zich bij al
het gewaagde daarvan niet mag onttrekken. 57

Zo is het gebleven.
Een staatsman is Mees niet geworden en ik meen, dat zijn vader niet ver

bezijden de waarheid was, toen hij blijkens zijn adviezen uiting gaf aan zijn
twijfel, of zijn zoon wat diens constitutie en karakter betreft wel die harde

kern bezat, die politieke figuren nodig hebben om in de politieke arena over-
eind te blijven. Staande op de soliede basis van zijn bankfunctie was Mees
doortastend en besluitvaardig genoeg, wel gevoelig, maar niet bevreesd voor
critiek en zichzelf ervan bewust met zijn beleid op de goede weg te zijn. Bij
alle technische kennis en kunde echter en bij alle bereidheid zijn krachten in
dienst van de gemeenschap te stellen golden bezwaren vanuit de priv6sfeer
toch steeds voor hem zo sterk, dat zij hem ervan weerhielden zijn lot te ver-
binden aan het wel en wee van een politiekeloopbaan.

Dat gold voor Nederland, dat gold ook voor het toenmalige Indie. Mees
was door studie en door intensieve correspondentie met zijn in Indie ver-

blijvende broer Hendrik uitstekend op de hoogte van de economische en
financiele verhoudingen in dit gebiedsdeel. Met name had hij zich vastom-

lijnde denkbeelden gevormd omtrent enkele actuele kwesties zoals de nood-

zakelijke voorzieningen met betrekking tot het Indisch muntwezen. Op
'Kolonien' was men daarvan op de hoogte. Toen hij echter van die zijde in
I 850 het aanzoek kreeg om als directeur van financien naar Java te gaan, be-

55·   In het in de vorige noot geciteerd boek van Van Welderen Rengers vind ik geen ver-
melding van dit aanbod. Ook een auteur als P. J. Oud, die in zijn Honderd jaren, een eeuw
van staatkundige vormgeving in Nederland,  I 840-I940 op biz.  38 e.v. de April-beweging
behandelt, zwijgt over pogingen Mees na het aftreden van het kabinet-Thorbecke in een
nieuw te vormen kabinet op te nemen.
56. Mees bleef voor Van Hall een ministeriabele figuur. Ik leid uit een brief van  Mees aan
zijn broer Adriaan  van 13 februari  I 854 (Archief Mees. Brieven aan Adriaan) af,  dat  Van
Hall  na de korte ministeriEle loopbaan  van  E.C.U. van Doorn,  die in januari  I 854 reeds

aftrad, Mees opnieuw gepolst heeft. Laatstgenoemde schrijft zijn broer echter: *Het perso-
neel en de oorsprong van het tegenwoordige Ministerie maakt, dat ik op dit oogenblik geen
strijd heb ten aanzien dier aanbieding.'
57· Mees-archief. Bundel brieven van en aan Mr. W.C. Mees.
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dankte hij, ook toen terugschrikkend voor de zijns inziens onaanvaardbare
gevolgen voor zijn particuliere leven. 58

Vermeldenswaard is, dat de herhaalde weigering van Mees om minister te
worden zijn positie als persona grata ten hove niet benadeeld heeft. Vissering
zegt  i n  zij n Levensbericht, dat Mees de welkome gast aan het hof was, zo dik-
wijls het koninklijk gezin te Amsterdam vertoefde, hetgeen soms aanleiding
gaf om 'den koning van vertrouwelijken raad te dienen.'59 Ook de familie-
overlevering wit, dat Mees op vertrouwelijke voet stond met de koning en we
vernemen bovendien, dat koningin Sophie zelfs zeer op Mees gesteld was. Zij
zou erop gestaan hebben, dat hij haar ook in Den Haag kwam bezoeken en
dat hij zijn beide dochters ten hove zou presenteren. De koningin zou de
conversatie met Mees zeer op prijs hebben gesteld, terwijl aan haar whist-
tafel veelvuldig een plaats door hem bezet werd. Aan die tafel werd overi-
gens, wanneer men Quack wil geloven, naast het kaartspel ook het politieke
spel gaarne beoefend.60 Maar zijn dochters hield Mees van het hof afzijdig.
De familie-kroniek weet hierover te melden, dat Mees, wiens vrouw aan de
tering was overleden, in het voor dames vereiste decollet6 bij bezoeken aan
het Huis ten Bosch, waar koningin Sophie resideerde en waar de verwarming
verre van ideaal schijnt te zijn geweest, een gevaar zag voor de gezondheid
van zijn dochters.61

Mees heeft er zich dus van weerhouden op het politieke toneel voor het
voetlicht te treden, indien men ten minste afziet van enige activiteiten zij-
nerzijds in hoofdstedelijke liberale kiesverenigingen.62 Indirecte bemoeie-
nis met politieke zaken is er natuurlijk geweest bij een man met de inte-
resses van  Mees en bovendien een man, die in deze jaren vijftig reeds alle
belangrijke persoonlijkheden in Nederland kende, door dezen gekend werd
en zelf tot die groep behoorde. Maar die invloed, hoewel waarneembaar in
zijn priv6-correspondentie, laat zich bezwaarlijk kwantificeren. Bekendheid
bij het grote publiek heeft Mees er zeker niet door gekregen.

Meer geeigend voor dit laatste was een optreden van Mees in het openbare
leven buiten het terrein van de politiek in enge zin. Dat was zijn lidmaatschap
sedert  I 854 van het hoofdbestuur der Maatschappij  tot Nut van 't Algemeen,
welk genootschap in  I 858, toen  Mees als voorzitter de Algemeene Vergade-

58. 'Pahud heeft doen polsen, of ik als Directeur van financien naar Java wilde gaan. Ik
heb natuurlijk bedankt. Met vrouw en kinderen op te trekken gaat niet.' Mees-archief.
Brief van 2 I juni I 850 aan H.W. Mees. (Ch.F. Pahud, minister van kolonien, 1849-I 856)
59. VgLS. Vissering, Levensbericht, blz. 38.
60.    Vgl. H.P.G. Quack, Herinneringen, blz. I47· Vgl. ook P.J. Oud, Honderd jaren,blz. 64
61.     Kroniek Mees, maart I960, nr.  14, blz. IL
62.   Vgl. S. Vissering, Levensbericht, blz. 38. Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam,
vermeldt op blz. 342 Mees als lid van de liberale kiesvereniging 'Burgerpligt.'



PRESIDENTVANDENEDERLANDSCHEBANK 231

ring leidde, naar hij zelf in zijn openingsrede meedeelde, meer dan 300 over
het land verspreide departementen had. Ik vermeldde reeds eerder,63 dat
Mees deel heeft uitgemaakt van verscheidene door 't Nut ingestelde studie-

commissies op het gebied van het volksonderwijs en de spaarbanken, twee
onderwerpen, die in verband met het doel der vereniging, de bevordering van
het geestelijk en materieel welzijn speciaal der lagere volksklassen, de Nuts-
leden na aan het hart lagen. De zo juist genoemde openingsrede van Mees

64

geeft een uitvoerige uiteenzetting van doel en werkwijze van de vereniging,
maar zij bevat impliciet menige aanduiding over Mees' visie op de maat-
schappelijke problematiek van zijn dagen. Opvallend is de grote bezadigd-
heid, die uit de voordracht blijkt ten aanzien van door de vereniging te ont-

plooien activiteiten. Verre van zijn gehoor ten deze in vuur en vlam te zetten,

is zij meer waarschuwend en dempend dan enthousiasmerend en stimulerend.
Mees legt grote nadruk op het streven van de vereniging zich in te zetten voor
meer vorming, verlichting en beschaving van de lagere volksklassen - de hoge-
re standen kan zij rustig voor zichzelf laten zorgen -, maar zij moet dat vol-
gens hem voornamelijk doen door mentaliteitsbeInvloeding en zij moet zich
er zoveel mogelijk van onthouden haar krachten aan mensen en middelen
vast te leggen in concrete projecten. Mees waarschuwt tegen de opvatting van
hen, die weliswaar in de meest dringende noden der onderste groepen in de
samenleving willen voorzien, maar die overigens het bestaan van die groepen
zien als het uitvloeisel van een vaste en onveranderlijke wet van het mens-
dom. De leden van zijn vereniging moeten doordrongen zijn van het besef,
dat een toestand bereikbaar is - zij het misschien in een verre toekomst -,
waarbij van een met recht laag genoemde volksklasse niet meer gesproken kan
worden. Dat idee moet door de vereniging in de maatschappij uitgedragen
worden. Zij kan dit doen door zelf allerlei initiatieven te nemen. Mees

spreekt in dit verband van filantropische instellingen, van verschillende soor-
ten scholen, van volksvoorlezingen ook. Maar de waarde en het nut van deze

ondernemingen zijn volgens hem gelegen in het daarmee stellen van een voor-
63·   Vgl. hier, blz. 106.
64·   De tekst hiervan is mij ter beschikking gesteld door de Gemeentelijke Archiefdienst
van Amsterdam, waar het archief van't Nut berust. Vgl. ook het Gedenkboek I 784-1934
van deze vereniging, waarin Mees vermeld wordt in verband met zijn optreden als voor-
zitter van de commissie, die in de jaren 187I-1874 een onderzoek instelde naar de ervarin-
gen met Spaarbanken, Spaarkassen, Hulp- en Beleenbanken en dergelijke instellingen in
Nederland en met name haar licht liet schijnen omtrent een voor de toekomst gewenste
regeling der z.g. Hulpbanken. Het rapport der commissie bepleit eliminatie van de filan-
tropische inslag der Hulpbanken, een mengsel van liefdadige instelling en 'geldelijke onder-
neming' naar de mening der commissie en zij benadrukt het belang van een opzet, waarbij
de in rekening gebrachte rente voor verleende voorschotten de kosten volledig dekt. Het
rapport der commissie schijnt overigens weinig weerklank te hebben gevonden. Vgl. Ge-
denkboek, blz. 186 e.v.
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beeld, niet in het duurzaam in stand houden ervan. Dit laatste zal toch niet
lukken, als men er niet in slaagt de maatschappij in haar geheel wakker te
schudden en tot actie te brengen. Blijvend moet van de vereniging een leven-
wekkende geest uitgaan, want daarin, zo besluit Mees, ligt, veel meer dan in
het stichten van blijvende, met haar naam prijkende, instellingen, haar ware
roeping.

Mees  is  van  I 854 tot  1877 met enkele onderbrekingen  lid  van het hoofd-
bestuur van 't Nut geweest. Hij zou dit ongetwijfeld niet zo lange jaren vol-
gehouden hebben, als hij niet gesympathiseerd had met het werk der vereni-
ging en zich niet in de daar heersende sfeer thuis gevoeld had. Ik heb echter
de indruk, dat zijn rol in de Maatschappij meer geweest is die van de toezien-
de voogd, de geinteresseerde waker en raadgever op de achtergrond, dan wel
die van de voortrekker en stuwende kracht in de voorste linie.

Slechts terloops vermeld ik hier, dat Mees zijn plaats in de wetenschappe-
lijke wereld van Nederland in I858 gehonoreerd zag met een lidmaatschap
van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Uit zijn correspondentie
met zijn broer Hendrik blijkt, dat hij deze benoeming, zij het na enige aarze-
ling, op aandringen van onder anderen Ackersdijck aanvaardde.65 Ondanks
deze aanvankelijke aarzeling is Mees tot aan zijn dood Akademielid gebleven
en heeft hij zich bovendien in deze kring niet onbetuigd gelaten. In de loop
der jaren heeft hij tot viermaal toe in de afdeling Letterkunde een voordracht
gehouden, waarvan die van I869 over De niuntstandaard in verband met de
pogingen tot invoering van eenheid van munt ongetwijfeld de belangrijkste is.
Deze redevoering alsook de overige drie komen in ander verband nog uit-
voerig ter sprake. 66

Weinig waarneembaar ook voor het grote publiek zoals Mees' lidmaat-
schap van de Akademie maar des te meer voor de kringen, die er onmiddel-
lijk bij betrokken waren, is het werk van Mees geweest als president-curator
van de Utrechtse universiteit, een functie, waartoe hij  in  I 869 benoemd werd
als opvolger van mr. A.G.A. Ridder van Rappard.67 Dit curatorschap was
Mees' belangrijkste nevenfunctie tijdens zijn presidentschap van de Bank.
Met hart en ziel heeft hij er zich aan gewijd. Wel was hij ten tijde van zijn be-
65.     Ik citeer uit een brief van 5 juni  I 858, waarin hij dit lidmaatschap ter sprake brengt:
'Ackersdijck, Opzoomer, Scholten, Godefroi enz hebben mij opgemerkt, dat ik niet mogt
oordeelen en veroordeelen, indien ik althans niet de proef ondersteunde tot verbetering. Ik
denk echter niet, dat ik het lang volhou. Ik zal exigent zijn en bij niet verkrijging mijner
wenschen spoedig reden vinden om af te treden.' (Mees-archief) De precieze redenen  van
Mees' aarzeling zijn mij ondanks enkele nasporingen niet duidelijk geworden.
66.   Vgl. voor de genoemde voordracht hier, blz. 270 e.v. Vgl. voor de overige drie hier,
biz. 3 I9 e.V.
67.     Mr. A.G.A. Ridder van Rappard,  I 799-I869, oud-minister,  o.m. van binnenlandse
zaken.
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noeming op reeds gevorderde leeftijd en lagen de eigen academiejaren al ge-
ruime tijd achter hem, maar door zijn nauwe relatie met zijn oom Ackersdijck
had hij steeds voeling gehouden met het universiteitsleven van Utrecht,
waarin hij als student jaren verkeerd had. De functie lachte Mees met zijn
belangstelling voor academie-zaken toe, maar hij schijnt bij minister Fock68
enig bezwaar gemaakt te hebben tegen een onmiddellijke benoeming als pre-
sident-curator. Uiteindelijk accepteerde hij onder het voorbehoud, dat de on-
dervinding uit zou wijzen, dat het voorzitterschap van curatoren niet onver-

enigbaar zou blijken met zijn presidium van de Nederlandsche Bank.
Het is meer dan een phrase, wanneer men zegt, dat Mees zijn nieuwe taak

niet als een sinecure opgevat heeft. Men kan hiervoor te rade gaan bij een
hoogst betrouwbare bron, de reeds eerder genoemde mr. J.F.B. Baert, die, in
1875 benoemd tot secretaris van curatoren, nog jaren met  Mees in dit college

samengewerkt heeft. Baert heeft van het optreden van Mees als president-
curator verslag gedaan in een opstel, dat hij in juli I 885 ter hand stelde aan de
in dat jaar scheidende rector-magnificus, prof. N.W.P. Rauwenhoff, ten ge-
bruike voor diens verslag van de lotgevallen der hogeschool.69 Dit verslag

treft door de objectieve toon, kenmerkend voor een man als Baert, die uit de
levensbeschrijvingen van De Jong en Quack naar voren komt als een nobele

figuur, zeker niet bezeten van noch gekweld door de idee de eigen persoon-
lijkheid op de voorgrond te moeten schuiven en daardoor goed gedisponeerd
om andermans verdiensten zuiver te taxeren.7o Bij alle objectiviteit echter is
Baert's verslag 66n grote lofrede op het optreden van president Mees in zijn
Utrechtse functie. Vooral aanvankelijk had deze het zeker niet gemakkelijk.
In een brief van 24 mei I885 schreef dezelfde Baert aan Vissering, die hem ten
behoeve van zijn levensschets van Mees om inlichtingen gevraagd had: "T is
merkwaardig hoe hij wist te leiden. Bij zijn benoeming tot Pres. Curator

spuwden de Curatoren van die dagen vuur en vlam. De waarnemende voor-
zitter wilde hem niet installeeren, en de verhouding was zoo stroef als slechts

mogelijk is. Maar onbewust ondergingen allen zijn invloed en weinige maan-
den later was hij 'tacito consensu' de leider van 't college.'71 In zijn opstel
voor Rauwenhoff komt Baert wat uitvoeriger terug op de vooringenomen-
heid van curatoren tegen  Mees. Geen hunner wilde zelf president zijn, maar

68.     Mr. C. Fock, 1828-19Io, minister van binnenlandse zaken van 1868 tot 187I.
69. Dit opstel  werd in september  1904 door Baert  ter hand gesteld  aan  A.W.  Mees  met
verlof het te copieren. Deze copie bevindt zich in het archief-Mees onder de stukken betrek-
king hebbend op W.C. Mees.
70.   Vgl. De Jong, deel III, biz. 441 e.v. en H.P.G. Quack, Levensbericht van Mr. J.F.B.
Baert   1833-1909,  in:  Bijlage  tot  de  handelingen  van  1908-I909  van de Maatschappij  der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, blz. 94 e.v.
7 L    Archief N.B. Dossier W.C. Mees.
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zij gunde tegelijkertijd een ander 'de vooraanzittinge' niet en zeker niet aan
Mees, die bij sommigen als een 'roode in de politiek' gold, een gemakkelijk
gevonden etiket in die dagen, zo denk ik, voor iemand, die een wijziging,
welke ook, in bestaande structuren of relaties voorstond. Vermakelijk is de
typering door Baert van verschillende leden van het deftige college en zijn
beschrijving van de wijze, waarop Mees ontvangen werd. Dit laatste heeft hij
dan, zij het jaren later, van het slachtoffer zelf vernomen, want de notulen
vermeldden van die eerste kibbelpartijen natuurlijk niets.

Voor de benoeming van Mees was sterk geijverd door Opzoomer, daarbij
krachtig gesteund door diens collega-hoogleraar J.A. Fruin, die, toen de be-
noeming een feit was, Mees bij schrijven van 30 april I869 complimenteerde
en daarbij opmerkte: 'Zoo houdt Goddank ook in ons college van Curatoren
de slaapmutserij op de conditio sine qua non te zijn. Getroost U den lastpost
in het belang der goede zaak en overleef al Uwe collega's!'72 Ik heb niet on-
derzocht, of deze laatste wens in vervulling gegaan is, maar de voorafgaande
exclamatie van Fruin was zeker wat Mees' optreden betreftjuist.

Baert vermeldt, dat Mees, geleid door een fijn gevoel voor tact, spoedig
alle wantrouwen en antipathie bij zijn collega's overwon. Hij werd de 'ziel
van het collegie' en hij kon dat worden, omdat hij evenals bij de Bank - de
parallel tussen entrde en bevestiging van Mees bij Bank en curatorium is tref-
fend - al snel de man was, die de zaken door en door kende en op grond daar-
van een gefundeerd oordeel kon vellen en zijn beleid kon bepalen. Onver-
schillig of het een hoogleraarsvacature of een gebouwenkwestie of moeilijk-
heden  met een of ander studentendispuut betrof, Mees rustte n iet voordat hij
de zaak van alle kanten bestudeerd had en met een weloverwogen en verant-
woord advies of besluit kon komen. In de latere jaren moet hij daarbij veel
steun gehad hebben van Baert, de accuratesse zelf. Diens voorganger echter
moet als secretaris een buitengewoon slordig man geweest zijn, die nooit de
op een zaak betrekking hebbende stukken bij elkaar had. Dat betekende voor
de president te Amsterdam veel onnodig reizen en geschrijf. Maar afgezien
daarvan, men vindt in het Mees-archief zoveel aanduidingen voor het intense
briefverkeer van Mees met ministers, curatoren, hoogleraren en andere per-
sonen en instanties, een briefverkeer, dat natuurlijk eigenhandig gevoerd
werd, dat men weinig moeite heeft te beseffen hoeveel tijd en energie de
Utrechtse functie hem gekost moet hebben. Baert gewaagt van de grote ob-
jectiviteit, waarmee Mees de zaken behandelde, steeds het belang van de uni-
versiteit vooropstellend, ook wanneer persoonlijke voorkeur in andere rich-

12. Mees-archief. Brieven van en aan mr. W.C. Mees als President-Curator der Utreclitsc
Universiteit.
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ting wees.73 Eenzelfde plichtsbesef deed hen ook getrouw de representatieve

verplichtingen, die aan het ambt verbonden waren, op zich nemen zonder
met de uitvluchten te komen, waarmee de collega's zich soms wat al te ge-
makkelijk van de zaak afmaakten.74 Mees' kwaliteiten en karakter ver-
loochenden zich ook in deze functie niet.

73·    Baert in zijn genoemd verslag: 'Met hoe groote objectiviteit hij te werk ging blijkt uit
zijn verhouding tot de Theol. Faculteit. Bij de 4 benoemingen die met zijne medewerking

tot stand kwamen hield hij het karakter der Utrechtsche theologie in het oog, zonder een
poging te doen om candidaten van zijne richting voor te staan. Het overplaatsen der
Groningsche theologen naar den Utrechtschen wijngaard,'tgeen den Minister aanvankelijk
niet toelachte werd door hem peI:soonlijk bij den Minister aangedrongen met een ijver en
toewijding als gold het propaganda voor eigen meeningen.'

74·    Baert: 'Het bijwonen der academische maaltijden rekende hij als ambtsplicht, al had

hij weinig op met het eindelooze getoast, waardoor alle gezellig gesprek belemmerd wordt.
Zon w cerzin tegen de academische toast-manie weerhield hem echter niet ook op dit stuk

de plichten der betrekking nauwgezet te vervullen.'



Hoofdstuk VI

Mees en de muntkwestie

INLEIDING

Pierson merkt in zijn Levensbericht van Mees op, dat het aantal van diens
geschriften niet talrijk genoemd kan worden.1 Nu kan men met een man als
Pierson, die zelf een indrukwekkende rij publicaties op zijn naam heeft staan,
gemakkelijk van mening verschillen over wat in dit verband al of niet talrijk
is.2 Bovendien wordt men in het bijzondere geval van Mees al gauw slacht-
offer van een zeker gezichtsbedrog. Mees moge dan naar sommiger inzicht
niet veel gepubliceerd hebben, geschreven heeft hij zonder twijfel zeer veel en

dat geldt met name de in dit hoofdstuk afzonderlijk te behandelen munt-
kwestie, de term, waarmee in de Igde eeuw de problematiek van het geld-
wezen, inzonderheid die van het monetaire stelsel, aangeduid werd. Men be-
hoeft zich slechts oppervlakkig te verdiepen in de archieven van de Neder-
landsche Bank voor de tijd dat Mees secretaris en president was om te zien,
dat zij als het ware uitpuilen van de verslagen, notities, memories en aanteke-
ningen van zijn hand over het betrekkelijke onderwerp. Menig stuk uit deze
archivalia is door De Jong opgenomen onder het documentatiemateriaal van
zijn Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Tesamen met hetgeen door
Mees zelf gepubliceerd is over de monetaire kwestie en aangevuld met rele-
vante extracten uit directie- en presidentsverslagen, alsmede uit priv6-cor-
respondentie, zou dit bij elkaar genomen voldoende materiaal opleveren voor
een lijvig boekdeel. Behandeling van de muntkwestie en onderzoek van het
daarover door Mees geschrevene zijn een gebiedende eis om zich een beeld te
vormen van de man, die, om slechts enkele karakteristieke punten te noemen,
jaar en dag voordat de strijd rond het bimetallisme in alle hevigheid zou los-
barsten, het stelsel van de dubbele standaard theoretisch doorgrondde en
I.   Vgl. t.a.p. blz. 330·
2.   De 'Lijst der in druk verschenen werken van Mr. W.C. Mees,' zoals die voorkomt als
bijlage bij het Levensbericht van Mees door S. Vissering, vermeldt toch altijd nog ruim
twintig titels, afgezien van de presidentsverslagen van de Nederlandsche Bank en de ver-
slagen en rapporten der commissies, waarvan Mees deel heeft uitgemaakt. Vgl. hier, Bijlage
E.
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praktisch voorstond, dit laatste dan weer in flagrante tegenstelling tot vroe-
gere eigen overtuiging; die op een internationale monetaire conferentie (Parijs
1867) voor het forum van de hele destijds als beschaafd geldende wereld als
enige stemde tegen een resolutie, die de gouden standaard aanvaardde als
grondslag van een internationaal geldstelsel ;  die nog in  I 872 de eventuele in-
voering van die gouden standaard in Duitsland een ramp noemde, niet alleen
voor dit land maar voor heel Europa, wat niet verhinderde, dat hij, toen die
eventualiteit realiteit scheen te worden, met alle kracht ijverde voor invoering
van dit zelfde stelsel in Nederland. Getracht zal worden een antwoord te
vinden op de vraag, hoe deze op zijn minst genomen merkwaardige en voor
menig tijdgenoot onbegrijpelijke stellingneming van Mees in monetaire aan-
gelegenheden te verklaren is.

Uit vorige hoofdstukken is gebleken, dat Mees vanaf zijn studietijd een in-
tense belangstelling heeft gehad voor alles wat op geld en geldwezen sloeg.

Zijn eerste geschriften, zijn studie over de Amsterdamse Wisselbank en zijn
academisch proefschrift over de juridische gevolgen voor in geld luidende
schuldverbintenissen van veranderingen in geldstelsel of geldswaarde zijn de
vroege getuigen ervan. Hij verloor die belangstelling niet in zijn Rotterdamse
jaren. Speciaal werd toen zijn aandacht getrokken door de monetaire proble-
matiek van het toenmalige Nederlandsch India, een interesse, nog gestimu-
leerd door het verblijf aldaar van Hendrik Mees, die de voorliefde van zijn
broer Willem voor de bestudering van monetaire vraagstukken deelde en er
ook uit hoofde van zijn functie bij het Indische gouvernement meer direct
mee te maken had.3 Hun onderlinge correspondentie stond voor een belang-

rijk deel in het teken van een meningsuitwisseling over de mankementen van
het Indische muntstelsel en de eventueel aan te wenden middelen ter verbete-
ring. Bij Willem Cornelis resulteerde dit ten slotte in de nog te bespreken
brochure over Het muntwezen van Nederlandsch Indil (1851). Weinig betoog
behoeft het voorts, dat diens toetreding tot de leiding der Nederlandsche
Bank voor hem een nog meer rechtstreekse confrontatie met de monetaire
problematiek van zijn tijd met zich bracht, een problematiek, die in de tweede

helft van  de  I 9de eeuw vooral in het teken stond van de gebeurtenissen op de
wereldmarkt der edele metalen. Ik vermeldde reeds hoe Mees in de eerste

jaren van zijn werkzaamheid bij de Bank zich binnen en buiten deze instelling
bezig hield met de vraagstukken, opgeworpen door de toen plaats vindende
sterke vermeerdering van de edelmetaalproductie, vooral van het goud. In de
jaren zeventig)ou het de spectaculaire stijging van de zilverproductie zijn, die

3.   Mr. H.W. Mees was onder de gouverneur-generaal Rochussen enige tijd referendaris
bij de Algemeene Secretarie, het kabinet van de g.-g. te Buitenzorg.
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tot een bezinning noopte op de plaats van dit metaal in de geldstelsels der
verschillende landen, een bezinning, die leiden zou tot een onttroning van het
zilver als standaardmetaal in een aantal belangrijke landen.

De Bank, niet in het minst door toedoen van Mees zich meer en meer be-
wust van haar centrale positie in het Nederlandse geld- en credietwezen en
parallel daarmee een groeiend verantwoordelijkheidsbesef demonstrerend
ten aanzien van de interne en externe stabiliteit van onze geldeenheid, was bij
dit geheel van vraagstukken ten nauwste betrokken. Die positie bracht met
zich, dat de Bank de eerst aangewezen instantie was om de achtereenvolgens
optredende regeringen van advies te dienen omtrent de in het monetaire be-
leid te volgen koers. Mees was de man, die in deze periode de zienswijze van
de Bank ten aanzien van de monetaire problematiek niet alleen vertolkte
inaar ook ontwierp en formuleerde. Jaar in, jaar uit heeft hij de ontwikkeling
der monetair relevante factoren op de voet gevolgd en zijn mening daarom-
trent in verslag, advies of memorie vastgelegd. Hij bevond zich daarbij in de
moeilijke positie van de man, die als Nederlands belangrijkste monetaire au-
toriteit geroepen was het land tot gids te dienen in de monetaire doolhof,
waarbij slechts hetalgemeen belang het enige richtsnoer behoorde te zijn, maar
die daarnaast de hoogst verantwoordelijke bleef voor de Bank, welker solva-
biliteit, rentabiliteit en liquiditeit ten zeerste de invloed van te nemen beslis-

singen zouden kunnen ondergaan. Een dergelijke positie vergt een grote mate
van objectiviteit in de oordeelsvorming en een zeker even grote mate van in-
tegriteit van karakter.  Bij de totstandkoming van de Bankwet van  I 863  had
Mees ondervonden, dat niet iedereen van het bezit van deze kwaliteiten bij
hem overtuigd was.4 Tot zijn schade, niet tot zijn schande, zou hij het bij de
moeizame parlementaire behandeling van de standaardkwestie in de jaren
zeventig opnieuw ondervinden.

THEORETISCHEUITGANGSPUNTEN

Overziet men het geheel van Mees' monetaire geschriften, dan valt op, dat hij
zich daarin voornamelijk beweegt op het terrein der monetaire politiek. Een
uitgewerkte, systematisch opgezette leer van het geld bezitten we van hem
niet, tenzij men als zodanig zou willen beschouwen de inleiding tot zijn proef-
schrift, waarin hij wezen en oorsprong van het geld behandelt en enkele be-
schouwingen geeft over de waarde van het geld.5 Dit is alles echter vrij suni-

4.    Vgl. hier, biz. 209 e.v.
5.     Hij had die theoretische basis nodig voor zijn behandeling van de juridische consequen-
ties, die voortvloeien uit mutaties in geldsteisel (verandering van standaard) en/of in gelds-
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mier en we moeten het verder doen met brokstukken theorie, die verstrooid
en soms verscholen liggen in de geschriften, waarin hij de vragen van de dag
aan een onderzoek onderwerpt. In ons tweede hoofdstuk werd reeds kennis
gemaakt met enige duidelijke theoretische uitgangspunten van Mees, maar
als inleiding op hetgeen volgt, is het dienstig daarop thans kort in te gaan.

In de eerste paragrafen van zijn proefschrift zet Mees uiteen hoe 'the most
salable commodity,'6 edel metaal, uiteindelijk in de vorm van de geslagen
munt, tot het algemeen aanvaarde ruilmiddel geworden is en daardoor tevens
tot de waardemaatstafder overige goederen. Dit laatste dan, doordat de oor-
spronkelijke ruiltransacties gesplitst worden in koop- en verkooptransacties,
zodat er een ruilbetrekking ontstaat van alle goederen tot dat ene goed, dat
als algemeen ruilmiddel fungeert.7 Met die ruilbetrekking, de prijs, is de
waardemaatstaf der goederen gegeven, want door prijsvergelijking kan men
de waarde van alle goederen, dat wil dan zeggen hun onderlinge ruilbetrek-
kingen, vaststellen.

Men mag zich volgens Mees echter door dit woord prijs niet laten mislei-
den omtrent het karakter van het goed, dat als ruilmiddel en waardemaatstaf
dient, welk goed men geld noemt en waarin alle andere goederen geprijsd
worden. Dit goed blijft evenals alle andere verkeersobjecten echte koopwaar,
waarvan de waarde door dezelfde wetten beheerst wordt als die van andere
koopwaren. De waarde van de munt, die gedefinieerde hoeveelheid edel me-
taal, is dus gelegen juist in die hoeveelheid metaal, die zij bevat.8 Gecompli-
ceerd, maar niet wezenlijk veranderd, worden deze samenhangen, doordat in
de loop der tijden de munten niet meer genoemd worden naar wat zij werke-
lijk zijn of, hetgeen op hetzelfde neerkomt, de term pond bijvoorbeeld niet
meer de gewichtshoeveelheid van een pond aanduidt, maar niet meer bete-
kent dan het equivalent van 20 schellingen, wat die schellingen ook zijn mo-

waarde (muntverzwakking bijvoorbeeld) ten aanzien van in geld luidende schuldverbinte-
nissen. Achterwege blijft hier een beoordeling van de beschouwingen van Mees over de
normen, die achtereenvolgens het Romeins recht, het oude Nederlandse recht en het des-
tijds geldende Franse recht aanlegden bij het vaststellen van de rechten en verplichtingen
van crediteur en debiteur bij in geld luidende verbintenissen, die eerst na genoemde muta-
ties tot afdoening komen.
6.   Ik gebruik Schumpeter's kernarchtige uitdrukking. Vgl. diens History of economic
analysis, blz. 289.
7.  Ik maak gemakshalve gebruik van de enkelvoudsvorm. Meerdere goederen kunnen
naast elkaar de functie van algemeen ruilmiddel vervullen.
8.    : . . , nummorum valorum positum esse in metalli quantitate, guam continent.' Vgl. De
vi mutatae monetae enz., blz. 4. Op te merken valt, dat Mees de eventuele invloed op de
waarde van het metaal als gevolg van het gebruik als geld hier onvermeld laat, naar ik ver-
moed, omdat dit aspect hem simpelweg (nog) niet voor ogen gestaan heeft. Juist dit mo-
ment zal een rol spelen  bij zijn latere, veranderde opvatting van de merites van de dubbele
standaard als internationaal monetair stelsel.
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gen.9 Hier komt een ander facet van het geldverschijnsel naar voren, namelijk
het zijn van een rekeneenheid, door Mees genoemd rekeningsmunt, waarin
de mensen gewoon zijn, naar hij zegt, de waarde van alle andere goederen uit
te drukken en waarin zij gewoon zijn iedere berekening te maken. Was het
pond eertijds de waardemaatstaf der goederen op grond van zijn eigen waar-
de als bepaalde gewichtshoeveelheid metaal, thans is dit pond slechts een
abstracte grootheid, waarvan men de concrete betekenis eerst kent als men
weet, wat gewicht en gehalte zijn van de munten, die als schellingen, als twin-
tigste deel van een pond, circuleren.

De rekeneenheid, de rekeningsmunt, wordt de gemeenschappelijke noemer
voor de goederen, inclusief het goed, waaruit de munten vervaardigd worden,
die als ruilmiddel circuleren. Door prijsvergelijkingen kan hun marktwaarde,
hun onderlinge ruilbetrekking, vastgesteld worden. Deze marktprijs van het
metaal is het, die de basis moet zijn voor het bepalen van de relatie tussen

rekeningsmunt en ruilmiddel. Het is de hoogste wetgever, zegt Mees, die het
bepalen van dit verband als bevoegdheid en taak aan zich getrokken heeft.
Hij doet dat, ofwel door een bepaalde munt op een I:I verhouding tot de
rekeningsmunt te stellen, ofwel door andere gangbare munten in de reke-
ningsmunt te tariferen. Daartoe behoren de standaardmunten met vastgesteld
gewicht en gehalte en met vrije en kostenloze of nagenoeg kostenloz€aan-
munting. Deze overheidstarifering is echter volgens Mees niet meer dan een
prijsvaststelling der munten, het bepalen van hun koers. Daarmee is niets ge-
zegd omtrent hun waarde, want deze blijft gelegen in en wordt bepaald door
de metaalinhoud. De koersvaststelling door de overheid is dan ook alleen
maar juist en bovendien slechts houdbaar, indien deze op de laatste gegrond

is. De proef op de som hiervoor is het samenvallen van marktprijs en munt-
prijs van het metaal, waaruit de standaardmunt geslagen wordt.

Men zou kunnen zeggen, dat Mees de waarde van het metaal als koop-
waar als een soort onafhankelijk variabele beschouwt, waarvan de verande-
ringen zich in de waarde van het tot munt getransformeerde metaal, dus in
het geld weerspiegelen. Zo wordt de waarde van het geld gezien als een afge-
leide van de waarde van het metaal. Het is duidelijk dat de hier voorgedragen
geldleer meer is een historisch-genetische beschouwing van een bepaald geld-
stelsel, in casu een metalliek stelsel, dan wel een filosofie van het geld, waarin
alle aspecten van het geldverschijnsel in hun logische in tegenstelling tot hun
toevallige verbondenheid beschouwd worden. Men merkt dit al aan de moei-
te, die Mees heeft met het aangeven van de betekenis van de pasmunt, die als

9.  VgL N.G. Pierson, Leerboek der staathuishoudkunde, deel I, blz. 441 e.v. Vertegen-
woordigde het pond onder de eerste Normandische vorsten 323* gram zilver, in  155 I, toen
schellingen geslagen werden van  I, I 8 gram zilver, was dat verminderd tot 23,7 gram.
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geld meer waarde heeft dan als metaal. Hij noemt dat een uitzondering op de
regel, dat munten niet boven de intrinsieke waarde in de rekeningsmunt geta-
rifeerd mogen en op den duur niet kunnen worden. A fortiori geldt dit voor
het papiergeld, dat nagenoeg geen intrinsieke waarde heeft en waarvan, zoals
Mees zegt, het toch menigmaal voorkomt, dat het in de handel de waarde
heeft, die er officieel aan gegeven is. Dat kan dan ook alleen maar, meent
Mees, als de omloop zowel aan pasmunt als papiergeld aan strikte regels ge-
bonden is, zowel wat omvang betreft als wat betreft de mogelijkheid deze op
zich minderwaardige ruilmiddelen zonder schade voor de houders om te kun-
nen zetten in volwaardig geld.

Hoe echter langs deze lijnen een stelsel van oninwisselbaar papiergeld - een
ook aan de jonge Mees bekend verschijnsel; ik denk aan de bankrestrictie in
Engeland van I797 - ge8valueerd moet worden, blijft vooralsnog in het
duister. Begrijpelijk is intussen wel, dat Mees in dit stadium tot een onge-
nuanceerde veroordeling van de dubbele standaard moet komen. Hij wijdt er
zelfs stelling 25 van de bij zijn proefschrift behorende theses aan om dat extra
te benadrukken: 0 Tarifeert men goud 6n zilver in de rekeningsmunt, dan
stelt men tegelijkertijd een verhouding vast van de muntprijzen der beide me-
talen. Deze verhouding der muntprijzen moet echter overeenstemmen met de
verhouding der marktprijzen der beide metalen, hetgeen in wezen niet meer
dan een toevalstreffer zijn kan. De waardeverhouding als goed van goud en
zilver is immers onstabiel, dus kan evenmin de waardeverhouding als geld
vast zijn, hetgeen de wetgever in het geval van de dubbele standaard juist
pretendeert te realiseren. Dit standpunt zal Mees later modificeren, waarbij
hij zal komen tot de erkenning onder bepaalde omstandigheden van de prak-
tische bruikbaarheid van de dubbele standaard als geldstelsel. Dit zal echter
tevens inhouden het verlaten van het standpunt, waarbij de waarde van het
geld eenzijdig gezien wordt als een afgeleide van de waarde van het als ruil-
middel gebruikte goed, maar waarbij juist het gebruik als geld voor de waar-
de van dat goed een beslissende factor wordt. Daarmee is dan tevens de mo-
gelijkheid gegeven het geldbegrip wat ruimer te formuleren dan uitsluitend
als een als geld vermomde koopwaar.

Voorlopig is Mees niet zo ver.
Vooralsnog gaat hij ervan  uit, dat wanneer de wetgever  I o gram zilver  op

I gulden tarifeert, hetgeen slechts dan een eenvoudige verklaring van de
waarheid is als IO gram zilver inderdaad I gulden kosten, de betekenis van
I gulden als berekeningsfactor voor de beschikkingsmacht over goederen en
diensten de ruilbetrekking uitdrukt en de lotgevallen van die ruilbetrekking
volgen moet van Io gram ongemunt zilver tot alle andere goederen en dien-
10.     De stelling Iuidt: 'Improbanda est duplicis metalli tamquam pretii normae  (stan-
daard) in pecunia usus.' Vgl. De vi mutatae monetae enz., blz. I04·
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sten. Die relatie wordt niet opgeheven maar weI onduidelijk en er ontstaat
een bron van verwarring, wanneer, zoals in het geval van muntbederf, lichte-
re hoeveelheden zilver de gulden usurperen en de relatie wordt zelfs verbro-
ken, wanneer die usurpatie geschiedt door een ten opzichte van zilver minder-

waardig goed, zoals bijvoorbeeld koper of papier. In beide gevallen komt die
verwarring tot uiting in een verdwijnen van het volwaardige op I gulden ge-
tarifeerde muntstuk of in het doen van opgeld daarvan. Grondregel van een

gezond geldwezen is dan ook, volgens Mees, dat de rekeningsmunt ten allen
tijde een vast kwantum standaardmetaal representeert of uitdrukt, hetgeen

zeggen wil, dat de marktprijs van dit metaal stabiel moet zijn. Wij zagen in
ons tweede hoofdstuk, dat Mees deze slotsom der wetenschap aanlegde als
norm  bij zijn beoordeling van de Wisselbank.11 Dezelfde norm legt hij  aan

bij zijn beoordeling van het Indische muntwezen, zoals deze tot uitdrukking
komt  in  zijn  thans  te  bespreken  in  I 85 I  gepubliceerde  brochure Het munt-
wezen van Nederlandsch Indil.

INDISCHMUNTWEZEN

Ik aarzel niet deze vrij omvangrijke brochure van I I 5 bladzijden druks, Mees'
derde grotere publicatie, een juweel van een werkje te noemen, uitmuntend
door helderheid van expositie en tegelijk bondigheid van compositie, waar-
van ook de moderne lezer, voorzover geinteresseerd in monetaire historie,
geboeid kennis zal nemen. Het geschrift behandelt de monetaire situatie in
het Nederlandsch India van rond 1850, toen dit land aan de vooravond stond
van een nieuwe regeling  van zijn muntwezen. In Nederland  was  in  I 847  de
zilveren standaard ingevoerd en de grondwet van 1848 bepaalde in artikel 59,
dat bij de wet voorzieningen dienden getroffen te worden met betrekking tot
het muntwezen van Nederlandsch Indie, waar of'ficieel met slechts geringe af-
wijkingen de Nederlandse muntregeling van  18 16 nog van kracht was, maar
waar zich de facto een geheel eigen en van Nederland totaal afwijkende situa-

tie ontwikkeld had. Met het oog op de komende wettelijke regeling beschrijft
en analyseert Mees deze situatie, geeft er de feilen van aan om ten slotte de

wegen en middelen aan te duiden, waarlangs en waarmee de noodzakelijk ge-
achte verbetering bereikt zou kunnen worden. Hij doet dit alles vergezeld
gaan van een historisch overzicht van de ontwikkeling van het Indische
muntwezen, waaruit volgens hem zonneklaar blijkt, dat er thans geen sprake
is van een herstel, maar in feite van een eerste invoering van een goed geor-
dend muntwezen.
I  i.        Vgl.  hier, blz.  5 I  e.v.
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Die geschiedenis leert immers, dat het Indische muntwezen vanafhet begin
der Nederlandse vestiging aldaar steeds in een verwarde toestand verkeerd
heeft. Het is er verre van, dat daarin iets raadselachtigs gelegen zou zijn, want
die chaotische toestanden zijn het eenvoudige gevolg van de verkeerde maat-
regelen, die men steeds genomen heeft. Men beweert wel, zegt Mees,12 dat de
algemene regels van de staathuishoudkunde met betrekking tot het munt-
wezen, hoe juist overigens ook, op grond van de bijzondere Indische om-
standigheden aldaar niet van toepassing zouden zijn. Bestudering van de ge-
schiedenis van het Indische muntwezen leert juist het tegenovergestelde, na-
melijk dat in muntzaken gelijke oorzaken ook in Indie volkomen gelijke ge-
volgen hebben als overal elders. Veronachtzaming van deze causale verban-
den heeft geleid tot 'den bajert van het Indische muntwezen,' die men er
thans aantreft.13 Mees lezend ziet men hem als het ware op elke bladzijde het
hoofd schudden over zoveel onverstand, zovele fouten tegen de toch zo een-
voudige gedragsregels voor een gezond monetair beleid. Heeft toch de veran-
kering van het geld in het metaal eenmaal plaats gehad, hetgeen geschiedt
door de bepaling van de hoeveelheid standaardmetaal, die door de rekenings-
munt wordt uitgedrukt, dan beperkt zich de verdere bemoeienis met het
muntwezen tot een schatting van de circulerende specie, zuiver naar de aan-
genomen maatstaf, en de blijvende zorg daarvoor, dat alleen volwichtige
stukken in omloop blijven.

Duidelijk vindt men hier de schrijver terug van de Proeve, die de monetaire
periketen van de Republiek, die hij ook in het onderhavige geschrift enkele
malen als parallel aan de Indische ten tonele voert, alsmede de bankgulden
van de Wisselbank uitsluitend van een monetair-wetenschappelijk standpunt
benaderde en een ongenuanceerd veroordelend vonnis uitsprak over die
maatregelen van praktisch beleid, die zijns inziens niet strookten met de'slot-
sommen' van die wetenschap. Ik vraag mij af, of op deze wijze de monetaire
historie - en wellicht alle historie - niet te gemakkelijk gezien wordt als een
aaneenschakeling van fouten, die vermeden hadden kunnen worden bij de
gratie van een beter wetenschappelijk inzicht. Ik wil geenszins ontkennen, dat
in de periode, die Mees beschrijft, bepaalde maatregelen of situaties terug te
voeren zijn op falend inzicht in de betrokken materie, maar kan mij toch niet
onttrekken aan de indruk, bij volledige erkenning van het belang te speuren
naar de ratio van een bepaald beleid, dat Mees de monetaire ontwikkeling in
een te nauw of in een te zeer op zichzelf staand kader beziet en te weinig aan-
dacht schenkt aan de verwevenheid van het monetaire beleid met het geheel
van de staatkundige, economische en vaak ook militaire verhoudingen, waar-
I 2. Vgl. Muntwezen N.I., blz. 41.
I 3.    Vgl. Idem, blz. I 8.
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in het zich voegen moet. Was in de Republiek een geordend geldwezen wel-
haast onmogelijk, niet door gebrek aan inzicht maar door de verbrokkelde

staatkundige verhoudingen, men behoeft slechts naar een willekeurige ge-
schiedenis van de Indische archipel te grijpen om te beseffen, dat bij alle ver-
wikkelingen op politiek, economisch en mil itair gebied een gezond geldwezen

naar de maatstaven van Mees eerder een wonderbare speling van de natuur
zou zijn geweest dan een voorbeeld van op wetenschappelijk inzicht geba-
seerd menselijk handelen.14

Dat deze strikt vak-wetenschappelijke benadering van het concrete gebeu-
ren, dit toetsen van de praktijk aan de als vaststaand aangenomen normen
der wetenschap, het gevaar loopt onrecht te doen aan die praktijk, zelfs van-
uit vak-wetenschappelijk standpunt, daarvan geeft dit boek van Mees zelf een
sterk voorbeeld. Ik doel hier op het geheel van maatregelen tot stand geko-
men na het optreden van gouverneur-generaal Rochussen in oktober 1845,
waardoor een toestand ontstond, die in latere jaren gezien zou worden als de
geboorteperiode van de goud-wisselstandaard.15 G. Vissering,16 in zijn func-
ties van president der Javasche en daarna in I 9 I 2 der Nederlandsche Bank
warm voorstander van dit stelsel, spreekt over het ontstaan hiervan als een

merkwaardig geval van 'eene practische ontwikkeling op muntgebied van een
stelsel, waarbij de wetenschap eerst achteraan komt loopen om het als een
stelsel te erkennen.' 17 Hij voegt  aan deze opmerking een uitspraak  toe,  die
zeker Mees ten hoogste verbaasd zou hebben, dat namelijk op muntgebied

herhaaldelijk 'de practijk en het gezonde verstand, men zou haast zeggen in-
stinct, der bevolking de wetenschap vooruit geweest (is) in het oplossen van
muntproblemen.'18 De vraag rijst dus, of Mees de draagwijdte van de maat-

regelen van Rochussen, onder wiens verantwoordelijkheid zij tot stand kwa-

I 4·      Vgl.   voor een gecomprimeerd overzicht  van de verwarde staatkundige en militaire
situatie  op het belangrijke eiland  Java  in de eerste helft  van  de   19de  eeuw: E.B. Kielstra,
De vestiging van het Nederlandsche gezag in den Indischen archipel, blz. 50 e.v. Vgl. voor
de implicaties van het cultuurstelsel en de omstandigheden, waaronder en de wijze waarop
dit ten uitvoer werd gelegd, ten aanzien  van de economische en monetaire situatie:   G.
Gonggrijp, Schets eener economische geschiedenis van Nederlandsch-Indie, blz.  I 53 e.v.
15·      J.J.   Rochussen,   I 797-I 87 I, gouverneur-generaal van Nederlandsch-India  van   1845
tot  I 851, daarv66r minister van financien van  I 840 tot  I 843, daarnd minister van kolonien
van 1858 tot 1861.
I6.    Mr. G. Vissering, 1865-I937, was van 1906 tot I9I 2 president van de Javasche Bank
en van  19I 2 tot I931 president van de Nederlandsche Bank.
17·      Vgl. G. Vissering, Nederlandsch-Oost-Indit en de Gold-Exchange-Standaard, Bijlage

bij zijn: Het vraagstuk van de geldruimte in Nederland en de goudpolitiek van de Neder-
landsche Bank, blz. 6I. Zie in verband hiermee ook: G. Vissering, Muntwezen en circula-
tiebanken in Nederlandsch-Indie,  blz.  2 I  e.v.  Vgl.  ook  L.  de Bree, Gedenkboek  van  de
Javasche Bank, deel I, blz. 398.
I 8.     Vgl. G. Vissering, t.a.p. blz. 6I.
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men, maar die het recepissen-stelsel - want daar gaat het hier om - zelf zag als
een   overgangstoestand  naar een volwaardige zilvercirculatie, 19 onderkend
heeft en ze gezien heeft als voorboden, neen als basis zelf van een monetair
stelsel, dat evenals een volwaardige metaalcirculatie beantwoorden kon aan
de strenge normen van de wetenschap.

Het antwoord moet ontkennend luiden.
Wegens het belang der kwestie moet ik hier een ogenblik bij stilstaan. 'Het

is algemeen erkend,' zegt Mees, 'dat zilver en goud, boven alle andere artike-
len, geschikt zijn, om tot grondslag van een welgeordend muntwezen te
strekken, eveneens,' zo voegt hij daaraan toe, 'als dat men altijd slechts 66n

dier metalen, en niet beide, daartoe moet aannemen.'20 Het is niet twijfel-
achtig, vindt Mees, dat zilver voor Indie de geeigende basis van het geldstelsel
is. Hoezeer nu ook de voor Indie geldende wet van die basis uitgaat, de wer-
kelijkheid is geheel anders, zoals 'onze Oost-Indische bezittingen schier altijd
het ongeluk (hebben) gehad, dat er slechts een verwijderd, dikwijls zelfs ge-
noegzaam geen verband bestond tusschen den wettelijken en den werkelijken
toestand  van het muntwezen.'21 Die afwijking tussen  wet en werkelijkheid
was in de laatste jaren met name veroorzaakt door de overvoering van de
Indische circulatie met koper, een beleid - in dit verband dan een wanbeleid -
ook volgens Pierson behorend 'tot de zonden, die ons Vaderland tegenover
zijne Oost-Indische kolonien heeft begaan.'22 Aan die overvoering met koper
werd een halt toegeroepen tijdens Rochussen's bewind, toen op grond van de
Publicatie van 4 februari I 846 (Ind. Stbl. nr. 3) het gouvernementspapier, be-
kend onder de naam recepissen, ingevoerd werd, welk papier, luidend in gul-
dens, verkrijgbaar werd gesteld tegen koper, de gulden recepis voor  I 20 kope-
ren duiten. Tevens trok men een aanmerkelijk bedrag aan koper in zonder
dat daartegenover recepissen uitgegeven werden. Bovendien echter en dat is

belangrijk, stelde het Gouvernement tegenover deze recepissen, die tot wettig
betaalmiddel tot elk bedrag waren verklaard, wissels op Nederland verkrijg-
baar tegen een koers van f 95,- Ned., dat wil zeggen: tegen f IOO,- recepis
verkrijgt men een wisselbrief vanf 95,- Ned., tien maanden na dato te Am-
sterdam betaalbaar.

De situatie is dus als volgt.
De Indische circulatie bestaat nagenoeg uitsluitend uit koper of koper ver-

I9.   Vgl. J.J. Rochussen, Toelichting en verdediging van eenige daden van mijn bestuur
in  Indit,  blz.   I 71  e.v.  Zie  ook  blz.  1 94, waar Rochussen een spoedige inwisseling  van  de

recepis-gulden A pari bepleit, dit in tegenstelling tot Mees, die zich voorstander zal tonen
van een omwisselingsverhouding I recepis-gulden = f O,90 Ned.
20. Vgl. Muntwezen N.I., blz. 42.
2 I.     Idem, blz. 2.
22.    Vgl. N.G. Pierson, Leerboek der staathuishoudkunde, deel I, blz. 476.
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tegenwoordigend papier. De metaalwaarde van  I 20 duiten,  die een Indische
gulden uitmaken, becijfert Mees opf O,31 Ned., maar hij voegt er onmiddel-
lijk aan toe, dat de behoefte aan ruilmiddel er oorzaak van is, dat de Indische
gulden niet tot op dat waarde-minimum daalt.23 Bereikt deze gulden echter
de  waarde  van f O.95  Ned. op grond  van de verkrijgbaarheid van wissels op
Nederland? Geenszins. De wissel- en zilvernoteringen wijzen   uit.   dat   100
recepis-guldens,f 87,33 Nederlandse zilvermunt en f 95,- Nederlandse wis-
sel op het moederland, 10 maanden na dato, op de Bataviasche markt gelijke
waarde hebben.24 De Indische gulden is dus thans, hoewel hij wettelijk op ge-
lijke voet moest staan met de Nederlandse gulden, niet meer waard dan
f 0,87* Ned. Gezien de tijden van voortgaande depreciatie van de Indische
gulden is dat een belangrijke verbetering, die Mees ten volle erkent.

De vraag echter, die hij zich stelt,  is of dat systeem, waarbij de waarde van
de Indische guiden niet gereguleerd wordt door de metaalwaarde van een
actuele circulatie, maar als enige waarborg heeft de verkrijgbaarheid van wis-
selbrieven tot bepaalde prijs, een systeem is, waarbij van een standvastige
waarde gesproken kan worden en dus voor duurzaam functioneren geschikt
is. Het oordeel van Mees in deze is negatief. Dit negatieve oordeel steunt
echter op een redenering, die niet geheel correct is. Mees noemt de wissel-
koers de waardebetrekking tussen wisselbrieven en de munt, waartegen zij
verhandeld worden.25 Ik stip hierbij aan, dat de betrekking tussen twee
grootheden klaarblijkelijk iets anders is dan die grootheden zelf, terwijl onder
waarde van de wisselbrief en waarde van de munt, waartegen hij verhandeld
wordt, men in dit verband moeilijk iets anders kan verstaan dan de koop-
kracht in goederen van de beide valuta's. Vooreerst afwezigheid van inter-
ventie op de wisselmarkt veronderstellend, geeft Mees in een redenering,
waarin men de theorie van de koopkrachtpariteit herkent, aan, dat, hoewel
een vrije wisselkoers aan veelvuldige schommelingen onderhevig zal zijn als
gevolg van dagelijks gewijzigde vraag- en aanbodsverhoudingen op de wissel-
markt, deze schommelingen toch bewegingen zullen zijn rond een vast punt,

23· Dit laatste (vgl. Muntwezen N.I., biz. 6) staat er zo onopvallend, maar impliciet wordt
hier naar een facet van het geldwaardeprobleem verwezen, waarmee Mees' oorspronke-
lijke geldtheorie geen rekening houdt. Geldwaarde en metaalwaarde van het ruilmiddel
blijken uit elkaar te kunnen lopen, waaruit volgt, dat de begrippen geld en geldwaarde nog
andere dimensies hebben dan de zuiver historisch-genetische beschouwing van een metal-
liek stelsel zou doen vermoeden.
24·  Men moet oprecht bewondering hebben voor het gemak, waarmee Mees zich be-
weegt in de toch zeker niet eenvoudige materie van de gecompliceerde Indische circulatie
en voor de trefzekerheid van zijn manipulaties met edelmetaalprijzen, zowel munt- als
marktprijzen, te Amsterdam, Batavia en Londen, met de wisselkoersen in die plaatsen en
de daarmee samenhangende mogelijkheden voor wissel- en metaaltransacties.
25. Vgl. Muntwezen N.I., blz. 48.
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met welk punt de gemiddelde koers zal samenvallen. Dat punt is die koers,
waarbij een bepaalde som vreemde valuta in beide landen gelijke koopkracht
heeft. De afwijkingen van dit punt kunnen echter groot, veelvuldig en min of
meer langdurig zijn en dus, zegt Mees, - en in dit ergo ligt, meen ik, het on-
juiste van de redenering - kan aan de waarde van wisselbrieven 'geene bijzon-
dere vastheid toegekend worden. Wanneer bijvoorbeeld door minder•26

vraag naar remise de waarde van wisselbrieven gedaald is, zegt Mees, geeft
die goedkoopte van deze brieven een prikkel aan de invoeren. Ik moet daar-
bij opmerken, dat die prikkel alleen bestaat als de wisselbrief goedkoop is in
die zin, dat niet zijn waarde gedaald is maar zijn prijs. Een artikel is goed-
koop, wanneer het meer op kan leveren dan men er voor moet betalen. In
Mees' redenering wordt de wisselkoers, die hij definieert als een betrekking
tussen twee waardegrootheden, zonder nadere motivering getransformeerd
tot de maatstaf van 66n grootheid, hetgeen neerkomt, moet ik constateren, op

een verwarring van de begrippen waarde en prijs, een verwarring, die des te
opmerkelijker is, omdat juist Mees zich zo vaak genoodzaakt ziet deze bij an-
deren vast te stellen. Uit de bewegingen van de wisselkoers (prijs) concludeert
Mees, dat een wisselbrief een artikel van onstandvastige waarde (koop-
kracht is).

Hij stelt zich vervolgens de vraag, of een door de autoriteiten gefixeerde
wisselkoers, dus een in zijn terminologie waardevaste buitenlandse valuta, in
staat is de eigen valuta voor afglijden van waarde te behoeden. Mees behan-
delt in dit verband alleen het geval van het verkrijgbaar stellen van wissel-
brieven tegen vaste koers. Dit was ook het enige, waartoe het Indische gou-
vernement zich bereid verklaard had. Terecht merkt Mees op, dat een derge-
lijke bereidverklaring niet voldoende is voor wisselkoersfixatie. Daarvoor
had immers het gouvernement ook bereid moeten zijn wissels tegen de vast-
gestelde koers te kopen als die koers beneden een bepaald punt dalen zou. 27

Zou men dus, wat wenselijk is, aan een ruilmiddel vastheid van waarde willen
verzekeren en zowel stijging naar boven als afglijden naar beneden willen
voorkomen en dit resultaat trachten te bereiken door een gedwongen gelijk-
heid van waarde van ruilmiddel en van wisselbrieven, in de veronderstelling
althans, dat de waarde van de laatste een bijzondere vastheid bezit, dan 'zou
het Indische Bestuur niet alleen wisselbrieven tegen munt maar ook weder-
keerig munt tegen wisselbrieven tot een bepaalden koers verkrijgbaar moeten
stellen;  en het behoeft niet gezegd te worden,  dat dit laatste onuitvoerbaar

26.   Vgl. Idem, blz. 52.
27·    Daar de wisselnotering op Nederland in Indie destijds geschiedde met de vaste waarde
in het binnenland betekent dat in dit geval een stijging van de wisselkoers.
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zou wezen.•28 Ik zou gewenst hebben, dat Mees w61 gezegd had, waarom dit
laatste onuitvoerbaar is, want ik kan het niet inzien. Mees doelt er vermoede-

lijk op, dat de opbrengst in Indie van door het gouvernement verkochte wis-
selbrieven, wisselbrieven getrokken voor het provenu in Nederland van voor
rekening van het Indische gouvernement onder het cultuurstelsel naar Neder-
land verscheepte producten, in Indie dienen moet ter financiering van nieuwe

verschepingen. Dat neemt echter niet weg, dat het gouvernement ook impor-
teur is en als zodanig maar ook uit hoofde T an tal van andere verplichtingen
(pensioenbetalingen bijvoorbeeld) regelmatig behoefte aan remise zal heb-
ben. De mogelijkheid egaliserend op de wisselmarkt op te treden lijkt hier-
mee gegeven, afgezien van de toch altijd bestaande mogelijkheid om 6f uit de
baten van de commerciele gouvernementsactiviteiten 6f uit de algemene
middelen een speciaal daartoe bestemd fonds in het leven te roepen.

Dit verder in het midden latend, vervolg ik met de redenering van Mees.
Indien steeds wisselbrieven verkrijgbaar zijn tegen bepaalde prijs, dan kan,
constateert hij, de waardebetrekking tussen deze brieven en Indisch ruilmid-

,29del niet'ten voordeele der eerste en ten nadeele van het laatste veranderen.

'Maar,' zo gaat hij verder, 'wanneer bij eenen vrijen wisselkoers, door den
loop der omstandigheden eene zoodanige verandering zou hebben plaats ge-
had, zal dan thans de waarde des gelds die van wisselbrieven, of omgekeerd
de waarde van wisselbrieven die des gelds volgen.'30 Naar mijn mening is
deze vraagstelling onjuist. Verandering van waardebetrekking, dus verande-

ring van koers of prijs, impliceert niet waardeverandering van wisselbrieven
of geld. Beide kunnen hetzelfde gebleven zijn en juist in dat geval komen de
tendensen in werking, die het vorige niveau herstellen. Ik citeer de op de vori-

ge aanhaling volgende passage, waaruit deze onjuiste vraagstelling nog dui-
delijker blijkt:  'Of, om duidelijker te spreken, wanneer  b.v. door behoefte
aan remise, de waarde van wisselbrieven anders zou gestegen zijn, of door te
ruime uitgifte van ruilmiddel de waarde van dat ruilmiddel zou gedaald zijn,
en dus bij eenen vrijen wisselkoers in beide gevallen die koers lager geloopen
zou zijn, zal dan thans, nu die koers niet kan dalen, de waarde des ruilmid-
dels in het eerste geval met die van wisselbrieven stijgen en in het tweede ge-
val door de waarde van wisselbrieven opgehouden worden; of zal integendeel
in het eerste geval de waarde van wisselbrieven niet stijgen en in het tweede
met die des ruilmiddels dalen?'31

De suggestie van Mees is duidelijk.

28. Vgl. Muntwezbn N.I., biz. 47 e.v.
29.   Idem, blz. 52.
30.   Idem, biz. 52.
3 I.     Idem, blz. 52 e.v.
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De waarde van wisselbrieven zal in beide gevallen de waarde van het ruil-
middel volgen en dat is een tweede reden naast de onstandvastigheid in waar-
de van wisselbrieven op zich om ze ongeschikt te maken tot grondslag van de
waarde van het ruilmiddel. 'Hoe kan toch,' roept hij uit, 'iets grondslag zijn,
hetwelk de bewegingen volgt van datgene, tot ondersteuning waarvan het be-
stemd is!'32 Mijn antwoord op de vraag van Mees zou zijn:
a in het eerste geval, aangenomen dat de gestegen behoefte aan remise

voortkomt uit normale vraag- en aanbodsfiuctuaties, is noch de waarde

van de wisselbrieven noch de waarde van het ruilmiddel veranderd, dus de

vraag, welke van de twee de andere volgt, doet niet ter zake;
b in het tweede geval is de waarde van het ruilmiddel gedaald, niet echter die

van wisselbrieven. Er is een tendens tot prijsstijging van de laatste, die
echter tegengehouden wordt door de koersfixatie. Die rem werkt zoIang

als de wisselportefeuille van de autoriteiten reikt en intussen, 6fjuist door
het beschikbaar stellen van wissels 6f anderszins aan de te ruime uitgifte
van ruilmiddel een einde komt.
Dit laatste antwoord geeft Mees in feite zelf ook, wanneer hij nog eens in

bijzonderheden nagaat, wat er in Indi8 zou gebeuren bij een gegarandeerde

wisselkoers van 95 en er tegelijkertijd een inflationistische uitgifte van koper

of papier zou plaats vinden. De prijzen in Indie zouden stijgen, de waarde

van het ruilmiddel zou derhalve dalen. In die prijsstijging zouden de wissel-

brieven tengevolge van de vaste wisselkoers niet delen, 'en die zouden dus

aanvankelijk met het ruilmiddel in waarde dalen:33 In dit laatste schuilt het
misverstand. Want Mees redeneert wel correct verder, wat voor gevolgen
'goedkoopte' van wisselbrieven heeft, maar substitueert stilzwijgend en in-
correct de term 'goedkoopte' van wisselbrieven voor waardedaling van wis-

selbrieven. Die goedkoopte van wisselbrieven 'kan' een wending ten gunste
betekenen, vervolgt Mees, maar 'zal' het niet zijn, want vooreerst heeft een

voordelige wisselkoers tijd nodig om op in- en uitvoeren te werken en worden

de autoriteiten dan ten slotte met vraag naar wissels overstelpt, dan zullen zij,

wars als zij zijn van het erkennen van de depreciatie van het ruilmiddel, de

prijs van de wisselbrieven verhogen of de afgifte staken. Zo ziet men, zegt
Mees, dat, wanneer men de waarborg van waarde van het ruilmiddel zoekt in

het verkrijgbaar stellen van wisselbrieven tot vaste koers, dit middel, wanneer

de omstandigheden de werking ervan wenselijk maken, aanvankelijk geen in-
vloed zal hebben en later, wanneer die omstandigheden voortduren, hetmid-
del waarschijnlijk geheel buiten werking gesteld zal worden.34 Met het woord

32.   Idem, blz. 53·
33·   Idem, blz. 53·
34·   Idem, blz. 55·
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waarschijnlijk zwakt Mees zijn betoog toch wei in belangrijke mate af. Het
zou erop kunnen duiden, dat hij ten slotte het wisselstandaardsteisel eerder
op praktische dan op theoretische gronden afwijst. hoezeer hij zich ook moei-
te geeft zijn afwijzing op de laatste te funderen, een poging, die ik niet als ge-
slaagd kan beschouwen.

Zijn positie zou duidelijker geweest zijn, als hij ten opzichte van de wissel-
standaard hetzelfde standpunt ingenomen had als blijkt uit zijn opinie ten
aanzien van papieren munt, zoals hij die in het begin van zijn brochure weer-
geeft. Hij zegt daar,35 dat, hoezeer onschadelijke omloop van papieren munt
niet ondenkbaar is, hem bijna geen voorbeeld bekend is van een land, waar
papieruitgifte niet tot muntverwarring geleid heeft. Met zijn behandeling van
de wisselstandaard had Mees het echter in dit opzicht wat lastiger, omdat hijzelf een voorbeeld geeft van de gunstige werking hiervan. Hij beschrijft im-
mers uitvoerig de maatregelen van het Indische gouvernement in verband
met de intrekking van de boven de markt zwevende oninwisselbare biljetten
van de op faillissement staande Javasche Bank, maatregelen voorafgaande
aan de uitgifte der recepissen. Die intrekking geschiedde eveneens tegen wis-selbrieven op Nederland, tengevolge hebbend, dat de wisselkoers van om-
streeks 80 in  1845 allengs opgetrokken werd tot rond 95, Op welke koers het
gouvernement wissels beschikbaar bleef stellen tegen  de in begin 1846 uitge-
geven recepissen.36 Mees ziet hierin een werkelijke waardestijging van het
Indische ruilmiddel, gedeeltelijk wel teweeggebracht door een herboren ver-
trouwen, maar uitdrukkelijk ook als tot stand gekomen door de verminde-
ring van omlopend ruilmiddel.37

Men kan het betreuren, dat Mees in deze erkenning geen aanleiding heeft
gevonden een meer positieve houding tegenover het wisselstandaardsysteem
aan te nemen en een poging te doen richtlijnen van praktisch beleid op te
stellen. waarin dit systeem in overeenstemming ook met de 'slotsommen' der
wetenscliap zou kunnen functioneren. Ik wijt dit aan de als het ware instinct-
matige afkeer van Mees tegen monetaire stelsels, die niet gebaseerd zijn op
een circulatie van edel metaal als standaardmunt of onmiddellijk daartegen
verwisselbaar papier. Alleen een zodanig stelsel waarborgt in zijn opvattingdie innige band tussen de waarde van het geld en de waarde van het edel me-
taal, die voor de geldwaarde tevens de hoogst bereikbare graad van waarde-
vastheid betekent. Dat echter een dergelijk stelset, verre van aan zichzelf
overgelaten te kunnen worden, wel degelijk een bepaaide 'managing' veron-
derstelt, bij gebreke waarvan het door Mees zo gevreesde afglijden van de
35·   Idem, biz.toe.v.
36.    Vgl. L. de Bree, Gedenkboek van de Javasche Bank, decl I, blz. 387
37· Vgl. Muntwezen N.I., biz. 39·
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geldwaarde evenmin voorkomen wordt, bewijst zijn eigen geschiedverhaal
van het metallieke stelsel van de Republiek. Mees noemt de'hoofdregelen ter
waarborging van een goed muntwezen' uiterst eenvoudig.38 Zij bleken in de

praktijk echter toch niet zo eenvoudig te zijn dan dat zij pas in acht genomen
konden worden in een geeigend politiek en economisch kader. Is een derge-

lijk kader evenwel aanwezig, dan is het ook niet per se uitgesloten, dat de wat
minder eenvoudige gedragsregels van een'managed currency' praktisch reali-

seerbaar zijn.

Bovenstaande critische noot bij enkele beschouwingen van Mees inzake het

Indische recepissen-stelsel met wisselkoersfixatie is geenszins bedoeld om de

eerder gegeven indruk, dat het hier gaat om een uiterst gedegen werkstuk af

te zwakken. Met name dient men respect te hebben voor de in het laatste deel

der brochure gegeven zorgvuldige analyse van alle van belang zijnde factoren

bij een definitieve regeling van het Indische muntwezen. Mees bepleit -
uiteraard zou men kunnen zeggen - invoering in Indie van een volwaardige
zilvercirculatie met bijbehorende pasmunt. Hij stelt voor dit te realiseren

door de Nederlandse standaardmunten ook voor Indie gangbaar te doen

zi,In, evenwel met deze restrictie, dat, nagenoeg in aansluiting aan de feitelijk

bestaande toestand, de herleiding van de recepisgulden tot de Nederlandse

gulden geschieden zal  op een  Io: 9 basis. Men heeft Mees' voorstellen,  door

hem gegoten in een volledige proeve voor een wettelijke regeling, slechts ge-
deeltelijk gevolgd. Bij de wet van I mei I854 (Stbl. nr. 75) is die eenheid van

het Nederlandse en het Indische muntselsel op basis van de zilveren stan-

daard inderdaad tot stand gekomen, maar men heeft daarbij de recepis-guI-

den op een A pari verhouding met de Nederlandse gulden verwisselbaar ge-
steld. De beschouwer van thans is geneigd aan dat verschil in omwisselings-

verhouding, vooral gezien de destijds in Indie heersende toestanden, waarbij

men op het stuk van prijs- en koersfluctuaties een en ander gewend was, niet
te zwaar te tillen. Wellicht had Mees ook een wat te overdreven vrees voor

het deflatoire effect van een invoering van de Nederlandse gulden op een I:I
basis. Maar zijn pleidooi voor een stabilisatie in plaats van een revaluatie van

de Indische gulden moge dan niet zo belangrijk zijn naar de kwantitatieve

maatstaf, in kwalitatief opzicht is het dat zeker wel. Zijn beschouwingen over
de bezwaren, verbonden aan veranderingen in het niveau der prijzen, spe-
ciaal de repercussies voor de verschillende groepen van economische subjec-
ten alsmede de overheid, doen zonder meer modern aan.

Mees lezend denkt men onwillekeurig aan een werk van meer algemene be-

38.   Idem, biz. 9.
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kendheid uit de monetaire literatuur, Keynes' Tract on Monetary Reform,
verschenen in 1923, eveneens aan de vooravond van beslissingen, die na een
tijd van verwarring tot herordening van het monetaire stelsel leiden moesten.
Vergelijking met Keynes leert echter tevens, welk een lange weg wetenschap
en praktijk in de driekwart eeuw, die verlopen is tussen het verschijnen van
dit werk van Mees en dat van de erkende grootmeester uit de geldtheorie,
hebben afgelegd. Nog weinig klinkt bij Mees door van de idee van een
managed currency, een geldwezen, dat bewust gereguleerd wordt om het
dienstbaar te doen zijn aan de doefeinden, die men stelt aan de gang van het
economisch proces en in welke gedachtengang de edele metalen een veel meer
ondergeschikte positie in het geldwezen innemen. Summum van praktisch
realiseerbare monetaire wijsheid blijft voor Mees vooralsnog de verankering
van het geld en de geldwaarde in de edele metalen, waardoor geldvolume en
geldwaarde onttrokken blijven aan de beinvloeding door welke autoriteit
ook.

Tot slot van deze bespreking van Mees' verhandeling over het Indische munt-
wezen nog een tweetal punten.

1 Mees vermeldt aan het begin van zijn brochure als belangrijkste reeds
verschenen geschriften over het Indische muntwezen de Bijdrage tot de ge-
schiedenis van het muntwezen in Nederlands Oost-Indische bezittingen van de
hand van J.P.P. van Zuylen van Nievelt, alsmede een anoniem verschenen
verhandeling onder de titel Eene stem uit Indif over het Indische muntwezen. 39
Het twe=de geschrift wordt door Mees in de loop van zijn eigen studie nog
enkele malen - en met instemming - aangehaald. Bij lezing van het werk van
deze anonymus valt inderdaad op sommige punten een opmerkelijke over-
eenstemming van gedachten met die van  Mees te constateren. De anonieme
schrijver pleit eveneens voor invoering van de zilveren standaard in Indie met
feitelijke metaalcirculatie en hij ziet weinig perspectief in een wisselstan-
daard. Eveneens in overeenstemming met Mees acht hij een 10:9 verhouding
van Indische tot Nederlandse gulden de juiste, maar hij wil dit realiseren - en
hierin wijkt Mees van  hem af - door invoering van een eigen Indische reke-
ningsmunt onder de naam Nederiandsch Indische gulden met een zilverwaar-
de van 8,505 'wigtjes' fijn zilver.40 Mees erkent de gunstige kanten van deze
variant - de herleiding van recepis-gulden tot de nieuwe Indische gulden zou
39. Het eerste in: Bijdragen tot de kennis der Nederlandsche en vreemde kolonien, bii-
zonder betrekkelijk de vrijlating der slaven, jaargang  1847,  nr.  4, het tweede in het  Tijd-
schrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek van Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis, jaar-
gang I 848, blz. 465 e.v.
40.     De Nederlandse gulden bevatte (sedert  1839)  9,45 gram (wigtjes) fijn zilver.  Op  9/10
basis is dat 8,505 gram voor de Indische gulden.
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dan op I:I basis kunnen geschieden -, maar hij geeft toch om allerlei rede-
nen, waaronder met name eenheid van munt met het moederland, de voor-
keur aan invoering ook in Indie van de Nederlandse gulden. De opmerkelijke
eenheid van gedachten tussen Mees en de anonieme schrijver, die zich ook
manifesteert in de hele benaderingswijze van het Indische muntprobleem,
wordt verklaarbaar als men weet, dat de anonieme schrijver, naar mij geble-
ken is, niemand anders is dan de broer van Willem Cornelis, de destijds in
Indie verblijvende Hendrik Willem Mees.41 De jarenlange correspondentie
van de beide broers over Indische muntzaken, waarvan ik gewag maakte,
heeft er blijkbaar toe geleid, dat zij het over de grote lijnen, langs welke de
herordening van het Indische muntwezen zou moeten geschieden, onderling
eens zijn geworden. In dit samenspel is Willem Cornelis ongetwijfeld de lei-
dende figuur geweest.

2 Men kan zich voorstellen, dat Mees, wiens voorstellen omtrent de om-
wisselingsverhouding van de recepis-gulden in I 854 niet zijn gevolgd, de ont-
wikkeling sindsdien nauwlettend gevolgd heeft. Hebben zich de door hem
gevreesde schadelijke gevolgen van de zijns inziens foutieve koersstelling in-
derdaad voorgedaan? Bij Pierson, die in zijn Leerboek een bladzijde wijdt aan
de wettelijke regeling van  I 854, vindt men niets over eventuele storingen.42

Vissering, die in zijn Levensbericht van Mees uitdrukkelijk melding maakt
van de afwijking van diens voorstellen, laat zich evenmin hierover uit.43
Mees zelf is op de zaak teruggekomen in zijn eerder vermeld schrijven aan
L. Wolowski te Parijs van december 1864, dus tien jaar na het tot stand ko-
men van de nieuwe regeling.44 Blijkens dit schrijven is hij ervan overtuigd,
dat de onjuist gekozen pariteit de nieuwe opzet bijna tot mislukking gedoemd
had. Hier had eigenlijk het tegenovergestelde van muntbederf plaats gehad.
De hoge tarifering in zilver van de recepis-gulden betekende in wezen een ver-
laging van de Indische muntprijs, maar, omdat de marktprijzen van goederen
en metaal zich daar in eerste instantie niets van aantrokken, was aan gedeel-
telijke afvloeiing van het nieuwe zilver niet te ontkomen. Het gouvernement
liet zich echter hierdoor niet van zijn stuk brengen en bleef doorgaan met de
intrekking tegen zilver van papier en koper, totdat na verloop van enige jaren
het Indische prijzenstelsel zich aan de nieuwe zilverwaarde van de gulden had
aangepast, waarna volgens Mees een situatie ontstond, die als bevredigend
gekarakteriseerd kon worden.45

41. Mees-archief. Brief van 18 december  1848 aan Adriaan  Mees.
42,    Vgl. N.G. Pierson, Leerboek der staathuishoudkunde, deel I, blz. 476 e.v.
43.   Vgl. t.a.p.,biz. 22.
44·   Vgl. hier, blz. 23·
45·   Na meegedeeld te hebben, dat hij voorgesteld had het Nederlandse geldstelsel ook in
Indie te doen gelden, schreef Mees: 'Mais, pour faciliter la transition, je proposai de n'esti-
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De moeilijkheden, waarop Mees in zijn brief aan Wolowski duidt, sproten
hieruit voort, dat het Indische gouvernement van de gangbaarstelling van de
Nederlandse gulden in India gebruik maakte om, in afwijking van de onder
het recepissen-stelsel bestaande gewoonte om voor het provenu van naar
Nederland verscheepte producten wissels te trekken en deze op de wissel-
markt van Batavia aan te bieden, ertoe over te gaan dit provenu in specie te
laten overmaken. Dit zou op zichzelf niet bezwaarlijk geweest zijn, wanneer

het gouvernement met alle daaraan verbonden kosten rekening had gehou-
den. Met het oog echter op de grote kasruimte, waarover de koloniale ad-
ministratie in Nederland beschikte, verwaarloosde zij vooreerst de aan trans-
port van specie verbonden rentekosten, terwijl zij bovendien weinig acht
sloeg op de directe transportkosten (gebruik van rijkstonnage).46 Daardoor
kon specieverzending naar Indie reeds als voordelig gezien worden, nog voor-
dat de wisselkoers in Nederland het zilveruitvoerpunt bereikt had.47 Gevolg

mer le florin des Indes, tel qu'il avait exist6 jusqu'* ce jour, c'est h dire, reprdsentt par du
papier et du cuivre, qu'h 9/10 florin d'argent, et de rEduire dans cette proportion tous les
engagements existants et exprim6s en florins des Indes, en nouveaux florins d'argent.

La toi fit en quelque sorte mieux que je n'avais ost demander. Elle ordonna de retirer de
la circulation non seulement tout le papier mais tout le cuivre aussi et de remplacer le tout
par des monnaies d'argent Neerlandaises et par une quantita limitte de nouvelles mon-
naies d'appoint, en argent et en cuivre, bien pesantes et bien frappEes.

Mais elle dklara la valeur du florin existant des Indes Egale k celle du nouveau florin
d'argent.

Cette mesure, peu 6quitable pour les dtbiteurs de florins des Indes, faillit faire thouer
toute la nouvelle organisation. En surchargeant la circulation de Java de monnaie d'argent,
qu'on 6mettait au  pair, on pouvait bien d6truire soudainement la prime;  mais ce nivelle-
ment forc6 fut d'abord plutot une abaissement du florin d'argent au niveau du florin des
Indes, qu'une 616vation du dernier A la valeur normale du premier. Les prix en gantral et
les cours de change resttrent comme auparavant ou ne changbent que peu ; et la nouvelle
monnaie d'argent 6coula a flots h l'Inde Anglaise. Une forte gane dans toutes les transac-
lions se fit sentir, et lit 6clater un cri de victoire des partisans du papier et du cuivre, qui
ttaient trds nombreux et qui avaient toujours soutenu que les principes de 1'6conomie poli-

tique n'ttaient pas applicables aux Indes, qu'il ttait impossible d'y maintenir une circula-
tion d'argent, etc.

Ils exigirent imptrieusement la prohibition de l'exportation de l'argent et le maintien
d'un papier inconvertible, qui ne quitterait pas le pays. Heureusement le Gouvernement
tint bon.

Il continua h verser de l'argent dans la circulation et a retirer le paper et le cuivre, et
laissa l'exportation de l'argent entiarement libre, Dans les dernitres ann6es les prix des mar-
chandises et les cours de change se sont peu A peu arrang6s en proportion d'une plus haute
valeur de l'instrument d'tchange; et maintenant la situation est assez satisfaisante, surtout
a Java.'

(Eigenhandige minuut van schrijven van W.C. Mees aan L. Wolowski, gedateerd decem-
ber  1 864, aangetroffen in Mees-archief, bundel brieven van W.C.  Mees als president-cura-
tor der Utrechtse universiteit).
46.     Vgl. de Jong, decl I,  Istestuk, blz. 420 e.v.
47.    Vgl. L. de Bree, Gedenkboek van de Javasche Bank, deel I, biz. 439 e.v.
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was, dat dit zilver in Indie niet in de plaats kwam van de voorshands nog in
omloop blijvende recepissen en het koper, maar naast deze betaalmiddelen,
waarvan de intrekking over enige jaren uitgestrekt moest worden, in de cir-
culatie vloeide. Dit betekende een uitbreiding van het geldvolume en vormde
een beletsel voor het aanpassingsproces van prijzen en koersen. Mees heeft
niet nagelaten de aandacht te vestigen op deze gang van zaken. In zijn direc-
tieverslag over I860/6 I bij de Nederlandsche Bank, die uiteraard de specie
voor uitvoer beschikbaar moest stellen, zet hij uitvoerig uiteen, dat de han-
delwijze van de koloniale administratie een onttrekking van materiaal bete-
kent aan de wisselmarkt te Batavia, hetgeen de wisselkoers in voor Indi8 on-
gunstige zin beinvloedt. Het is dan ook zijns inziens niet verwonderlijk, dat
het onnodig in Indie aangevoerde zilver dit land weer verlaat, niet terug naar
Nederland weliswaar, maar naar Britsch-Indi8, dat in zijn zilverbehoeften via
deze weg voordeliger kan voorzien dan door rechtstreekse aanvoer uit Lon-
den. Zo ziet men, zegt Mees in zijn verslag, dat het door Frankrijk afgestoten
zilver via Nederland met Nederlandse muntslag naar Indit gaat en van daar
met verlies weer van de Nederlandse muntslag in Britsch Indie terecht komt.48
Die zilveruitvoer uit Nederlandsch Indie is in Mees' zienswijze in feite het
enige tegenwicht tegen de onnodige en daardoor overmatige aanvoer, welke
uitvoer men dan ook zeker niet verbieden moet. Aan die uitvoer zal vanzelf
een einde komen, wanneer het gouvernement zilver slechts aanvoert ten be-
hoeve van de intrekking van papier en koper en dus ophoudt er de Indische
circulatie mee te overvoeren.

Ik wijs in dit verband op een door Mees uitgebracht advies aan de Neder-
landse regering, gedateerd 28 juli I 860, waarin hij stelling neemt tegenover de
mening van de directie van de Javasche Bank als zou een effectieve zilveren
standaard in een land als Indie een onmogelijke zaak zijn en waarin hij uit-
eenzet, dat deze vermeende onmogelijkheid berust op een onvoldoende besef
en als gevolg daarvan op een verwaarlozing van de bij een metalliek geldstel-
set behorende gedragsregels.49 Uit Mees' eigen beschouwingen krijgt men
daarbij de indruk, dat eigenlijk meer in gebreken in de uitvoeringstechniek
van de nieuwe muntregeling dan in een onjuiste keuze van de pariteit de oor-
zaak gelegen is van de moeilijkheden, waarmee de ordening van het Indische
muntwezen destijds in de jaren vijftig gepaard ging.

48. Archief Nederlandsche Bank. Verslagen van Directie aan Commissarissen. Bekend is,
dat Frankrijk destijds zilver verloor als gevolg van de gewijzigde waardeverhouding tussen
goud en zilver in verband met de vermeerderde goudproductie in die jaren.
49. Men vindt dit memorandum van Mees afgedrukt bij L. de Bree, Gedenkboek van de
Javasche Bank als bolage nr. I in deel II, biz. 452 e.v.
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MEES OVER DE WAARDEVERHOUDING DER EDELE METALEN. ENKELE

VERSUSDUBBELESTANDAARD

De voor die tijd opzienbarende vermeerdering van de edelmetaalproductie in
de jaren vijftig  van  de   I 9de  eeuw als gevolg  van de goudontdekkingen  in
Californie en Australie betekende een sterke impuls tot herbezinning op de
monetaire problematiek. Dit geldt ook voor Mees. Welke gevolgen waren te
verwachten of te duchten met name van de stroom nieuw gewonnen goud
naar de 'beschaafde' landen van West-Europa? Zou de waarde van de munt
in de landen met goud als ruilmiddel hierdoor een dalende richting inslaan,
terwijl de waarde van de munt in de zilverlanden misschien onberoerd zou
blijven? Wat zou de invloed zijn op de wisselkoersen tussen goud- en zilver-
landen en in verband daarmee op het handelspatroon? Lag er ook een ver-
band tussen vermeerderde metaalproductie en ruimte op de geldmarkt en
daardoor eventueel een verlaagde rentestand? Met al deze vragen heeft Mees
zich intens bezig gehouden en wij zagen al, dat in menig verslag van zijn hand
bij de Nederlandsche Bank de neerslag van zijn gedachten op dit gebied te
vinden is. 50

Meer uitvoerig heeft hij zich geuit in enige schrifturen uit deze jaren, die
geheel op de monetaire problematiek toegespitst zijn. Dat is vooreerst de
eerder vermelde tekst van zijn voordrachten voor de Maatschappij Felix

Meritis uit 1852/53 Over de gevolgen van eene vermeerderde voortbrenging der
edele  metalen.5 1  Op deze voordrachten sluiten twee tijdschriftartikelen aan
uit de jaren I 855 en 1857.52 terwijl als een soort samenvatting van zijn mone-
taire ideetn gezien kan worden de grote redevoering voor de Koninklijke
Akademie van  Wetenschappen  uit  1869  over De muntstandaard, in verband
met de pogingen tot invoering van eenheid van munt.53 Laatstgenoemde rede-
voering - Mees heeft  dan de Parijse muntconferentie  van  1867 al achter  de
rug - zou men tevens kunnen beschouwen als een publieke beargumentering
en daarmee als een rechtvaardiging van zijn afwijzende houding ten aanzien

50.   Vgl. hier, blz. 154·
51. Vgl. Hoofdstuk IV, noot 54·
52.  W.C. Mees, Eenige opmerkingen over de gevolgen der vermeerderde voortbrenging
van  goud, in: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje  voor  I 855, afd. Mengel-
werk, biz. 30I  e.v.; W.C. Mees, Secretaris van de Nederlandsche Bank, Hebben wij  wel
gedaan, met het zilver tot 66nigen muntstandaard aan te nemen? in: Tijdschrift voor Staat-
huishoudkunde en Statistiek van Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis, 1*ie deel, 1857, blz.
249 e.v.
53·   Overdruk uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Weten-
schappen, Afdeeling Letterkunde, deel XII, Amsterdam I869.
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van het op zijn stem na unanieme votum te Parijs ten gunste van de gouden
standaard als internationaal monetair stelsel.

Dit kwartet geschriften van Mees bezit weer het gebruikelijke hoge niveau.
Onder allerlei heersende populaire misvattingen houdt hij duchtig opruiming.
dikwijls op interessante en puntige wijze.54  Veel werk verzet  hij  bij  het  op-
sporen en verduidelijken van de onderlinge samenhang der economisch en
monetair relevante factoren. Zijn uiteenzettingen over het prijsvormingspro-
ces der edele metalen, over het verband tussen edelmetaalprijzen en algemeen
prijsniveau, over de verwevenheid van geld- en kapitaalmarkt, over de krach-
ten, die werkzaam zijn op de markten voor vreemde valuta, moeten ook
menig beoefenaar van het vak in die dagen de ogen geopend hebben voor het
achter de dagelijks waarneembare feiten verscholen liggend relatiepatroon.
Toch meen ik, dat Mees met name ten aanzien van zijn visie op de toekomsti-
ge ontwikkeling van het monetaire stelsel niet ten volle de mogelijkheden be-
nut heeft, die zijn eigen analyses hem bieden konden en dat hij met zijn
ideeEn aangaande het meest te prefereren monetaire systeem is blijven steken
in een weliswaar ingenieus maar uiteindelijk steriel onderzoek welk van de
edele metalen de beste waarborgen bieden zou om als basis van dat systeem
de zo gewenste waardevastheid van de'landsmunt' tot stand te brengen.

Deze straffe bewering eist uiteraard nadere verduidelijking.
Uitgangspunt voor Mees is, dat het een hoofdvereiste van een goed munt-

wezen is, dat de waarde der 'munt,' de geldwaarde, zoveel mogelijk vast is.
Niet dat de absolute hoogte, waarop het prijsniveau zich bevindt, van essen-
ti8le betekenis is, maar wel, dat veranderingen in dat prijsniveau, stijging of
dating van de geldwaarde, een storend en dus nadelig effect hebben wegens
de ongelijke snelheid, waarmee bepaalde prijscategorie8n zich aan die veran-

deringen aanpassen. Mees denkt daarbij aan de vertraagde aanpassing van
lonen, terwijl tevens het nominaal gelijk blijven van titels op geld ongewenste

repercussies heeft. Om deze kwalijke gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen
moet het geld vastgehecht worden aan de edele metalen, want deze bezitten,
althans op niet te lange termijn, meer dan enig ander goed vastheid van waar-
de, daarbij onder waarde te verstaan de ruilbetrekkingen van een goed tot an-
dere goederen. In zijn Felix Meritisvoordrachten, waarin Mees het hem in
hoge mate intrigerende feit onderzoekt hoe het komt, dat de vermeerderde

goudproductie nog slechts in zo geringe mate een waardedaling van het goud
54·      Vgl. als voorbeeld de derde voordracht in Felix  van 16 februari  I 853, waarin  hij,  het
'afgetrokkene' van de problematiek naar zijn zeggen gelukkig achter de rug hebbend, op
enkele concrete vragen aangaande de vermeerderde goudproductie in kan gaan, waaronder
de vraag - tekenend voor het beeld van de tijd, waarin velen nog onvoldoende wisten te
onderscheiden tussen goud, geld en rijkdom -, of die vermeerderde goudproductie voor de
mensheid als geheel als een zegen te beschouwen is. T.am.  blz.  I 3 I e.v.
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veroorzaakt heeft, af te leiden uit de nog geringe stijging van de prijzen in de
goudlanden, brengt hij een voor hem nieuw waardebepalend element voor
dat edel metaal ter sprake.

De edele metalen zijn de meest waardevaste goederen, maar de hoofdgrond
van die waardevastheid is hun gebruik als geld. Dit lijkt verdacht veel op een
kringredenering, maar Mees argumenteert als volgt. De waarde der edele
metalen wordt evenals bij elk ander artikel bepaald door vraag en aanbod.
De werkelijke waarde van het moment is het punt, waarbij gevraagde en aan-
geboden hoeveelheden samenvallen. Nu is volgens Mees omtrent verandering
van vraag bij veranderde waarde in het algemeen weinig te zeggen, maar bij
het aanbod geldt, dat dit zich op den duur regelt naar de hoeveelheid, ge-
vraagd op het waardepunt, waarop de voortbrengingskosten gedekt worden.
Dat wil zeggen, dat de waarde zich regelt naar de voortbrengingskosten.
Thans zijn wat het goud betreft de voortbrengingskosten gedaaid, dus zou
ook de waarde van het voortgebrachte product moeten dalen. Goud echter
wordt als geld gebruikt en er kan tussen de waarde als goed en als geld
niet veel verschil zijn. Sleept nu de waardedaling van het goud als goed
de waarde als geld mee in neerwaartse richting, of wordt die waardeda-
ling als goed opgehouden door de blijkbaar standvastige waarde als geld?
Het laatste is thans het geval en dat komt omdat voorshands de krachten die
de waarde van het goud als geld beheersen sterker zijn dan de krachten die de
waarde als goed bepalen.

Welke zijn dan de eerstgenoemde krachten?
Bij de beantwoording van deze vraag komt Mees met een stuk geldtheorie,

dat naar formulering wellicht pass6 aandoet, maar dat in wezen veel elemen-
ten bevat van een moderne versie van de kringlooptheorie, de geldstroom, die
in de volkshuishouding de goederenstroom begeleidt en in stand houdt. De
kwantitatieve verhouding tussen deze twee stromen is voor de geldwaarde
beslissend en het nieuw gewonnen goud, dat grotendeels plaatsing als geld
moet vinden, zij het in de metaalcirculatie, zij het als dekking van bankbiljet-
ten of boekerediet, kan op kortere termijn op deze verhouding niet van be-
slissende betekenis zijn. Gaan wij slechts na, zegt Mees, in hoever de additio-
nele geldcreatie vraag en aanbod van geld, beslissend voor de geldwaarde,
beinvloedt.55 Vragers naar geld, dat zijn de aanbieders, de verkopers van
goederen. Aanbieders van geld, dat zijn de vragers, de kopers van goederen.
Men vraagt naar geld om het weer aan te bieden en men biedt het aan om het

55·   Het is interessant eraan te herinneren, dat Mees in deze jaren reeds bezig is met de
opzet van zijn theoretisch-economisch hoofdwerk, 'zijn nieuw plan van behandeling der
staathuishoudkunde.'  Vgl.  hier,  blz. 184. Vandaar wellicht deze integratie  van  de  geld-
waardeleer in de algemene waardeleer.
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wederom te vragen, met andere woorden men verkoopt goederen om weer
andere goederen te kopen en men koopt goederen om weer andere te verko-
pen. Daarom, zegt Mees, gaat het bij vraag naar en aanbod van geld niet om
een zekere hoeveelheid metaal maar om een waardekwantum. In zijn eigen
woorden: 'De hoegrootheid van vraag bestaat, ten opzigte van  het geld,  niet
in een zekere hoeveelheid van metaal of van het representatief daarvan; maar
in een zeker quantum van waarde. ,56

De gedachtengang van Mees onderbrekend vraag ik mij af, of, wanneer de
kwantiteit van de vraag naar geld niet op metaalkwanta, maar op waarde-
kwanta gericht is, ook de kwaliteit van de vraag zich dan niet richt op de
laatste, met andere woorden, dat het voor het geld niet wezenlijk is geconcre-
tiseerd te zijn in metaal, maar dat juist essentieel is het zijn van een waarde-
kwantum, moeilijk anders te verstaan als beschikkingsmacht over goederen
en diensten en hoe dan ook geconcretiseerd. Als dit zo zijn zou, dan houdt dit
in, dat ook een ongedekt bankbiljet geld kan zijn en zelfs een bankdeposito,
ontstaan uit credietverlening. Het geldbegrip verliest dan zijn materieel as-
pect, waarop de historisch-genetische benadering van het geld als 'the most
salable commodity' alle nadruk legt.

Mees  vervolgt aldus:  'Het geld wordt slechts gevraagd, om het wederom
aan te bieden, en wordt dus telkens op nieuw aangeboden. Bij het geld be-
vat derhalve het aanbod niet alleen het laatstelijk gecreeerde, maar al het geld
dat in omloop is, hetzij nieuw of oud; eene hoeveelheid, welke zoo groot is,
dat de productie van nieuw geld tijdelijk grootelijks kan toenemen, zon-
der dat de hoeveelheid er merkelijk door aangedaan wordt.'57 Het is der-
halve niet de grote aanwezige voorraad edel metaal op zich, die de oorzaak
is, dat bijkomende hoeveelheden geringe invloed hebben op de waarde
ervan, maar omdat door het gebruik als geld die aanwezige voorraad steeds
aan de markt is, zodat het aanbod van geld maar in geringe mate afhanke-
lijk is van de ogenblikkelijke gesteldheid der metaalproductie.

Weer vraag ik mij af, of dit aan de markt zijn van alle (monetaire) voor-
raden edel metaal anders verstaan kan worden dan in deze zin, dat zij dat zijn
als guldens of ponden sterling, die niet nader gespecificeerde waardekwanta,
waarover Mees spreekt als zijnde voortdurend aangeboden en gevraagd.
Eerst getransformeerd in guldens of ponden sterling kan het nieuw gewonnen
metaal van invloed worden op het totaal der aangeboden en gevraagde waar-
dekwanta en dus op de betekenis, die de waarde-eenheid in feite heeft. Dit
houdt mijns inziens in, dat ook naar de opvatting van Mees het metaal

56,    Vgl. Mees' Felix Meritisvoordrachten:  Over de gevolgen  van eene vermeerderde
voortbrenging der edele metalen, blz.  I 17. De cursivering in de tekst is van Mees.
57.      Idem, blz. 117. Cursivering van Mees.
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strikt als geld genomen zijn goederenkwaliteit verliest en tot een ongespecifi-
ceerd waardekwantum wordt. Zo zegt Mees op een andere plaats, dat bij het
geld het nut in de waarde gelegen is.58 Geld is dus blijkbaar wat anders dan
de meest begeerde koopwaar, zoals Mees in zijn vroegste publicaties nog
meende. Metaal kan geld worden, maar is het niet zonder meer. 59

Op dit punt kan de vraag rijzen, of ook op andere wijze dan door deze
transformatie van metaal waardekwanta kunnen ontstaan of te niet gaan en
daarmee het geldvolume, het totaal der aangeboden en gevraagde waarde-

kwanta, beinvloed kan worden. Het is juist deze vraagstelling, die ik in de
hier behandelde serie geschriften mis en die mij ertoe brengt te stellen, dat
Mees bepaalde mogelijkheden van zijn eigen constructie niet benut. Zijn ver-
dere beschouwingen gaan ervan uit, dat edel metaal de uitsluitende weg zou

zijn om het geldvolume te beinvloeden. Vandaar uiteraard zijn zoeken naar

het metaal, dat in dit opzicht het meest geschikt is om er de 'landsmunt' aan
vast te hechten en daarmee de grootst mogelijke waarborg te scheppen voor

waardevast geld. Mees verspert hiermee het uitzicht op een managed cur-
rency, een monetair stelsel, dat zich niet uit wil leveren aan de nukken, zou
men kunnen zeggen, van de productieomstandigheden van het uitverkoren
metaal, maar waarbij men integendeel het monetaire systeem een elasticiteit
tracht te geven, die bij een monetair dominerende positie van het betreffende
metaal slechts bij toeval realiteit zou kunnen zijn.

Men kan ook weer niet zeggen, dat Mees blind is geweest voor de bezwaar-
lijke consequenties, die hieraan verbonden zijn. Zijn latere pleidooien voor de
dubbele standaard,  met als hoogtepunt zijn Akademierede  van  I 869, bewij-
zen het. Verbreding van de metaalbasis zou aan het monetaire stelsel het toe-
valskarakter zoveel mogelijk moeten ontnemen. Dit is echter een gedachte,
die het monetaire denken volledig in de metaalsfeer gevangen houdt.

De feitelijke ontwikkeling heeft zich natuurlijk van de theoretische blok-

kade, gelegen in deze sterk metallistisch gekleurde visie op geld en geldwezen
- de metallistische denkwijze was tot ver in de Igde eeuw de overheersende -
niets aangetrokken en is haar eigen weg gegaan. In het stelsel van de inter-
nationale gouden standaard, zoals zich dat na de jaren zeventig van de vorige
eeuw ontwikkelde, is de 'landsmunt,' de geldeenheid, nog 'vastgehecht' aan
een bepaalde gewichtshoeveelheid edel metaal, maar het idee, dat daardoor
de waarde van het geld bepaald zou worden door de waarde van het goud als
goed, zou tot een fictie worden. De vaste goudprijs maakt de waarde van het
artikel goud afhankelijk van de geldwaarde, die op haar beurt resulteert uit

de verhouding van geldstroom en goederenstroom, waarbij de eerste in toe-

58.   Idem, biz. I 32.
59.    Vg|. noot 123 bij Hoofdstuk II.
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nemende mate overheerst zal worden door de tegelijk met het opkomende
handelsbankwezen groeiende omvang van het girale geld.

Mees heeft dit stelsel van de internationale gouden standaard nog gekend
en heeft er als monetaire autoriteit aan meegewerkt om het te doen functione-
ren. Het is ook opmerkelijk, dat in zijn geschriften rond de Bankwet van I 863
veel duidelijker op die toekomstige ontwikkeling ingespeeld wordt dan in de
hier behandelde reeks geschriften. Een van zijn sterkste argumenten voor een
enkele centrale bankinstelling was immers de daarmee verkregen mogelijk-
heid beslissende invloed te kunnen uitoefenen op het totale geldvolume, daar-
mee het geldkarakter van ongedekte bankbiljetten en banksaldi ontstaan
door credietverlening erkennend, dus tevens erkennend de mogelijkheid en
praktijk van geldcreatie buiten de metaalsfeer.60 Men zou haast zeggen, dat
zich hier in 66n persoon demonstreert wat Korteweg en Keesing constateren
voor de Angelsaksische monetaire literatuur van de I 9de eeuw, namelijk het
bestaan van een tijdsverschil tussen de opvattingen over hetgeen het geldbe-

grip nu eigenlijk inhoudt, enerzijds naar voren komend in de literatuur over
het bankwezen en anderzijds in die  van de geldtheorie.61 Het ruimere geld-

begrip uit de leer over het bankwezen geeft deze daardoor dan ook een meer
realistisch karakter. Toch is vergeleken met vroegere werken van Mees de
metallistische inslag in de nu besproken geschriften al een stuk zwakker. Ik
denk daarbij vooral aan de inleiding tot zijn proefschrift en zijn studie over
de Wisselbank.

Dit alles in aanmerking genomen lijkt het moeilijk Mees te classificeren
als een theoretisch metallist in de betekenis, die Schumpeter aan die term
hecht, wanneer hij zegt daaronder te verstaan een aanhanger van de theo-
rie 'that it is logically essential for money to consist of, or to be 'covered'
by, some commodity so that the logical source of the exchange value or

purchasing power of money is the exchange value or purchasing power of
that commodity, considered indepently of its monetary role.•62 Met name
Mees' standpunt ten aanzien van de Bankwet van I 863 geeft ongetwijfeld

alle aanleiding hem een praktisch metallist te noemen, ook weer naar Schum-

peter's omschrijving diegene, die gekenmerkt wordt door 'sponsorship of a
principle of monetary policy, namely, the principle that the monetary unit
'should' be kept firmly linked to, and freely interchangeable with, a given
quantity of some commodity.'63 Men kan het laatste zijn zonder het eerste en

60.    Vgl. hier, blz. I78.
6I. Vgl. Korteweg en Keesing, Het moderne geldwezen, blz. 303·
62.      Vgl. J.A. Schumpeter, History of economic analysis, blz. 288. Vgl.  in dit verband ook
hier, blz. 28 e.v.
63·    T.a.p., biz. 288.
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men behoeft het eerste niet te zijn om te geloven, 'that 'the most salable'
commodity constitutes the historical as distinguished from the logical source
of the phenomenon of money.'64 Praktisch metallisme resulteert in gelijkheid
van waarde van het gekozen metaal als goed en als geld, maar houdt niet de
erkenning in, dat de laatste een afgeleide zou zijn van de eerste. Men zou
zelfs verder kunnen gaan en stellen, dat bepaalde passages in de Felix Meritis-
voordrachten zelfs een situatie dekken, waarbij elke band tussen de geldeen-
heid en een materieel goed verbroken is. Mecs zelf heeft deze gevolgtrekking
niet in ogenschouw genomen. De gedachte, die Schumpeter reeds in het werk
van John Law aantrof en die ook bij Mees leeft, hoewel op de achtergrond,
dat'money is not the valuefor which goods are exchanged, but the value by
which they are exchanged,'65 is door Mees niet verder uitgediept. Niet meer
denkend aan dat 'by which' maar zijn aandacht concentrerend op het 'for
which' blijft Mees zoeken, welk van de edele metalen of combinatie van
beide de grootst mogelijke waarborg biedt voor waardevast geld. Aan een
dergelijk onderzoek komt in principe nooit een einde, omdat het resultaat
van heden de kans loopt morgen weer verworpen te moeten worden. Daar
ligt, naar ik meen, de reden, dat het hier besproken viertal geschriften en met
name de afsluitende grote Akademie-rede ondanks alle schittering van talent
een onbevredigende en zelfs een steriele indruk achter laat.

Deze negatieve zijde van Mees' monetaire visie, die mede de basis zou leg-
gen voor de latere muntstrijd in Nederiand van de jaren zeventig, is door tijd-
genoten niet onopgemerkt gebleven. Maar een commentator als bijvoorbeeld
Vissering heeft zich neergelegd bij de gedachte, dat dit als consequentie aan-
vaard moest worden van '66n, de gansche materie beheerschend, hoofdbegin-
sel,' vastgehouden door iemand, die men oppervlakkigerwijs beginselloos-
heid zou kunnen verwijten. Want Mees mocht dan volgens Vissering her-
haaldelijk van gedachte veranderd zijn omtrent de keus van het als stan-
daardmunt te bezigen metaal, maar dat was dan alleen, omdat gewijzigde
omstandigheden een ander metaal naar voren schoven als 'dit metaal 't welk
de meeste waarborgen aanbiedt voor de vastheid zijner eigene, innerlijke
waarde. 966

In Felix Meritis prijst Mees Nederland gelukkig, dat het in  1847 zilver ge-
kozen heeft. De stroom nieuw goud heeft vooralsnog inderdaad geen grote
waardedaling van dat metaal met zich gebracht, maar dat kan in de toe-
komst volgens hem veranderen. Zou de vermindering van de productiekosten
van het goud duurzaam blijken te zijn, dan houdt immers de aanwas van

64·   T.a.p.,blz. 289.
65·   T.a.p., biz. 322.
66.     Vgl. voor beide citaten, Levensbericht, blz. 32.
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nieuw goud aan'tot dat de waarde van het geld op de nieuwe productiekosten
gedaald is.'67 Bovendien - en het is hier voor het eerst, dat Mees deze hem
niet meer loslatende gedachte naar voren brengt - zal een waardedaling van
het goud een zilverland als Nederland niet onberoerd laten. Er bestaat solida-
riteit tussen de waarde van goud en zilver. In de landen met dubbele stan-
daard immers wordt zilver door goud vervangen. 'Zij zijn als polders, die vol
loopen:68 Dat houdt vooreerst een waardedaling van het geld in de goud-
landen en in de landen met dubbele standaard tegen. Zijn de polders echter
eenmaal vol, dan houdt die stremming op en kan de waardedaling op gang
komen. Intussen zal het uitgestoten zilver op de versmalde zilvermarkt ook
een waardedaling van dat metaal teweegbrengen en dus een tendens tot prijs-
stijging in de zilverlanden veroorzaken.

Opmerkelijk is, dat Mees op grond van deze door hem geconstateerde
waardesolidariteit tussen goud en zilver, die niet bestaan zou wanneer alle
landen 6f de enkele gouden 6f de enkele zilveren standaard hadden, (nog)
niet komt tot een positieve waardering van de dubbele standaard als mone-
tair stelsel. Integendeel.

In zijn opstel uit I855 spreekt hij over de dubbele standaard uitdrukkelijk
als een 'hersenschim,' waarvan, naar hij meent, sommige staten zich nog niet
zullen kunnen bevrijden, een standpunt, dat hij in I 857 nog eens in alle dui-
delijkheid herhaalt, zich daarbij baserend op de 'honderden malen'69 geble-
ken onmogelijkheid onder vigeur van dat stelsel beide metalen in omloop te
houden met alle daarmee gepaard gaande storende en nadelige effecten. Men
denke aan de uit circulatorisch oogpunt bezwaarlijke verdwijning van gouden
of zilveren munt, aan de uit maatschappelijk oogpunt als verkwisting te be-
stempelen versmeltings- en aanmuntingskosten en niet in het minst aan het
voor Mees zeer gevoelige punt, dat de herhaalde aanpassing van de wettelijke
verhouding aan de de facto geldende neerkomt op een voortgezette muntver-
zwakking, waardoor de kansen op voor- en nadeel verbonden aan waarde-

wisseling van de munt niet meer zoals bij de enkele standaard voor alle eco-
nomische subjecten gelijk zijn, maar de kansen op nadeel voornamelijk ko-
men te liggen bij renteniers en schuldeisers. 70

67·     Vgl. Mees' Felix Meritisvoordrachten:  Over de gevolgen  van eene vermeerderde
voortbrenging der edele metalen, blz.  I I 8.
68.     Idem, blz.  124.
69. Vgl. Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek,  I 857, blz. 251.
70. Wanneer beide metalen gelijkelijk in waarde stijgen of dalen, blijven de kansen gelijk.
Stijgen de metalen ongelijk in waarde, dan volgt de munt het metaal, dat het minst gestegen
is. Daalt 66n metaal in waarde, dan is dat voldoende om ook de waarde der munt te doen
dalen, terwijl, wanneer zij beide dalen, de munt het metaal volgt, dat het sterkst gedaald is.
Vgl. ook de Akademierede, biz. I I e.v.
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Toch geloof ik, dat men Mees onrecht zou doen door op hem Schumpe-
ter's oordeel over de economen van die tijd toe te passen, welk oordeel hierop
neerkomt, dat zij de gelegenheid voorbij lieten gaan de gevolgen van de
'plethora of gold' van de jaren vijftig in hun monetaire analyses te verwerken.
In het bijzonder zouden zij de wezenlijke betekenis van het interessante bi-
metallistisch experiment, dat de geschiedenis als gevolg van de ontstane
goudovervloed 'under their very eyes' voltrot - Schumpeter doelt op de al-
ternerende werking van de destijds in Fran;.rijk de facto bestaande dubbele
standaard op basis  I:I 5 1- , niet volledig beg:epen hebben.71  Nog v66r Mees
in 1867 naar de muntconferentie te Parijs ging, had zijn oordeel over de dub-
bele standaard als monetair stelsel een radicale wijziging ondergaan, hetgeen
ook van beslissende betekenis zou zijn voor zijn optreden aldaar. Ik wil niet
uitsluiten, dat bestudering van de Franse monetaire literatuur uit die tijd,
met name de publicaties van Wolowski, daarbij een rol heeft gespeeld. In de
reeds vermelde minuut immers  van zijn brief van december 186472  aan  L.
Wolowski, 'den uitstekenden staathuishoudkundige,'73 brengt Mees ook de
standaard-kwestie ter sprake en merkt hij op, dat Wolowski 'partisan' is van
de dubbele standaard, omdat dit stelsel niet alleen stabiliteit geeft aan de
waardeverhouding tussen goud en zilver, waardoor de beide metalen solidair
worden in hun waardeverhouding tot alle andere goederen, maar tevens om-
dat deze laatste waardeverhouding eveneens grotere vastheid zou verkrijgen.
Hij voegt eraan  toe:  'N'est ce pas  que j'ai bien compris votre thase?'  Mees

schrijft verder, dat hij Wolowski's these volledig aanneemt, erkennend 'tout
ce que elle a d'ing6nieux et de vrai,' maar hij stelt 66n voorwaarde, namelijk
'que le meme systame monttaire soit adoptd partout.' Is deze voorwaarde
niet vervuld, dan zullen de resultaten van de dubbele standaard verschillend
zijn van de verwachte. De waardeverhouding tussen goud en zilver zal niet
gestabiliseerd worden en de dubbele standaard zal een alternatieve standaard
blijven. Wil men de twee metalen in dat laatste geval toch in omloop houden
en daarmee tegemoet komen aan de wensen en behoeften van het publiek,
dan zal dat noodzakelijk kiden tot'une diminution progressive de la quantitd
de metal contenue dans les monnaies, et c'est ce que l'histoire monttaire de
notre pays prouve d'une manitre tout A fait claire.'

Op zijn laatst dus in  I 864 was Mees tot een nieuw en positief oordeel geko-
men over de mogelijkheden van de dubbele standaard als monetair stelsel. In
zijn Akademie-rede van 1869 zou hij daarover openlijk rekenschap afieggen.
Ook zonder Wolowski echter had hij zich dit nadere inzicht kannen verwer-

7 1.      Vgl. J.A. Schumpeter, History ofeconomic analysis, blz. 7 i 6 e.v.
72.   Vgl. hier, blz. 23.
73· Vgl. Akademierede, blz.  I.
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ven en zou hij het zich vermoedelijk ook h6bben verworven. In elk geval
duidt de tegenover laatstgenoemde gestipuleerde voorwaarde op een zelfstan-

dig doordringen tot de kern van de kwestie. En bovendien, dit gewijzigde
standpunt lag geheel in het verlengde van de gedachtenlijn van de Felix
Meritis-voordrachten. Hoe groter de goud- en zilver 'polders' zijn, die door
de wettelijke waardeverhouding met elkaar in verbinding staan, des te stevi-

ger wordt de greep van de waardeverhouding als munt van de beide metalen

op hun onderlinge waardeverhouding als koopwaar. In die laatste kwaliteit
zouden de beide metalen slechts gezamenlijk in waarde kunnen stijgen of da-
len, hetgeen een waardeverandering, die bij 66n der metalen zou kunnen op-
treden als gevolg van gewijzigde productieomstandigheden van dat metaal,
belangrijk zou moeten temperen. Slechts bij parallel lopende mutaties in de

goud- en zilverproductie zou dit laatste compenserende effect verloren gaan,
hetgeen inhoudt, dat ook de dubbele standaard de geldvoorziening niet vrij-
waart voor een bernvloeding door een voor die voorziening in wezen irratio-
neel element.

Volgens Schumpeter moet Walras beschouwd worden als de eerste, die
een volledige theorie van de dubbele standaard uitgewerkt heeft.74 Dat
moge zo zijn, wanneer men de nadruk legt op de term volledig en daarbij
tevens in aanmerking neemt Walras' exacte bepaling van de grenzen, waar-
binnen de dubbele standaard een evenwichtspositie kan handhaven,75 maar
de kern van het argument vindt men tien jaar vroeger bij  Mees.

INTERNATIONAALMONETAIRSTELSEL

Zoals gezegd kan men de grote rede van Mees voor de Koninklijke Akade-
mie van Wetenschappen van het jaar  I 869 zien  als een soort recapitulatie van
de in de voorgaande geschriften tot uitdrukking gebrachte en thans bij hem
levende ideean op monetair gebied. De titel van zijn voordracht geeft te ken-

74·      Vgl. J.A. Schumpeter, History of economic analysis,  blz.  717. De 'Eltments d'6cono-
mie politique pure,' waarin Walras' theorie van de dubbele standaard uiteengezet wordt,
is van  I 874-I 877· Schumpeter schijnt Mees als theoreticus van de dubbele standaard niet
gekend te hebben. Opvallend is trouwens, dat in zijn groots opgezette 'History,' die ook
voor de kennis der bijdrage tot de ontwikkeling der economische theorie van individuele
auteurs welhaast onuitputtelijke bron, de naam Mees slechts eenmaal genoemd wordt en
dan nog maar als een van degenen, die in Nederland'a high level of competence and culture
in our field, based upon an old tradition' in stand hielden, voordat Pierson als leidende
figuur naar voren trad. Vgl. t.a.p., biz. 861.
75· Het formuleren van de evenwichtsvoorwaarden van de dubbele standaard betekent
uiteraard niet het toegedaan zijn van de mening, dat deze voorwaarden in de praktijk
effectief zullen ziin. Walras was van dit laatste geenszins overtuigd. Vgl. hiervoor bijvoor-
beeld Jacques E. Mertens, La naissance et le d6veloppement del'dtalon-or, biz.  331  e.v.
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nen, dat hij hierin tevens verwerkt heeft zijn bevindingen aangaande en zijn
oordeel over de te Parijs in 1867 gehouden muntconferentie. Hij spreekt na-
melijk voor de Akadeinie over de muntstandaard 'in verband met de pogin-
gen tot invoering van eenheid van munt' en dat laatste was juist het hoge
doelwit van dat beroemde congres, waarop Mees tesamen met dr. A. Vrolik
Nederland vertegenwoordigde. Bijeengeroepen op instigatie van Frankrijk
zou een poging gedaan worden om gezien de groeiende verwevenheid der on-
derscheiden landen op allerlei gebied de daarmee gepaard gaande toenemen-
de internationale samenwerking ook op monetair terrein gestalte te geven.

De verwachtingen waren hoog gespannen.
Zinspelend op reeds tot stand gekomen internationale overeenkomsten op

monetair en ander gebied en memorerend het gelijktijdig plaats vinden van
de wereldtentoonstelling, uiting van een tendens tot internationalisatie der
volkshuishoudingen, en ten slotte wijzend op de deskundigheid der delega-
ties, roept de president van de eerste zitting der conferentie, de Franse mi-
nister van buitenlandse zaken, le marquis de Moustier, uit: 'Les sdances de la
Commission internationale commencent done sous les plus heureux auspices,

,76et l'on peut en envisager le r6sultat avec confiance.
In die verwachtingen is men wei enigszins teleurgesteld.
Zoals het met dit soort zaken meer gaat is verregaande overeenstemming

wat de idealen betreft wel te verkrijgen, maar openbaren de meningsver-
schillen zich zodra het gaat over de wijze, waarop deze gerealiseerd dienen te
worden. De latere beschouwer moet eveneens de schrille tegenstelling consta-
teren tussen de hooggestemde bewoordingen, waarin de wens tot samenwer-
king tot uiting kwam en het feit, dat een paai jaar later twee van de belang-
rijkste deelnemers aan de conferentie in een verbitterde krijg met elkander
verwikkeld waren. Dit laatste wijst erop, dat voorlopig geen sprake was van
de vorming van een geeigend politiek kader voor zoiets ingrijpends als inter-
natiotiale monetaire cooperatie, een feit, dat Mees zwaar zou laten meewegen
bij zijn oordeel over de wenselijkheid speciaal voor een klein land als Neder-
land om door deelneming aan een muntunie zijn vrijheid ;an handelen op
monetair gebied uit handen te geven.

Van de twee-mansdelegatie van Nederiand naar het congres is Mees stellig
de leidende figuur geweest. Hij was het, die het Nederlandse standpunt in
enkele redevoeringen vertolkte, hij was ook de samensteller van het aan de
Nederlandse regering uitgebrachte verslag.77 Bij de rol, die Mees op de con-
ferentie gespeeld heeft, moet een ogenblik stil worden gestaan.

76.   Confdrence Monttaire Internationale, Procts-verbaux, biz. 8.
77.    Zie voor dit verslag: Bijlage Handelingen Tweede Kamer, 1868-1869, blz. 644 en biz.
648-651. De door Mees eigenhandig geschreven minute van dit verslag bevindt zich in het
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De Jong heeft opgemerkt, dat de conferentie van  I 867 geen tastbaar resul-
taat heeft opgeleverd.78 Men kan die mening onderschrijven voorzover men

daarbij doelt op het feit, dat aan een van de oogmerken van de conferentie,
namelijk de invoering van een 'denominateur commun,' ten gunste waarvan
een meerderheidsbeslissing gevallen was, geen gevolg is gegeven. Men zag
destijds internationalisatie van het monetair stelsel niet alleen als een kwestie
van gelijke standaard, maar vooral ook in de strikte zin van gelijkheid van
muntwezen, dat wil zeggen algemene gangbaarheid van munten, waar ook
geslagen en onder welke naam ook, maar uiteraard van hetzelfde metaal en
van gelijk gewicht en gehalte of althans wat dit laatste betreft onderling in
eenvoudig verband staande. Tegen het idee als zodanig kon weinig bezwaar

gemaakt worden, maar wel reeds ter conferentie de vraag, of gezien de be-

staande verscheidenheid van muntstelsels de in te voeren gemeenschappelijke

munt een volslagen nieuwe zijn moest, of dat men aan zou haken aan een

reeds in enig land of landengroep circulerende munt en zou trachten een
courdinatie hiervan met andere muntstelsels tot stand te brengen. Mees voer-

de als eerste spreker ten aanzien van dit punt het woord en beval om prak-
tische redenen het tweede alternatief aan. De conferentie volgde hem hierin
en zette zich aan een onderzoek, welk muntstelsel als uitgangspunt zou kun-
nen dienen.

Nu er echter concrete beslissingen moesten vallen, kwam aan de eensge-
zindheid spoedig een einde. Wel besloot de conferentie in meerderheid het

franc-systeem van de Latijnse Muntunie als uitgangspunt te kiezen, maar
haar aanbeveling om als internationale munt te nemen een gouden munt,
waarvan er 620 stuks uit een kilogram goud van '/10 fijn geslagen zouden kun-

nen worden, dat wil zeggen het Franse vijffrancstuk te promoveren tot inter-
nationale munt, kreeg al aanstonds de stem van het belangrijkste goudland,
Engeland, tegen. Om het vijffrancstuk in een eenvoudig verband te brengen

met het sterlingsysteem, namelijk op 4 shilling, zou de sovereign in goud-
waarde verlaagd moeten worden, wel niet veel (om precies te zijn 0,879 %),
maar de bezwaren hieraan verbonden wogen voor Engeland zwaarder dan de
voordelen.

Mees heeft begrip gehad, zoals blijkt uit zijn verslag, voor de houding der
landen, die voor min of meer ingrijpende wijzigingen in hun muntstelsel zou-
den komen te staan bij internationale invoering van het vijffrancstuk, zoals

archief der Nederlandsche Bank; vgl. hiervoor  De  Jong,  decl  II,  blz.  228.  G. M. Verrijn
Stuart, Honderd jaar geld- en bankwezen, in De Economist,  1952, biz. 885, wekt de indruk,
ongewild, vermoed ik, dat Vrolik te Parijs de eerste viool speelde bij de vertolking van het
NederIandse standpunt. Vgl. ook De Jong, deel II, blz. 227·
78.    Vgl. De Jong, deel II, blz. 228.
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hij ook de houding van Frankrijk hekelt, voor welk land deze bezwaren
uiteraard niet bestonden. Frankrijk wees invoering van een nieuwe eenheid,
bijvoorbeeld een rond getal grammen goud en niet in een eenvoudig verband
staande met de in omloop zijnde franc, af als zijnde onmogelijk. Frankrijk
had, zo betoogde men van die zijde, indertijd de franc als munt- en rekeneen-
heid slechts in kunnen voeren, omdat deze in waarde weinig afweek van het
vroegere livre tournois. Maar thans verwachtte men weI, merkt Mees iro-
nisch in zijn verslag op, dat het vijffrancstuk, dat elders dezelfde moeilijkhe-
den zou opleveren, die Frankrijk voor zichzelf onoverkomelijk achtte, zon-
der bezwaar door die andere landen ingevoerd zou kunnen worden. Voor de
zilverlanden, Pruisen bijvoorbeeld en ons eigen land, zouden de moeilijkhe-
den nog groter zijn dan voor de goudianden. Een land als Nederland zou
volgens Mees voor de bijzonder lastige opgave komen te staan een trefzekere
schatting te maken in guldens van het gouden vijffrancstuk als basis voor een
tot stand te brengen eenvoudig verband tussen gulden en franc.

Dan rees bovendien de kwestie van de standaard.
Invoering van het gouden vijffrancstuk of een nationaal equivalent in de

zilverlanden zou betekenen, tenzij zilver daar tegelijkertijd pasmunt zou wor-
den, accepteren aldaar van een dubbele standaard. Kon die dubbele stan-
daard dan wellicht ook de grondslag vormen voor een te realiseren muntunie?

Op die vraag heeft de conferentie met beslistheid ontkennend geantwoord.
Met alleen de stem van Nederland tegen heeft het congres zich uitgesproken
voor algemene aanvaarding van de gouden standaard, zij het dat een land als
Pruisen voorbehoud maakte omtrent het tijdstip, waarop invoering zou kun-
nen plaats vinden. Men zou in deze resolutie toch een positief resultaat van
de conferentie kunnen zien. Het uitgesproken doel, het vormen van een munt-
unie tussen de belangrijkste landen in de zin van gelijkschakeling der munt-
stelsels, is inderdaad niet bereikt. Men moet zich echter afvragen, of dit
laatste wel dat belang had, dat men er ogenschijnlijk aan hechtte. Natuurlijk
zou bijvoorbeeld het reizigersverkeer de gemakken ondervinden van inter-
nationale gangbaarheid van bepaalde muntsoorten. Dit voordeelis echter be-
trekkelijk. Men reist niet met een tas vol goudstukken. Er zou bespaard kun-
nen worden op aanmuntings- en versmeltingskosten, wanneer de stand der
wisselkoersen aanleiding zou geven tot metaalzendingen. Maar op die kosten
kan ook bespaard worden door een systeem van vaste aan- en verkoopprijzen
bij de centrale banken. Het eigenlijk alleen essentiele, het op 66n noemer
brengen van de geldstelsels der verschillende landen, wordt evengoed bereikt
door algemene aanvaarding van 66n en dezelfde standaard, welke ook, waar-
bij het van ondergeschikt belang is, of de onderlinge verhoudingen der geld-
eenheden nu in ronde dan wei in gebroken getallen vastgelegd worden. Dit
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stap heeft de conferentie inderdaad gezet, een stap op de weg naar meer in-
tensieve samenhang der geldstelsels, zij het zonder gelijkschakeling van de
muntstelsels.

Maar waarom nu juist het goud als standaardmetaal gepousseerd en niet
zilver en evenmin beide metalen? Een schrijver als Mertens is van mening, dat
theoretische overwegingen bij deze keuze nauwelijks een rol hebben ge-
speeld.79 Men beschouwde volgens hem een theoretische motivering zelfs als

overbodig, zozeer was er communis opinio, dat overgang naar de gouden
standaard een 'mesure naturelle' was, een slotfase in een ontwikkeling, die,
om het te zeggen in de woorden van De Parieu, formeel vice-president der
conferentie maar in feite haar eigenlijke leider en groot propagandist van de
gouden standaard, 'a remplac6 en Europe, dans une grande partie de la cir-
culation mon6taire, durant le cours des derniers siEcles, le fer et le cuivre par
l'argent et ce dernier par l'or. 980

Inderdaad.
Als men nagaat, dat het leidende Engeland wettelijk en feitelijk de gouden

standaard had en vastbesloten was daaraan vast te houden, als men verder

nagaat, dat de dubbele standaard in de Verenigde Staten reeds v66r de bur-
geroorlog praktisch in vergetelheid was geraakt en dat men de bestaande pa-
pieren standaard alleen zag als een overgangstoestand naar het goud, als men
zich verder herinnert, dat in Frankrijk het zilver in recente tijden voor een be-
langrijk decl door goud vervangen was als gevolg van de alternatieve werking
van de dubbele standaard en als men ten slotte rekening houdt met de sterke

stroming ten gunste van het goud in Pruisen, dan kan men begrijpen, dat een
schrijver als Mertens als indruk van de conferentiestukken overhoudt het
daarin overheersen  van de mening: 'nous sommes presque  A  1'6talon-or  et
nous y trouvons bien.'81 Toch heeft het aan theorie op de conferentie niet
ontbroken en het is Mees geweest, die naast zijn bezwaren van praktische
aard ook op hierna nog aan te roeren theoretische gronden namens Neder-
land de gouden standaard afgewezen heeft als grondslag voor monetaire een-
heid en de dubbele standaard als zodanig bepleit heeft, een feit, dat in nage-
noeg elk handboek over monetaire geschiedenis geboekstaafd is.82

Afgezien daarvan echter geloof ik niet in de juistheid van een mening, die

79. Vgl. Jacques E. Mertens, t.a.B, blz.  160 e.v.
80.   Idem, blz. 16I.
8 I.      Idem, blz.  I 60.
82.      Vgl. Confdrence Mon6taire Internationale, Procts-verbaux,  biz.  4 I.  'Y a.t.il,  au con-
traire, (zilveren standaard afgewezen zijnde, schr.) possibilita d'atteindre ce rtsultat (munt-
eenheid, schr.) sur la base et sous la condition de l'adaption de 1'6talon d'or exclusif, en
laissant A chaque Etat la libert6 de garder transitoirement 1'6talon d'argent?' 'La Conf6ren-
ce rtpond oui, 21 l'unanimit6, sauf la voix des Pays-Bas.'
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het voorstelt alsof de stroming ten gunste van het goud, die door de conferen-
tie  van  1867 ontegenzeggelijk geaccelereerd  is en  die,  zij  het met enige  ver-

traging, geleid heeft tot de internationale gouden standaard van het laatste

kwart der 19de eeuw, een andere koers genomen zou hebben bij een volledig
theoretisch doorschouwen van de monetaire problematiek. Op economisch
terrein komt het meer voor, dat de feitelijke ontwikkeling voorop gaat en dat
de theorie eerst in een later stadium in staat is de grote lijn in die ontwikke-
ling en daardoor de eigenlijke zin daarvan te onderkennen. De grote lijn in de
monetaire ontwikkeling bleek te zijn de geleidelijke uitschakeling van het me-
taal niet alleen als feitelijk gebruikt ruilmiddel maar ook als regulator van
geldvolume en geldwaarde. Langzamerhand zou men tot het inzicht komen,
dat de monetaire kant van het voortbrengings- en behoeftebevredigingspro-
ces, zo groot van importantie voor een juiste anoop daarvan, niet overgelaten
kon worden aan een zo irrationeel element als de vraag- en aanbodsverhou-

dingen van een enkel goed, in casu het edel metaa!. In het automatisch ge-
noemde systeem van de gouden standaard, dat meer automatisch scheen dan
het in werkelijkheid was,83 was de positie van het goud dan ook een heel an-
dere, met name ondergeschikt aan het monetaire management, dan in een
gouden standaard-systeem, dat Mees ter conferentie voor ogen stond en hij -
logischerwijs - veroordeelde. Meer en rieer onttrokken aan de circulatie en
steeds sterker geconcentreerd bij de centrale banken, voornamelijk dienst
doende als salderingsmiddel bij betalingsbalansoverschotten of -tekorten,
werd het tot de thermometer in de handen der monetaire autoriteiten bij het
bepalen van het interne beleid. Bepaaide technische kwaliteiten van het goud
- ik denk bijvoorbeeld aan de verhouding tussen waarde enerzijds en volume
en gewicht anderzijds - konden het daarbij boven zilver of een combinatie
van zilver en goud geschikt maken om als zodanig instrument te fungeren.
Wellicht meer intuitief aanvoelend dan theoretisch schouwend is de conferen-
tie van Parijs deze weg van het goud opgegaan.

Wat betreft de theoretische bijdrage van Mees ter conferentie, geeft zijn
Akademie-rede  van   1869  er een uitvoerige weergave  van. De voordracht  is
door Pierson geniaal genoemd, met name voor wat betreft de daarin voorge-
dragen theorie van de dubbele standaard.84 Ook de latere beschouwer wordt
getroffen door de logische opzet en uitwerking van het geheel en verrast door
de interessante behandeling van menig detailpunt. Die latere beschouwer
moet echter tevens vaststellen, dat de hele gedachtengang berust op de ver-

83·   Vgl. J.A. Schumpeter, t.a.p., biz. 1078, noot 8.
84·     Vgl. N.G. Pierson, Levensbericht van  mr.  W.C.  Mees, in: Verspreide economische
geschriften, deel II, blz. 340·
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onderstelde maar niet zo erg reale en weinig perspectief biedende identiteit
tussen geldwezen en muntwezen. Het woord bankbiljet komt in de rede am-
per voor en dan nog alleen in de betekenis van plaatsvervanger van bij de
centrale bank berustend metaal. Over geldcreatie anders dan door aanmun-
ting van metaal wordt niet gesproken, terwijl toch Mees in zijn bankleer, zo-
als reeds opgemerkt, blijk geeft de geldscheppende credietverlening welis-
waar niet onder die benaming maar toch als verschijnsel te kennen. Daarom
maakt de rede, uitgaande van een destijds al niet meer geheel op de realiteit
passende hypothese - men herinnere zich de strijd om het geldkarakter van
het bankdeposito in Engeland van destijds at decennia geleden - een zoals
gezegd enigszins onwerkelijke indruk. Het ligt voor de hand, dat deze zwakte
zich vooral ook moet openbaren in het prognostische derde deel van de voor-
dracht.

Vooraleer zich af te vragen wat de toekomst brengen zal, onderzoekt Mees
welke muntstandaard te verkiezen is, uitgaande van een toestand van grote
verscheidenheid van muntstelsels, ook ten aanzien van de standaard, om als
tweede punt dezelfde vraag te behandelen onder aanneming van eenheid van
muntstelsel in alle of althans grote meerderheid van landen. Interessant is het
om te zien, dat en hoe hij de gedachtenlijn van zijn Felix Meritis-voordrach-
ten doortrekt. In de zojuist eerstbedoelde toestand verdient de dubbele stan-
daard als muntstelsel voor een bepaald land sterke veroordeling. Het alter-
natieve karakter van deze standaard maakt een geordend muntwezen voor
zo'n land tot een onmogelijkheid. Het land in kwestie draagt alleen deze na-
delen, terwijl de bijkomende gunstige gevolgen van de alternatieve werking,
de waardesolidariteit der beide metalen onderling en de grotere waardestabi-
liteit van beide metalen tegenover andere goederen, gedeeld moeten worden
met alle andere landen, ook met die welke een enkele standaard hebben; dat
wil zeggen, die laatste landen profiteren er in gelijke mate van. Daartegen-
over staat, dat deze ten aanzien van een afzonderlijk land verwerpelijke stan-
daard juist de meest verkieslijke, want minst gebrekkige, voegt Mees daar
nuchter aan toe,85 zijn zou, wanneer de wens van velen, een gemeenschappe-

lijk muntstelsel in alle landen, gerealiseerd zou worden. Bij een internationaal
ingevoerde dubbele standaard zou de invloed van de wettelijke waardever-
houding op de werkelijke waardeverhouding zo overwegend worden, dat af-
wijkingen nooit groot en blijvend genoeg zouden kunnen zijn om algehele
uitstoting van een der beide standaardmetalen uit de omloop mogelijk te ma-
ken. De kwalijke kanten, die de dubbele standaard aankleven, zouden zich
aldus niet openbaren en de gunstige gevolgen zouden zich vrijelijk kunnen
doen gevoelen.
85· Vgl. Akademierede, biz. 32.
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Mees geeft ter verduidelijking nog een voorbeeld.
'Indien overal, onder alle omstandigheden en voor een ieder, tan mud rog-

ge en twee-derden mud tarwe gelijk nut of genot konden opleveren, is het
blijkbaar, dat, welke ook de algemeene voorwaarden van voortbrenging dier
twee graansoorten mochten zijn, en welke de toevallige uitkomsten der oog-
sten, 66n mud rogge en twee-derden mud tarwe steeds gelijke waarde zouden
hebben. De hoeveelheden van beiden zouden veranderlijk blijven, maar niet
hare onderlinge waardeverhouding.

986

Zo ook goud en zilver. Afgezien van het onwaarschijnlijk te achten geval,
dat de totale hoeveelheid van een der beide metalen plaatsing zou kunnen
vinden in de nijverheid op een hoger waardepeil dan waarop dat metaal als

munt bruikbaar zou zijn, zal, ook bij gebruik als nijverheidsgrondstof der
beide metalen, een groot deel steeds als munt moeten dienen. In die hoedanig-
heid kunnen de metalen niet anders dan op de wettelijke waardeverhouding
dienst doen, zodat deze de werkelijke verhouding blijft beheersen. Onder een
internationaal ingevoerd stelsel van de dubbele standaard kunnen goud en
zilver op grond van een schier volkomen en bestendige onderlinge waardeso-
lidariteit slechts tesamen in waarde stijgen of dalen, waardoor de waarde der
munt een grote mate van vastheid verkrijgt. Dit alles zou teloor gaan bij ge-
lijkheid van muntstelsel op basis van de enkele standaard. Reeds algemene
invoering van een enkele standaard, hetzij goud of zilver, zou ernstige pro-
blemen oproepen. E6n metaal zou de dienst van twee moeten doen en die
sterke stijging van de vraag naar het betrokken metaal zou het aan grote
waardewisseling onderwerpen met alle daaraan verbonden nadelen.

Duidelijk blijkt hier, dat Mees de gouden of zilveren standaard uitsluitend
ziet in hun primitieve en historisch gebonden vorm van een zuiver metalliek
monetair stelsel, waarbij de geldmassa vastgeklonken is aan het voor mone-
taire doeleinden beschikbare metaal en elke elasticiteit mist, die andere geld-
soorten naast dat metaal, zij het in min of meer rekkelijk verband daarmee,
daaraan zouden kunnen verschaffen.

Niet alleen internationale invoering echter van een en dezelfde enkele
standaard maar ook een functioneren als zodanig vindt Mees een bedenke-

lijke zaak. Dat geldt naar zijn mening met name als men in zo'n geval goud
kiest. Weliswaar doet men, 6f goud 6f zilver kiezend, voor bepaalde landen

altijd een verkeerde keus, omdat, afhankelijk van het ontwikkelingspeil der
betreffende landen 6f het ene df het andere metaal het meest geschikt is als
muntstandaard, maar de gevolgen zouden het meest ernstig zijn, wanneer de

86.   Idem, biz. 28. Een gelijke argumentatie vindt men bij Pierson. Vgl. diens Grondbe-
ginselen der staathuishoudkunde, biz. I 5 1.
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keuze op het goud viel. Het zilver verliest dan immers zijn positie als stan-
daardmetaal, waardoor het op den duur aan sterke en snelle waardeverande-
ringen onderhevig zou worden. Het zou dan ongeschikt worden als pasmunt,
terwijl juist bij de gouden standaard de pasmunt een zo belangrijke rol ver-
vult. Zelfs voor de meest ontwikkelde landen zou het met het oog hierop de
keuze van het goud als standaard, de keuze dus van dat 'tedere' stelsel, zoals
Mees de gouden standaard noemt, kwalijke consequenties hebben. In zijn
interventies tijdens de derde zitting van de Parijse conferentie op 20 juni  I 867
komt deze opinie van Mees sterk naar voren.

Na het voorafgaande is het wel duidelijk, wat Mees als de meest gewenste
toekomstige monetaire ontwikkeling ziet. Dat zou een dubbele standaard zijn
op internationaal niveau en het stelsel van de Latijnse Muntunie zou daar-
voor de beste uitgangspositie zijn.

Zoals Mees in zijn Akademie-rede uiteenzet, daarbij steunend op zijn Pa-
rijse bevindingen, acht hij een ontwikkeling in die richting onwaarschijnlijk.
Hoe levendig ook in Frankrijk de zucht is om de Franse munt in andere lan-
den ingang te doen vinden, de mening schijnt er te heersen, volgens Mees
overigens ten onrechte, dat dit doel beter bereikt zal worden na invoering van
de gouden standaard dan met behoud van de dubbele standaard. Men denkt
wellicht, dat men op die wijze beter aansluiting krijgt bij Engeland. Dat is
echter, naar Mees meent, een vergissing. Engeland wordt niet door het be-
staan van een dubbele standaard in Frankrijk weerhouden zich wat de gouden
munt betreft bij dat land aan te sluiten. De ingewikkelde verhouding der re-
keningsmunten,  om Mees' terminologie te gebruiken, speelt hier een grote
rol. Engeland is evenmin geneigd die munt in een eenvoudige verhouding tot
die van Frankrijk te brengen als Frankrijk dat ten opzichte van Engeland wil
doen. Voegt men bij de stroming ten gunste van het goud in Frankrijk de
mening van hen, die aldaar eveneens de gouden standaard wensen maar dan

niet met het oog op uitbreiding van het eigen muntterrein, maar eenvoudig
omdat zij aan dat stelsel de voorkeur geven voor een goede inrichting van het
eigen muntwezen, dan moet het volgens Mees als het meest waarschijnlijk ge-
acht worden, dat Frankrijk, gevolgd daarin door de overige staten van de
Unie, inderdaad tot de gouden standaard over zal gaan. Daarmee zal in feite
het laatste bolwerk van de dubbele standaard verdwenen zijn, waarmee dat
stelsel in alle beschaafde landen tot het verleden zal behoren. Het gevolg zal
zijn, dat goud en zilver voortaan onafhankelijk van elkaar in waarde zullen
kunnen stijgen en dalen en een verder ongunstig gevolg hiervan zal zijn, dat
beide metalen aan meerdere en sterkere waardewisselingen onderworpen zul-
len worden dan thans het geval is. Voert de Latijnse Muntunie de te voor-
ziene overgang naar het goud evenwel met beleid uit, getemporiseerd en met
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gebruikmaking van gunstige omstandigheden, dan is er de kans, dat de markt
der edele metalen niet al te zeer geschokt zal worden.

Zal dan de gouden standaard het stelsel van de toekomst zijn?
Ongetwijfeld, zegt Mees, zal er een propagandistische werking uitgaan van

het feit, dat landen als de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland het goud
als standaard hebben of invoeren. Een stellig oordeelis in deze echter niet te

geven. Zeker is, dat er altijd een aantal landen zal overblijven, speciaal onder
de minder ontwikkeldc, die zilver als hoofdmunt zullen behouden. Zeker is
ook, dat een veld winnen van de gouden standaard het ideaal van algemene
munteenheid nog naar een verdere toekomst zal verschuiven dan met het stel-
sel van de dubbele standaard nodig zou zijn. Om dit laatste behoeft men dan
volgens Mees toch weer niet zo erg te treuren. De algemene voorwaarden
voor een muntunie zijn naar zijn mening immers vooralsnog niet aanwezig.
Er bestaan nog geenszins garanties voor de juiste naleving van een eventueel
tot stand te brengen overeenkomst. Zolang misslagen en gebreken van het
ene land ook op het andere land een ongunstige uitwerking kunnen hebben,
zonder dat men daar veel verweer tegen heeft, is het voor landen, die een goed
geordend muntwezen hebben - Mees denkt hierbij vooral ook aan het eigen
land - beter hun zelfstandigheid op muntgebied te bewaren.

MEES EN DE MUNTSTRIJD VAN DE JAREN ZEVENTIG

Leest men de slotzinnen van Mees' Akademie-rede, dan krijgt men de indruk,
dat volgens hem Nederland, in het bezit van een goed geordend muntwezen
eti zich bewust van de kunde en de kracht om die goede regeling ook op den
duur te kunnen handhaven, de toekomst met vertrouwen tegemoet kon zien
en zeker voorlopig weinig te duchten zou hebben van storingen aan het mo-
netaire front.

De werkelijkheid zou spoedig een ander beeld vertonen.
De maatregelen van het na  1870-187 I  zegevierende Duitsland om zijn ver-

worven politieke eenheid ook op monetair terrein vorm te geven, wezen op
een beslissing ten gunste van de gouden standaard. Zij werden in Nederland
de aanleiding tot een jarenlang volgehouden en met felheid gevoerde strijd
om de 'muntquaestie.' Het verloop van deze strijd is t6 bekend dan dat het
nodig zou zijn er hier gedetailleerd verslag van te doen. Het meest uitvoerig
wei heeft De Jong zich met deze kwestie bezig gehouden en dat is begrijpelijk
met het oog op de belangrijke rol, die de Nederlandsche Bank met Mees nog
steeds aan het hoofd hierin gespeeld heeft.87
87·     Vgl. De Jong, deel II, de desbetreffende hoofdstukken uit het 2de en 3de boek.
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E6n grote vraag blijft echter te beantwoorden.
Een hervorming van het munt- en geldstelsel is een zaak, die de belangen

van velen raakt, individuele zowel als groepsbelangen. Het is bovendien een
zaak, waarvan de regeling aan de wetgever voorbehouden is, zodat naast het
sociaal-economische kader ook het politieke kader, waarin de beslissing val-
len moet, een grote rol gaat spelen. Het wordt dan uiterst moeilijk de discus-
sie vrij te houden van politieke aspiraties, van overwegingen van eigen- of
groepsbelang, van de storende invloed van hen, die op grond van eenvoudige
ondeskundigheid de zaak waar het om draait niet kunnen begrijpen en toch
mee de beslissing moeten nemen. De latere beschouwer krijgt dan gemakke-
lijk het beeld voor zich van een verward geheel, waarbij concrete maatregelen
slechts moeizaam uit de bus komen. Dit beeld van verwarring en traagheid
past op de zich een tiental jaren voortslepende strijd om het muntwezen in
Nederland van de jaren zeventig en het begin der jaren tachtig van de vorige
eeuw. Het heeft een buitenlands schrijver over Nederlands monetaire ge-
schiedenis zelfs de oprnerking uit de pen doen vloeien, dat het erop lijkt, dat
bij kwesties van het geldwezen de Nederlanders hun gewone praktische kijk
op en zakelijke behandelingswijze van economische aangelegenheden schij-
nen te verliezen.88  In zo'n situatie rijst de vraag: heeft de klare visie op de
problematiek dan geheel ontbroken? Dat allerlei instanties of individuele per-
sonen, waaronder volksvertegenwoordigers, de grote lijn niet kunnen zien of
soms om allerlei redenen niet willen zien, behoeft ons in dit geval niet zo te inte-
resseren. Maar interessant is de vraag, of die lijn hun inderdaad voorgehou-
den is, of de personen, die op grond van hun deskundigheid en ambt geroe-
pen waren leiding te geven inderdaad de juiste weg gewezen hebben.

Mees was in deze jaren - het laatste tiental van zijn leven - Nederlands
voornaamste monetaire autoriteit. Er is niet de minste reden om te twijfelen
aan zijn integriteit, zowel ten aanzien van zijn privt-belang als ten aanzien
van de onder zijn leiding staande instelling, ondanks verdachtmakingen met
betrekking tot dit laatste. Van bijzonder belang wordt dan de vraag, of Mees
het juiste woord op de juiste tijd gesproken heeft.

Het is niet mogelijk deze vraag met een ongeconditioneerd ja te beant-
woorden. Gezien Mees' persoonlijkheid en zijn instelling zou men graag alle

88.      Vgl. Ph. Kalkmann, Hollands Geldwesen  im  I 9. Jahrhundert, Schmoller's Jahrbuch,
I 90I,  blz.  I 223 e.v. Ik citeer een passage op  blz.  1 228:  'Wir sind gew6hnt, an den Holliin-
dern den praktischen Verstand und klaren kaufmannischen Blick zu bewundern; die Wirt-
schaftsgeschichte der Niederlande berechtigt uns dazu. Die Bethatigung dieser Eigenschaf-
ten vermissen wir aber in einem groszen Teil der hollandischen Wahrungspolitik des ver-
gangenen Jahrhunderts. Vielfach finden wir hier Mangel an Folgerichtigkeit und Unklar-
heit Ober das Ziel bei Erlass, Unsicherheit bei der AusfOhrung von Gesetzen Ober Geld-
wesen und Wahrung.
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onzekerheid, traagheid, uitstel en afstel, die de periode van  I 870 tot  1884 met
betrekking tot maatregelen aangaande het Nederlandse muntwezen geken-

merkt hebben, op rekening willen schrijven van een algemeen onbegrip voor
Mees' heldere uiteenzettingen omtrent de te volgen koers. Bovendien zou
men zich dan in het gezelschap bevinden van een man als Pierson, die in zijn
Levensbericht, begaan met de miskenning, die Mees op dit stuk volgens hem
ondervonden heeft en waardoor deze zich diep gegriefd voelde, de verklaring
van dit onbegrip enerzijds zoekt in een bij velen levend wantrouwen aangaan-
de Mees' motieven en anderzijds in een te geringe publiciteit, die Mees aan

zijn ideeen gegeven zou hebben, waardoor de openbare mening niet voorbe-
reid was op ingrijpende monetaire maatregelen.89 Toch is deze voorstelling
van zaken te eenvoudig. De latere beschouwer, die het voordeel heeft de lijn

der ontwikkeling wat verder doorgetrokken te zien, moet tot een andere con-
clusie komen. Ook voor degene, die thans nog eens de muntstrijd van de ja-
ren zeventig nagaat, zijn er vele redenen om bewondering te hebben voor

Mees' deskundigheid op monetair gebied en de karaktervastheid waarvan hij
blijk gaf in zijn toch delicate positie van tegelijkertijd te zijn adviseur van de

regering en leider van een bij de gang van zaken belang hebbende instelling.
Er is echter geen aanleiding Mees ten deze voor te stellen als het totaal mis-
kende genie en dat heeft wel degelijk iets te maken met het inhoudelijke van
Mees' visie in zake de muntkwestie.

Vooreerst, Mees h66ft gesproken, duidelijk gesproken en veel gesproken.
Op congres en in commissie, in jaarverslag, advies, memorandum en notitie

heeft hij in alle stadia, waarin de muntkwestie zich bevond, zijn standpunt in
voor eenieder verstaanbare taal uiteengezet. Mees is ook geh66rd en in zo-
verre gevolgd, dat de regering zich in het algemeen aan zijn voorstellen ge-
conformeerd heeft. Menige memorie van toelichting op ingediende wetsvoor-
stellen en menige ministeriele reactie op uitingen of vragen vanuit het parle-
ment dragen het stempel van Mees, die de van de Nederlandsche Bank uit-

gaande adviesstukken persoonlijk concipieerde en redigeerde. De stem van
Mees was ook niet die eens roepende in de woestijn. Hij had zijn medestan-

ders, medestrijders en supporters, die in tijdschrift en krant de lijn van Mees
verduidelijkten en uitdroegen. Ik noem slechts de namen van Pierson en Vis-

sering, die de meester trouw terzijde gestaan hebben. Men kan dit alles bij De
Jong met haast pijnlijke nauwkeurigheid geboekstaafd vinden.90

Waarom dan die lange periode van besluiteloosheid en waarom die parle-
mentaire tegenzin om mee te werken aan wat men destijds onder een defini-
tieve regeling van het muntwezen verstond? De reden hiervoor dient gezocht

89.    Vgl. N.G. Pierson, Levensbericht, t.a.p. blz. 354 e.v.
90.    Vgl. De Jong deel II, blz. 263, noot 2.
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te worden in de wijze, waarop het monetaire probleem in die jaren in Neder-

land gesteld werd. Op die probleemstelling heeft Mees een overheersende in-
vioed uitgeoefend en men is geneigd daaruit te concluderen, hoe paradoxaal
dit wellicht lijkt gezien Mees' concrete voorstellen tot regeling van de munt-
kwestie, dat de verantwoordelijkheid voor de periode van aarzeling en half-
slachtigheid ten dele bij hem ligt.

Ik teken hierbij onmiddellijk aan, dat men niet zeggen kan, dat deze perio-
de van onzekerheid tot rampzalige gevolgen voor Nederland geleid heeft.
Wat misschien het meest treft in dit stuk monetaire geschiedenis is, dat on-
danks de jarenlange strijd om de vraag, of en zo ja op welke nieuwe leest het
monetaire stelsel geschoeid moest worden, men niet verzuimde maatregelen
te treffen, die, hoewel gezien en bedoeld als van provisionele aard, voldoende
effectief bleken om de situatie onder controle te houden en mogelijk nadelige
gevolgen voor Nederiand van de ontwikkelingen elders te voorkomen. Ik kan

mij niet aan de indruk onttrekken, dat zich hier een markant verschil open-
baart met de strijd om de gouden standaard in de jaren dertig van onze eeuw,
toen de Nederlandse volkshuishouding veroordeeld werd tot het pijnlijke en
uiteindelijk vergeefse proces zich in zodanige vormen te wringen, dat de als
noodzakelijk geachte vaste goudwaarde van de gulden gehandhaafd kon
blijven. De Nederlandsche Bank heeft zich bij het treffen van de bedoelde ge-

eigende maatregelen in die vroegere strijd niet onbetuigd gelaten, hetgeen ge-
rekend moet worden tot de vele verdiensten van haar grote aanvoerder, Mees.
In deze hele affaire tref ik Mees aan in de opmerkelijke positie van de man,
wiens monetaire visie mede aanleiding kon geven tot strijd en verwarring,
maar die tegelijkertijd met de middelen, die hij ter beschikking had, ertoe bij-
droeg, dat deze visie niet tot een desastreus dictaat uitgroeide.

Mees' - laat ons zeggen theoretisch - standpunt ten aanzien van de mone-
taire problematiek van de jaren zeventig vioeide voort uit zijn geldtheoreti-
sche opvatting, zoals die in het voorafgaande aangeduid werd. Dit standpunt
kwam hierop neer - ik citeer Mees uit een notitie van zijn hand van 4 maart

I 875  -:  'Volgens de eerste beginselen  van de muntleer  is  het een vereischte

van elk goed muntstelsel, dat de waarde der munt zich richte naar de waarde

van goud of zilver; niet volkomen, omdat dit niet mogelijk is, maar toch zoo
dat de afwijkingen zoo gering mogelijk en zoo weinig mogelijk veranderlijk
zijn.'91 Anders geformuleerd, waardevast geld - Mees' goede muntstelsel -,

9 I.      Vgl.  De Jong, deel IV, document nr.  65,  blz.  333. De notitie was bedoeld om tesamen
met een suppletoire notitie van dezelfde datum (document nr. 66 bij De Jong) de toen-
malige minister van financien Van der Heim steun te geven bij een initiatief zijnerzijds om
de impasse in de muntkwestie (de bekende periode van standaardloosheid, veroorzaakt
door het verwerpen  door de Tweede Kamer begin maart  1874  van het wetsontwerp-Van
Delden tot invoering van de gouden standaard, gevolgd door het opnieuw schorsen der
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voorzover realiseerbaar, is slechts gewaarborgd als het bepalende element
voor de geldwaarde de waarde van goud of zilver is. De moeilijkheid voor de
praktijk van deze formule is - ik merkte het hierboven reeds op92 -, dat men
het ten principale met Mees hartgrondigeens  kan zijn, maar dat men dan nog
in het onzekere blijft omtrent de keuze van het metaal, dat als'waardegrond-
slag' dienen moet. Dan komen de vragen, - en zij kwamen: hoe zal de toe-
komstige productie van goud en/of zilver zich gaan ontwikkelen; wat gaat
Duitsland doen en wat zullen de gevolgen zijn voor de waarde zowel van
goud als zilver; wanneer gaat Frankrijk van zijn papierbasis af en welk me-
taal zal het kiezen; welke zijn de kansen voor een muntunie op basis van de
dubbele standaard en met welke gevolgen weer voor de waarde van goud en
zilver? Wanneer men op die wijze de keuze afhankelijk maakt van factoren en
omstandigheden, die men niet zelf in de hand heeft, dan heeft dat niet alleen
tot gevolg onzekerheid en twijfel aangaande de te nemen beslissing, maar is
tevens de kans groot op een herhaald wijzigen van een eerder ingenomen
standpunt.

Aan dit laatste gevaar is Mees zelf ook niet ontsnapt. Ik noem het een ge-
vaar,  omdat,  ook al ziet men in die wijziging van standpunt juist het vasthou-
den aan 66n en dezelfde lijn - de keuze van het meest waardevaste metaal,93 -
men bezwaarlijk verwachten kan, dat men zich in de kringen der medever-
antwoordelijken voor een beslissing dat veranderde inzicht met gelijke snel-
heid eigen maakt, een bijkomende reden voor uitstel van een definitieve in-
greep in de bestaande situatie.

In I869 ziet Mees in zijn Akademierede een veld winnen van de gouden
standaard in het verschiet, hoewel de kans op internationale munteen-
heid daarmee volgens hem verkeken is en tevens de voordelen van een inter-
nationaal toegepaste dubbele standaard versmaad worden. In september 187 I
zijn de coryfeeen van de Nederlandse monetaire wereld, Mees, Pierson, Vis-
sering en Vrolik, te Amsterdam bijeen ter vergadering van de Vereeniging
voor de Statistiek in Nederland. Vissering houdt een inleiding over de vraag,
of Nederland zijn muntstelsel zal kunnen behouden, wanneer in Duitsland
een nieuw muntstelsel wordt ingevoerd en zo neen, welk stelsel Nederland
zilveraanmuntingen op grond van de derde schorsingswet  van 3 december  I 874) te  door-breken. Vgl. ook hier, blz. 287 e.v. Gezien het 6chec van Van der Heim's voorganger viel de
tweede notitie van Mees terug op het voorstel van de staatscommissie-Van Bosse, gedaan
in haar eerste rapport als vastgesteld per 28 december I 872, namelijk invoering van gouden
standaardmunt met vrije aanmunting en tevens behoud van het zilver als standaardmunt,in de zin dan van wettig betaalmiddel tot onbeperkt bedrag, maar met verbod van vrije
aanmunting, aldus de handen vrij houdend om zowel naar enkel goud, naar enkel zilver als
naar een dubbele standaard te kunnen uitwijken.
92.   Vgl. hier, biz. 262.
93·    Vgl. noot 66.
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dan zal moeten kiezen. 94 Vissering is van mening, dat Nederland zo lang
mogelijk aan het zilver vast moet houden, omdat volgens hem dat metaal nog
altijd grotere kans op waardevastheid heeft dan goud. Wint de stroming ten
gunste van het goud veld, dan zou Nederland kunnen streven naar de vor-
ming met Pruisen en de Scandinavische landen van een 'Germaansche Unie'
op basis van het zilver. Mocht dat niet uitvoerbaar blijken, dan zou het voor
Nederland wellicht raadzaam zijn de zogenaamde 'halve dubbele standaard'
aan te nemen, te weten een gouden standpenning voor het groot-handelsver-
keer en voor het binnenlands verkeer een zilveren standpenning met dien ver-
stande, dat de waardeverhouding tussen beide niet wettelijk gefixeerd zou
worden, maar op gezette tijden een aanpassing zou kunnen plaats vinden aan
een gewijzigde marktverhouding der metalen.

Mees op zijn beurt verklaart zich geen onvoorwaardelijk tegenstander van
de gouden standaard, maar is er wel van overtuigd, dat zodanig stelsel onge-
schikt is om ooit algemeen te worden. Voor Nederland, dat een goed munt-
stelsel heeft op basis van zilver, is het hoogst ongeraden om dat zilver te ver-
laten en goud te nemen. Wij zouden daartoe eventueel gedwongen kunnen
worden als Duitsland en de Latijnse Muntunie op goud overgaan, maar die
veronderstellingen acht Mees niet waarschijnlijk, dit overigens in tegenstel-
ling met zijn in I 869 althans ten aanzien van Frankrijk uitgesproken ver-
wachting. 'En voor Duitschland,' zegt Mees, 'dat, evenals wij, den enkelen
zilveren standaard heeft, zou de overgang tot den enkelen gouden standaard
met zoo veel bezwaren gepaard gaan en inderdaad zoo onverstandig zijn, dat
men, rekenende op de wijsheid der Duitsche wetgevers, het meest waarschijn-
lijk mag noemen, dat het evenmin daartoe zal besluiten:95 Volgens Mees is
te verwachten, dat Duitsland de dubbele standaard zal nemen. Doet het dit
op basis van dezelfde waardeverhouding tussen goud en zilver als in de La-

tijnse Muntunie geldt, dan behoeft dit weinig bezwaar te ontmoeten. Integen-
deel. De dubbele standaard heeft juist bij toepassing op een uitgebreid terrein

zijn goede werking. Nederland blijft in dat geval vrij. Het kan zilver houden
of terugkeren naar de dubbele standaard. In dit laatste geval kan het ook
weer gouden munt hebben. Dat is daartoe ook de enige weg, want Visse-

ring's denkbeeld, het gangbaar verklaren van gouden munt op een afwisse-
lende wettelijke koers, acht Mees niet voor verwezenlijking vatbaar.

Nauwelijks twee maanden na de hier besproken vergadering wordt in
Duitsland de rijkswet van 4 december I87 I van kracht, die voorziet in de aan-

munting van gouden markstukken met voorlopige staking der zilveraanmun-
ting. Louter formeel gezien betekende dit nog niet een overgang naar de en-

94.     Zie voor een verslag van deze vergadering De Economist, 1 87 I, 2de decl, biz.  1057 e.v.
95·   Idem, blz. 1079.
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kele gouden standaard, maar het zou wel een grote stap in die richting blijken.
De directie van de Nederlandsche Bank, door de minister van financien om
haar oordeel gevraagd, antwoordt bij een door Mees geredigeerd schrijven
van 16 januari I 872, waarin in den brede de bezwaren tegen invoering van de
gouden standaard als algemeen stelsel worden uiteengezet, bezwaren die voor
de directie zo zwaar wegen, dat invoering door Duitsland met de gevolgen,
waartoe die maatregel leiden zou, kort en goed een ramp voor Europa en
voor Duitsland zelf niet in het minst genoemd wordt.96 Hoewel Mees erop
wijst, dat het Nederland gemakkelijker zal vallen dan Duitsland om de gou-
den standaard in te voeren wegens de uitlaatklep-Indit voor eventueel over-
tollig zilver, hebben het door hem opgeroepen schrikbeeld van een gedwongen
navolging van Duitsland naar enkel goud als standaardmetaa197 alsmede zijn
warme pleidooi voor de dubbele standaard98 in Den Haag dusdanig indruk
gemaakt, dat men zelfs besloot tot een diplomatieke stap. Men wilde af-
schriften van de brief van de bankdirectie aan de Nederlandse gezantschap-
pen zenden, teneinde onze diplomatieke vertegenwoordigers en met name de
gezant te Berlijn, jhr. mr. W.F. Rochussen, in staat te stellen te bevoegder

plaatse vertogen te houden, die ertoe zouden kunnen leiden, dat van plannen
tot invoering van de gouden standaard althans voorlopig werd afgezien en
men in de plaats daarvan de dubbele standaard zou kiezen. Mees, geheeleens
met dit plan, heeft zijn brief van 16 januari 1872 zonder aan de inhoud daar-
van iets wezenlijks te veranderen omgewerkt tot een wat compacter memo-
rie,99 welk stuk inderdaad in Franse vertaling naar enkele gezantschappen
verzonden is. Enig resultaat heeft deze stap niet opgeleverd.

[n de loop van dat zelfde jaar I 872 schijnt Mees er toch meer en meer van
overtuigd te zijn geraakt, dat de voorstanders van de gouden standaard in
Duitsland het pleit zouden winnen en, wat de situatie nog onheilspellender
maakte, dat er niet te rekenen viel op een spoedige terugkeer van Frankrijk
naar een op metaalbasis gevestigd muntwezen met behoud van de dubbele
standaard.  Blijkens een schrijven  van  I 6 oktober  I 872  aan de minister  van
financien achtte hij zich verplicht erop te wijzen, dat Nederland de ontwikke-
ling niet lijdelijk kon blijven aanzien, maar dat maatregelen dienden te wor-
den genomen tot afweer van de nadelen, die zouden kunnen voortvloeien uit

96.      De bedoelde brief staat afgedrukt bij De Jong, deel IV, document nr. 40.
97· Mees hamert nog eens sterk op de moeilijkheden, die kunnen ontstaan uit de nood-
zaak voor een land als Nederland het onstabiel in waarde wordende metaal zilver in niet
onbelangrijke hoeveelheid als hoogwaardige pasmunt te moeten handhaven.
98, De dubbele standaard vervult de Duitse wens naar circulatie van gouden munt en
schenkt overig Europa de zegeningen van een stabiele waardeverhouding tussen goud en
zilver.
99. Deze memorie van Mees staat afgedrukt bij De Jong, deel IV, document nr. 4I.
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elders plaats hebbende veranderingen op muntgebied.100 Dit initiatief van
Mees heeft geleid tot het instellen van de bekende staatscommissie-Van
Bosse, waarin met Mees het puik van Nederlands monetaire wereld zitting
kreeg en die overeenkomstig zijn suggestie belast werd met het onderzoek
naar de nadelen, die te duchten waren van de ontwikkeling op muntgebied in
Duitsland met aanduiding van de middelen, welke Nederland aan zou kun-
nen wenden om die nadelen te voorkomen.101 De formulering van de op-
dracht aan de commissie-Van Bosse illustreert de negatieve Nederlandse op-
stelling ten aanzien van de ontwikkeling op internationaal monetair gebied.

Voorkoming van te duchten nadelen, dat was het motto. Wat om ons heen te

gebeuren stond, was afbraak, geen opbouw, geen fase in een ontwikkeling,
die wellicht positieve elementen zou kunnen bevatten.

Zoals bekend heeft de commissie-Van Bosse een tweetal rapporten uitge-
bracht en het behoeft geen verwondering te wekken, dat haar voorstellen ge-
heel in de lijn van deze afweergedachte lagen. Haar eerste rapport, gedateerd
28 december I 872, draagt een provisioneel karakter. Nog steeds immers is
het niet zeker wat Duitsland doen gaat en om op alle eventualiteiten voorbe-
reid te zijn bepleit de commissie invoering van gouden standpenningen met
behoud van het zilver als standaardmetaal. Tevens bevatte de door haar op-
gestelde concept-wet een clausule, die voorzag in de mogelijkheid vrije aan-
munting van 66n der standaardmetalen tijdelijk te beperken of te schorsen.

Hoewel men bij dit laatste in eerste instantie aan het zilver dacht, kon men
met deze constructie alle kanten op. Bovendien - en dat was voor de com-
missie een primair punt - de band tussen de gulden en minstens 66n metaal
zou onder geen omstandigheid verbroken worden, een stellingneming, geheel

passend in de visie van Mees op het monetaire vraagstuk.
De schone droom van de commissie, dat het zou komen tot een interna-

tionale invoering van de dubbele standaard, bleek spoedig ijdel. Reeds in
februari  I 873 werd in Duitsland een wetsontwerp aanhangig gemaakt tot in-

voering van de enkele gouden standaard. De commissie, in de kort nadien

juist gebleken veronderstelling, dat dit wetsontwerp in wezen ongewijzigd de
eindstreep halen zou, bracht op 26 juni I 873 een nader verslag uit, het voor-
stel behelzend, dat Nederland nu, gezien de te verwachten daling en blijvende
instabiliteit van de waarde van het zilver, onverwijld de enkele gouden stan-

100.     Zie de brief van de bankdirectie aan de minister van financien  de dato 16 oktober
1872 bij De Jong, deel IV, document nr. 49.
I O 1. De commissie was samengesteld als volgt:  mr.  P.P. van Bosse en dr. A. Vrolik,  bei-
den oud-minister van financien, eerstgenoemde tevens voorzitter van de commissie;  mr.
W.C. Mees, president van de Nederlandsche Bank; de Leidse hoogleraar mr. S. Vissering
en ten slotte jhr. mr. dr. A.D. van Riemsdijk, lid van het Muntcollege, als secretaris van de
commissie.
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daard zou invoeren. Nederland diende dus de weg op te gaan, die Mees
slechts ruim 66n jaar tevoren een ramp voor Europa genoemd had. Geheel in
de lijn voorts van Mees' visie, dat het stelsel van de gouden standaard vooral
mel het oog op de problematiek van de binnenlandse geldcirculatie ten enen
male ongeschikt was voor minder ontwikkelde landen, bepleitte de commis-
sie behoud van de zilveren standaard voor India, verbreking dus van de mo-
netaire eenheid met het moederland, maar het voordeel opleverend van een
afzetgebied voor in Nederland overtollig geworden zilver.

Men ziet uit deze belichting van enkele punten uit de aanvangsfase van de
muntkwestie, dat de conflictstof hoog opgestapeld werd. Nederland moest
een goed functionerend geldstelsel aan kant zetten om een veel moeilijker
hanteerbaar systeem daarvoor in de plaats te stellen. Nederland zou onder
het regime van de gouden standaard gevrijwaard worden voor de gevolgen
van een zilverdepreciatie, maar was dan wellicht de te verwachten appreciatie
van het goud niet een nog groter euvel? Wat dit laatste betreft, had Mees nog
in zijn Akademierede van I869 gewezen op het gevaar, dat men liep voor het
geval men het goud 'tot algemeenen en eenigen muntstandaard kiest' en het
met het oog op de wisselvalligheden der goudproductie onvoorzichtig ge-
noemd'plannen van munthervorming te maken, bij welke men, om ze te zien
gelukken, op eene schier wonderdadige medewerking der natuur moet reke-
nen.'102 Bedenkelijk - wellicht beter is het te zeggen onverteerbaar - moest
het naast deze overweging voor velen ook zijn, dat de voorstellen van de
commissie-Van Bosse neerkwamen op een verbreking van de munteenheid
tussen Nederland en Indie, terwijl nog geen twintig jaar geleden met veel
moeite en kosten een hervorming van het koloniale muntstelsel tot stand was
gebracht, waarbij juist die begeerde eenheid een feit was geworden.

Ik kan het moeilijk anders zien dan dat de lijn, die door Mees en in zijn
gevolg door de geheel in zijn monetaire filosofie denkende commissie-Van
Bosse aangegeven werd, juist daardoor voor velen bezwaarlijk te volgen was,
omdat die lijn naar de theoretische opvattingen van de opstellers zelf een
sprong in het ongewisse vormde. Deze opvattingen lagen, zoals de latere be-
schouwer constateren moet, nog dermate gebed in de metaalsfeer, dat op
grond daarvan de gouden standaard niet anders gezien kon worden dan
in zijn primitieve verschijningsvorm van gouden-muntenstandaard met een
daaruit volgend star verband tussen het goud en de totaliteit van de geldcir-
culatie en de daarin verscholen liggende dreigende gevaren voor 'onze munt.'
Nu het de goden van Nederlands monetaire olympus nog niet vergund was

102. Vgl. t.a.p.,blz. 24·
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die gouden standaard te plaatsen in het perspectief van een meer flexibel
geldstelsel - de stap van muntwezen naar geldwezen - kon men moeilijk ver-
wachten, dat dit licht op zou gaan voor de figuren uit de lagere regionen. Men
bleef dientengevolge steken in de vraag, welk metaal op grond van zijn rela-
tieve waardevastheid de voorkeur verdiende als grondslag voor ons munt-
stelsel, een vraag, waarop niet anders dan een speculatief antwoord te geven
was.

Dit heeft geleid tot het verwerpen door de Tweede Kamer van het wetsont-
werp-Van Delden van 28 oktober  I 873, waarbij overeenkomstig de adviezen
van de staatscommissie-Van Bosse in haar nader rapport van 26 juni van dit
jaar een overgang naar de enkele gouden standaard voorgesteld werd. De
Kamer is daarbij niet over 66n nacht ijs gegaan. Haar negatieve votum had
plaats op 2 maart I874, zodat zij aan de kwestie ruim vier maanden besteed
had. Eerst Van Delden's opvolger Van der Heim heeft kans gezien een nieuwe
muntwet door het parlement te loodsen en dan ook nog slechts als een provi-
sionele regeling, de wet namelijk van 6 juni I 875, waarbij met behoud van het
zilver als standaardmunt maar zonder vrije aanmuntingsmogelijkheid, het
gouden tientje met vrije aanmunting voor particuliere rekening werd inge-
voerd. Het voorlopig karakter van deze wet'tot nadere tijdelijke voorziening
omtrent het Nederlandsche muntwezen' kwam reeds in haar naamgeving tot
uiting en zij bevatte dan ook een slotartikel, dat zij v66r I januari I 877 zou
worden herzien. De voorstanders van enkel goud konden er een stap in de
goede richting in zien, de zilversupporters konden zich troosten met de ge-
dachte, dat de wet een tijdelijk karakter had, terwijl ten slotte diegenen, die
nog immer hoopten op een internationale dubbele standaard tevreden kon-

den zijn met het feit, dat het zilver als standaardmetaal niet geheel en al uit-
geschakeld werd.

Nam aldus het compromis-karakter van het wetsontwerp voor een meer-
derheid van parlementariers de noodzaak weg het vanuit hun persoonlijke
visie op het standaardvraagstuk af te wijzen, een positieve factor ten gunste
van aanneming vormde de overweging, dat de invoering der gouden munt
een halt zou kunnen toeroepen aan de destijds opvallende daling der wissel-

koersen,  met name de koers van het pond sterling, welke daling door velen,
vooral in handelskringen, als een serieus euvel werd gezien. Het is van belang
er in dit verband aan te herinneren, dat parallel aan de pogingen om een
nieuw wettelijk kader te scheppen voor het Nederlandse muntwezen, zich de
geschiedenis van de drie schorsingswetten afgespeeld heeft. Zoals het meer

gaat, kon ook in de muntkwestie de praktijk van alle dag niet wachten op de
uitslag der spiegelgevechten over de grote oplossingen. Met korte-termijn-
maatregelen dwong zij als het ware af, waar men het in beginsel niet over eens
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kon worden. De dagen van het zilver waren geteld en ook al wilde men dat of
kon men dat niet erkennen, men handelde - de natuur sterker zijnde dan de
leer - zij het onder het mom van het voorlopige wel dienovereenkomstig. Nog
v66r de commissie-Van Bosse haar nader rapport uitbracht, diende minister
Van Delden, bevreesd voor de financiele gevolgen voor de schatkist van even-
tuele demonetisatie van de zilveren standaardmunt, zonder de commissie-
Van Bosse, de Nederlandsche Bank of wie dan ook te raadplegen, bij de
Tweede Kamer een wetsontwerp in tot tijdelijke schorsing van de vrije aan-
munting van zilver voor particuliere rekening.  Hem trof daarbij het ongeluk,
dat graag dengene treft, die het eigenlijke oogmerk van zijn handelen wil ver-
bergen en dan naar argumenten zoeken moet om zijn voorstellen te motive-
ren. Van Delden stelde het in zijn memorie van toelichting voor, alsof schor-
sing van de zilveraanmunting, die volgens hem ook door de commissie-Van
Bosse in haar eerste rapport aanbevolen was, ertoe strekken zou de waarde-
daling van onze munt als gevolg van een de behoefte van het verkeer verre
overschrijdende zilveraanmunting, die hij meende waar te nemen, een halt
toe te roepen. Hij gaf daarmee te kennen niets te begrijpen van de modus
operandi van de zilveren standaard in ons land. Te meer interessant is het
daarom op te merken, dat Mees, wiens monetaire theorieen wellicht niet de
meest geschikte voedingsbodem vormden voor een soepel tot stand te bren-
gen formeel-wettelijke hervorming, in materieel opzicht een vaste greep op de
situatie had en niet aarzelde daarvan gebruik te maken.

De  wet  van   I 847 kende particulieren het recht  toe van vrije aanmunting
van zilver, maar de parktijk was gegroeid, dat de enige particuliere aanmun-
ter van belang de Nederlandsche Bank was. Die praktijk k6n groeien, omdat
de Bank op grond van faciliteiten, die zij aan de Muntmeester toestond met
het oog op tijdstip en omvang van ter vermunting aan te bieden partijen zil-
ver. op haar beurt van laatstgenoemde een zekere reductie kreeg op het door
hem in rekening te brengen muntloon. Dit, gevoegd bij het feit dat de Bank
bij het doen aanmunten niet zoals anderen met de rentefactor l'ekening be-
hoefde te houden - zij betaalde het zilver immers met niet rentedragende bil-
jetten -, stelde haar in staat haar aan- en verkoopprijzen van zilver te stellen
respectievelijk boven en beneden het bedrag, dat per kilogram zilver verkre-
gen kon respectievelijk betaald moest worden bij aanmunting of versmelting
door derden. Gevolg was, dat aan- en afvoer van zilver, teweeg gebracht door
de stand der wisselkoersen, geheel over de bank liep. Van het door haar ver-
kregen zilver liet de Bank slechts zoveel vermunten als zij met het oog op haar
liquiditeit nodig oordeelde. 103 Onnodige muntslag werd op deze wijze zoveel

103.   Uiteraard hield zij ook rekening met de speciebehoefte van Nederlandsch-Indie, dat
geen eigen munt had.
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mogelijk voorkomen, ofschoon dit uit maatschappelijk oogpunt gunstige ef-
feet wel resulteerde in een, overigens matige, winst voor de Bank. Onder deze

omstandigheden is het duidelijk, dat het de facto handhaven van de zilveren
standaard op korte termijn, afhankelijk namelijk van de voorraad ongemunt
zilver in de kelders der Bank, geheel bij de bankleiding berustte. Stopte zij de
aankoop van zilver, waartegen zich geen enkele wettelijke bepaling verzette,
dan kon toch geen nieuwe zilverimport plaats vinden, ook al zou de stand
van de wisselkoersen dat op zichzelf beschouwd mogelijk maken. De Bank
kon immers de muntfabriek volledig voor derden blokkeren met haar eigen
metaalvoorraad.  Toen in het najaar van  I 872 de dubieuze positie van het zil-
ver zich begon te manifesteren in een dalende tendens van de Londense zil-
verprijs heeft de Bank inderdaad tot deze stap besloten. Per 7 november I 872
staakte zij haar zilveraankopen.

De vraag rijst,  of deze maatregel, die strikt genomen niet past in  Mees'  op-
vatting van een noodzakelijk geacht onverbrekelijk verband tussen munt en
metaal, te billijken is. Ik geloof, dat men hierop bevestigend moet antwoor-
den. De staatscommissie-Van Bosse was ingesteld. Hervorming van het Ne-
derlandse muntstelsel stond naar alle waarschijnlijkheid voor de deur. Welis-
waar was nog onzeker wat Duitsland doen zou, maar zelfs in het veronder-
stelde gunstige geval, dat aldaar de dubbele standaard ingevoerd zou worden
en Nederland daarin volgen zou, was de kans groot, dat zilver in verhouding
tot goud in waarde zou dalen en dat daardoor de Bank niet aan verlies op
haar ongemunt zilver zou kunnen ontkomen. Zij had dat zilver aangehouden
binnen het kader van de geldende muntwet en men kon haar moeilijk ver-
wijten, dat zij verlies op dat zilver wilde voorkomen door stopzetting van
haar zilveraankopen en vermunting van haar bezit aan baren. De zilveraan-

koopstop verhinderde bovendien een verder aangroeien van een eventueel
door de Staat te lijden demonetisatieverlies. Op grond van deze overwegingen
en rekening houdend met de niet ten onrechte bij Mees levende verwachting,
dat op korte termijn een beslissing zou vallen ten aanzien van de toekomstige
muntregeling, kan men hem met betrekking tot deze maatregel van de Bank
geen principitle verloochening van zijn fundamentele opvattingen ten laste
leggen. Maar toch, stond daar niet tegenover, dat, nu als gevolg van de sta-

king der zilveraankopen de band met het zilver, hoezeer ook naar verwacht
tijdelijk, althans in neerwaartse richting verbroken was, de sterlingkoers on-
beperkt dalen kon? In theorie zeker, maar de Bank verloor die mogelijkheid
niet uit het oog. Eigen risico niet schuwend had zij al aanvangend oktober
I87I niet onbelangrijke goudaankopen gedaan. Thans, tegelijk met de stop
op de zilveraankoop, verklaarde zij zich bereid die goudaankopen voort te
zetten. Zij heeft die bereidheid gehandhaafd en geleidelijk ook geeffectueerd
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tot  aan de intrekking  van het wetsontwerp-Van Delden begin maart 1874.
Men ziet, dat in het hier geschetste patroon de schorsingswet-Van Delden
monetair-technisch totaal overbodig was. De minister had zijn wetsvoorstel
gemotiveerd door te wijzen op de sterk toegenomen zilveraanmuntingen, die
bij voortzetting een onnodig verlies voor de schatkist zouden betekenen, wan-
neer bij eventuele demonetisatie van zilver tot omwisseling in goud zou moe-
ten worden overgegaan. Bovendien stelde hij  het voor, alsof door voortgezet-
te aanmuntingen de waarde van ons ruilmiddel, toch reeds aangetast door de
waardedaling van het muntmetaal, nog verder naar beneden zou worden ge-
drongen.

In dit laatste lag natuurlijk een ministeriele blunder van de eerste orde, nog
verergerd zo mogelijk door Van Delden's opmerking, dat hij met zijn voor-
stel in wezen handelde conform de voorstellen van de commissie-Van Bosse,
zoals gedaan in haar toen nog eerste rapport. Mees blijkt ten zeerste verrast
te zijn geweest door 's ministers optreden, waarvan hij eerst kennis kreeg bij
schrijven van zijn vriend Dullert, voorzitter van de Tweede Kamer en sedert
1870 commissaris der Bank, die hem tevens met het oog op de door de mi-
nister verlangde spoedbehandeling om zijn oordeel vroeg. Nu, dat oordeel
lieeft Dullert in een in voor Mees ongewoon felle bewoordingen gestelde
brief gekregen en naar men gevoeglijk aan kan nemen zal Dullert een en an-
der de minister onder vier ogen  wel ter kennis hebben gebracht.104  Men kan
de ergernis van Mees begrijpen over de onnozelheid van 's ministers opmer-
kingen over de behoefte van het verkeer aan ruilmiddel in specievorm en over
zijn volslagen onbegrip ten aanzien van het verband tussen aanmunting van
zilver en waarde van het ruilmiddel. Wat dit laatste betreft, de minister zag,
naar Mees uiteenzette, blijkbaar niet in, dat aanmunting slechts dan een de-
precierend effect kon hebben, voorzover het nieuw geimporteerd zilver be-
trof. Sedert geruime tijd werd echter geen baar zilver meer aangevoerd. Ver-
inunting van het reeds langer bij de Bank berustend zilver had voor de groot-
te zan de circulatie geen enkel ge\'olg. De verwijzing naar de voorstellen der
commissie-Van Bosse miste bovendien elke grond, omdat de commissie be-
perking der zilveraanmunting afhankelijk had gesteld van vrije goudaan-
munting. Bovenal moet Mees gebelgd zijn geweest over het feit, dat zijn voor-
zichtig manoeuvreren op monetair-technisch terrein, waarbij noch het natio-
nale belang noch ook de gerechtvaardige belangen der Bank uit het oog ver-
loren werden, op haast plompverioren wijze doorkruist werd door een maat-
regel, waarvan de enige ratio was het belang van de schatkist, evenwel zon-
der het als zodanig voor te stellen en met miskenning van de verantwoorde-
lijkheid, die de Staat te dragen had.
104. De persoonlijke brief van Mees aan mr. W.H. Dullert de dato 20 maart  1873  vindt
men afgedrukt bij De Jong, deel IV, document nr. 5 1.
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Toch heeft het ministeriele voorstel het in het parlement gehaaid, in de
Tweede Kamer met de grootst mogelijke meerderheid, in de Eerste Kamer
zelfs met algemene stemmen. Hoewel de minister in de Tweede Kamer heeft
moeten toegeven, dat het financiele belang van de Staat de enige grond voor
indiening was geweest, heeft dit college, men zou haast zeggen bij traditie wat
stekelig tegenover de Bank als het ging over afweging van de geldelijke belan-
gen van Staat en Bank, het achteraf toch slechts vermeend gebleken voordeel
voor de schatkist105 laten prevaleren en de Senaat is het daarin gevolgd. 106

Zo ziet men, dat nog voordat de formele discussie omtrent de standaard-
kwestie werkelijk op gang kwam het zilver als het ware reeds een stoot in de
rug kreeg en wel defacto van de zijde der Bank op grond van begrijpelijke en
te billijken motieven, dejure van de zijde van de hoogste wetgever op grond
van eveneens begrijpelijke maar zeker niet te billijken beweegredenen. Van
deze slag zou het zilver zich niet meer herstellen, als men ten minste afziet van
de korte periode van herstel van de vrije aanmunting van zilver na afloop van
de werkingsduur van de op grond van de tweede schorsingswet uitgevaardig-
de uitvoeringsbesluiten.107 Theoretisch moest de strijd nog gestreden wor-
den, maar de latere beschouwer kan in de laatst vermelde gebeurtenissen
slechts aan aanduiding zien, dat de praktijk, geconfronteerd met de proble-
men van de dag en daaruit een uitweg zoekend, daarmee tevens doende was

de weg te banen voor de uiteindelijke oplossing.

Reeds meermalen werd gewezen op de grote betekenis, die Mees uit een
oogpunt van waardevastheid der munt hechtte aan de band met het metaal.

Hij had er weliswaar zelf aan meegewerkt om die band te verbreken door de
staking der zilveraankopen door de Bank, maar hij had dit gedaan in de ver-
onderstelling, dat op korte termijn een hervorming van het muntwezen tot

105·    Het is zoals bekend nooit tot demonetisatie van het grove zilver gekomen.
106.   Men zie het gedetailleerde verslag van deze gebeurtenissen bij De Jong, decl II, biz.
246 e.v.
107.     Op I mei 1874 eindigde de werkingsduur van het op grond van de tweede schorsings-
wet uitgevaardigde K.B.  van  I 5 janiari van dat jaar, dat zilveraanmunting voor particuliere
rekening nog tegenhield. Het intussen door de Tweede Kamer uitgebrachte negatieve
votum inzake het wetsontwerp-Van Delden  van 2 maart  1874 leek moeilijk te verenigen
met maatregelen tot verdere beperking of schorsing van particuliere zilveraanmuntingen.
Per  2 mei  1874 werd  de  Munt dan  ook  weer voor particulieren geopend, welke toestand
geduurd heeft tot het van kracht worden ongeveer medio december 1874 van de uitvoerings-
maatregelen op grond van de derde schorsingswet. Strikt genomen betekende ook deze
vrije periode geen (tijdelijk) herstel van de zilveren standaard, omdat de Bank onmiddellijk
van de gelegenheid gebruik maakte om haar 'oude' zilver ter Munt te brengen. Zij slaagde
er niet in haar hele barenvoorraad in specie om te zetten, omdat als gevolg van nieuwe in-
structies voor de muntmeester het feitelijk monopolie der Bank bij de Munt doorbroken
werd. Vgl. De Jong, deel II, blz. 307 e.v.
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stand zou komen. Nu de wetgever zich voorshands beperkt had door middel
van een trio van schorsingswetten de breuk met het zilver te bestendigen zon-
der de gulden een nieuwe metaalbasis te geven, ontstond een in de visie van
Mees zeer ongewenste toestand. Nederland had thans noch de zilveren, noch

de gouden, noch de dubbele standaard en naar Mees' opvatting ontbeerde
onze munt daardoor 61 ke waardestandaard. Men is geneigd zich af te vragen,
wat dat dan wel voor fatale gevolgen met zich bracht of brengen kon.

Mees laat ons daarover niet in het onzekere. In een brief van 5 januari
1874, waarbij de directie van de Bank advies uitbrengt terzake van een uit te
vaardigen K.B. tot verlenging van het aanmuntingsverbod op grond van de
tweede schorsingswet, zegt Mees, dat zich in de bestaande toestand het be-
zwaar doet gevoelen van 'onzekerheid der waarde van ons ruilmiddel.' In te-
genstelling evenwel met wat men verwachten zou, namelijk dat die onzekere
waarde van ons ruilmiddel zich dan uiten zou in een te verwachten ongewis
verloop der prijzen van goederen en diensten - onzekere waarde van het ruil-
middel kan toch weinig anders betekenen dan een in de lucht hangend prijs-
niveau - meet hij die onzekere waarde uitsluitend af aan het verloop van een
bepaald stel prijzen, namelijk de wisselkoersen. Hij vervolgt immers in'ge-
noemde brief: 'Bij het gemis van een waardestandaard onzer munt zijn de
wisselkoersen, die de waardeverhouding tusschen ons ruilmiddel en dat van
andere landen uitdrukken, aan de grootste veranderingen blootgesteld. Zij
kunnen onbepaald dalen zonder dat nieuwe aanmunting van aangevoerd
metaal aan die daling een perk stelle; en zij zouden meer dan 6 pct. boven hun
tegenwoordig peil kunnen stijgen, alvorens verdere stijging door uitvoer on-
zer munt beteugeld werd.

1108

Bij deze stellingneming van Mees dienen twee opmerkingen gemaakt te
worden. Vooreerst, veranderingen in de wisselkoersen, die grootheden, die
naar Mees' eigen definitie de waardeverhouding tussen ons ruilmiddel en dat
van andere landen aangeven, zeggen op zichzelf nog niets omtrent al of niet
gewijzigde waarde van ons ruilmiddel. Mogelijk is immers ook, dat de waarde

van het vreemde ruilmiddel veranderd is. Maar verder, bij gebreke van een

metaalstandaard, hetgeen Mees dus zonder meer gelijk stelt met het ontbre-
ken van 61ke waardestandaard, zouden de koersen onbeperkt kunnen dalen
zonder dat metaalaanvoer een rem oplevert. Dit laatste moge zo zijn, de
koersen kdnnen onbeperkt dalen zonder dat de rem van de metaalinvoer in
werking treedt, maar de vraag is, of zij zonder die rem ook onbeperkt z6uden
dalen. Had Mees zich hier niet dienen te herinneren zijn uiteenzettingen over
de waardepariteit uit zijn verhandeling over het Indische muntwezen en zijn
nog duidelijker uiteenzetting daarover in zijn eveneens reeds vermeld artikel
108.    Vgl. De Jong, deel IV, document nr. 58.
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in het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek  van   I 857  over  de
vraag, of Nederland  er w61 aan gedaan  had  door in  I 847 zilver tot 'eenigen
muntstandaard' aan te nemen?109

In dit laatste artikel noemt hij de waardepariteit'het natuurlijke zwaarte-
punt, waarom zich de koers in zijne dagelijksche slingeringen beweegt, en is
dus de gemiddelde koers,' nader gedefinieerd als 'het punt, waarop de geld-
som, waarvoor de wisselbrief verhandeld wordt, ter plaatse waar die handel
geschiedt, gelijke ruilwaarde heeft, als de in den wisselbrief uitgedrukte geld-
som, ter plaatse van betaling.'110 Mees onderscheidt deze waardepariteit uit-
drukkelijk van de metaalpariteit, die bestaat tussen landen met een metalen
standaard. Die metaalpariteit is een vaste grootheid tussen landen met gelijk
standaardmetaal, voorzover er althans geen wijziging komtin defijngewichts-
verhouding der standaardmunten en een veranderlijke grootheid tussen lan-
den met verschillend metaal als standaard, afhankelijk namelijk van de waar-
deverhouding der betrokken metalen. Mees argumenteert nu, dat in beide
gevallen op grond van het bekende mechanisme de waardepariteit nooit veel
of langdurig af kan wijken van de metaalpariteit. Uit de concrete omstandig-
heid echter, dat de waardeverhouding van twee valuta door de metaalpariteit
in een bepaald stramien gehouden wordt, mag men mijns inziens niet af-
leiden:
a  dat daarmee een 'zekere' waarde verschaft wordt aan elk of 66n der beide

valuta noch
b dat bij het ontbreken van die metaalpariteit de wisselkoers per se blootge-

steld is aan ongelimiteerde stijging ofdaling.
Wat het eerste betreft kan het zijn, dat juist de onzekere waarde van het

ruilmiddel, een wisselend prijsniveau, de prijs is, die betaald moet worden
voor de stabiele waardeverhouding tot een andere valuta en wat het tweede
betreft, ontbreken van een metaalpariteit betekent toch niet ipso facto het te-
loor gaan van dat 'natuurlijke zwaartepunt,' waaromheen zich de dagelijkse
koersslingeringen bewegen en welk zwaartepunt gevonden wordt door een
koopkrachtsvergelijking van de betrokken valuta. Blijft de koopkracht van
twee valuta stabiel - en daarvoor is een band van het ruilmiddel met edel me-
taal geen essentieel vereiste -, dan blijft ook de waardepariteit stabiel en is er
geen reden voor een onbeperkt afglijden noch voor een onbeperkt stijgen van
de wisselkoers tussen beide landen. Zouden de vraag- en aanbodsverhoudin-
gen op de wisselmarkt de koersvorming van het 'natuurlijke zwaartepunt'
doen afwijken, dan zouden krachten in werking komen om de koers naar dat
punt terug te voeren. Men kan toegeven, dat de waardepariteit aan de wissel-

I09.    Vgl. hier, blz. 246 e.v. en noot 52.
I IO.    Vgl. t.a.p., blz. 268.
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koersvorming meer speelruimte laat zowel naar omvang als naar duur van de
uitslagen dan resulteert uit het bestaan van een metaalpariteit, maar onjuist
blijft het instabiele wisselkoersen zonder meer te identificeren met instabiele
waarde van het ruilmiddel of gedaaide wisselkoersen met gestegen waarde
van dat ruilmiddel.

Het is eens te meer opmerkelijk om te zien hoe de feiten van de dag, of in
dit verband misschien beter gezegd de noden van de dag, invloed uitoefenden

op de theoretische benadering van bepaalde problemen. Het Nederlandse
monetaire bestel was van zijn metaalbasis beroofd. Het ruilmiddel bestond

voornamelijk uit op de wereldmarkt gedeprecieerd zilver. Ik vind echter ner-
gens melding gemaakt van enige consequentie uit dien hoofde ten aanzien
van het niveau der prijzen. De waarde van ons ruilmiddel bleef schijnbaar
voorshands onverlet. Men kon daaruit dan ook bezwaarlijk een argument
putten voor herstel van de metaalbasis van ons geldwezen. Wat de tijdgeno-
ten echter wel opviel en waar zij zich ten zeerste druk over maakten, was dat
in deze situatie de wisselkoersen en met name de koers op het goudland Enge-
land een dalende richting insloegen. Nu begreep men destijds zeer wel, dat de
directe aanleiding voor deze lage wisselkoers gelegen was in een actieve beta-

lingsbalans, mede veroorzaakt door het massale afstoten van buitenlandse
fondsen. Het beangstigende vond men echter, dat men in het duister tastte
ten aanzien van de vraag hoe ver die daling gaan zou, hoe lang ze zou duren
en of en in hoeverre er weer een stijging op volgen zou.  Men kan ook gerede-
lijk toegeven, dat in de destijds zo invloedrijke kringen van de internationale
handel een sterk wisselende wisselkoers, waardoor kostprijs- en winstcalcula-
ties een speculatief karakter kregen, met recht als een euvel werd gezien.  Her-
stel van de metaalbasis van ons geldwezen - in de bestaande situatie dan met

keuze van het goud als standaardmetaal - zou aan dit euvel paal en perk kun-
nen stellen. Niet echter ontstond discussie over de vraag, wat dan prioriteit
moest hebben, stabiele wisselkoersen of stabiele prijzen of zelfs alleen over de

vraag, welke consequenties een gefixeerde wisselkoers op het interne prijs-
niveau zou hebben, maar haast ongemerkt werd de externe waarde van onze
munt, hoe dubbelzinnig dat begrip ook wezen mocht, gehanteerd als dd waar-
demaatstaf en ging men in stabiele externe waarde de toets van een welgeor-
dend muntwezen zien.111  In die gedachtengang raakte het tot dan toe gebe-

I I L Nog Pierson,  in zijn Leerboek terugblikkend  op de periode  I 874-I 875, neemt  als
maatstaf voor de waarde van het Nederlands geld van destijds niet de stand der prijzen
maar die van de wisselkoers. Hij schrijft (blz. 48 I): 'Er heeft in het begin van  I 875 een feit

plaats gegrepen dat destijds velen heeft verbaasd: de waarde van het Nederlandsche geld
is toen, blijkens de bewegingen in de wisselkoersen, gestegen, en dat, terwijl het metaal,
waaruit dat geld was geslagen, een schier onafgebroken daling onderging! Wei een bewijs,
hoe volkomen de twee artikelen, het fabrikaat en de grondstof, wat hunne waarde betreft,
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zigde argument voor een vaste metaalbasis, namelijk een zo groot mogelijke
waardestabiliteit van de munt in de zin van stabiele ruilbetrekking tot goede-
ren en diensten, op de achtergrond ten faveure van het argument der op me-
taalpariteiten gegronde stabiliteit der wisselkoersen. Wat een taai leven dit
laatste argument ook in ons land beschoren zou zijn, kan men daaraan af-
meten, dat het nog een rol speelde in de strijd om de gouden standaard van de
jaren dertig van onze eeuw. 112

Aanduidingen van deze verandering in nadruk in de argumentatie voor
herstel van de metaalbasis in de jaren zeventig vind ik ook in de geschriften
van Mees uit die periode. Ik wijs naast de genoemde brief op een tweetal no-
tities  van  zijn hand, gedateerd 4 maart   I 875, notities, waarmee hij getracht
heeft de bestaande impasse te doorbreken en waarvan de tweede dan ook
voorzien werd van de aantekening, dat zij 'aan den minister gesuppediteerd
(werd) als motieven eener wetsvoordracht.'113 De eerste meer uitvoerige no-
titie geeft een diagnose van de situatie. 114 Weliswaar wijst Mees erop, dat hoe
groter het aantal landen is met gelijk standaardmetaal des te stabieler de
waarde van dat metaal zal zijn, zodat een individueel land er verstandig aan
doet zich bij de keuze van een standaardmetaal uit een oogpunt van waarde-
vastheid der munt te laten leiden door de feitelijk bestaande toestand in de
omringende landen, maar als voornaamste punt komt ongetwijfeld naar vo-
ren de daardoor bereikte vastheid van wisselkoersen. Nederland heeft zijn
muntwezen van het zilver als waardestandaard losgemaakt zonder het goud
ervoor in de plaats te stellen en het ondervindt nu volgens Mees de onge-
wenste gevolgen, die altijd verbonden zijn aan de pogingen om de waarde der
munt een andere grondslag te geven dan de waarde der edele metalen. Uit het
hele verdere verloop van het stuk blijkt, dat die ongewenste gevolgen bestaan
in het wisselvallige verloop der wisselkoersen. Nederland hoeft slechts even-
als de omringende landen het goud als waardestandaard te aanvaarden om
evenals deze verzekerd te zijn van de vastheid der onderlinge wisselkoersen.
Het is zeker niet zonder betekenis,  dat  dit  stuk  van  Mees de titel draagt:
6

Wenschelijkheidvan het  goud, uit  een  oogpunt  van vastheid van wisselkoersen.

van elkander waren losgemaakt ; maar tevens een bewijs voor de noodzakelijkheid, die toen
bestond, om de wetgeving aan te vullen.' Ik ben geneigd tussen deze regels door te lezen,
dat Pierson destijds eveneens tot de 'velen' behoord heeft, die verbaasd waren over de ont-
stane situatie.
I 12. Ik herinner  aan de bekende uitspraak:  'Wij  zijn geen muntvervalsers,'  die  toen  in
bepaalde kringen opgeld deed en waarin als identiek met een 'gave' gulden gezien werd een
vaste goudprus, daarmee in feite een immer 'zwaardere' gulden, daling van alle andere
prijzen, als consequentie aanvaardend.
I 13·    Vgl. De Jong, decl IV, de documenten nummers 65 en 66. Zie ook De Jong, deel II,
blz. 278 e.v. Vgl. ook hier, noot 9 1.
1 14.   Vgl. hier, blz. 277·
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Het is dit argument van vastheid van wisselkoersen, dat in het parlement de
doorslag gegeven heeft en geleid heeft tot de invoering van hetgouden tientje bij
de wet van 6juni I 875· De strijd om de muntstandaard bleef in wezen onbeslist,
maar men trof die voorziening, die de praktijk als de meest urgente aanwees.

Vanuit monetair-theoretisch standpunt is echter interessant op te merken,
dat daarmee het begrip externe waarde van de gulden als normatief element
voor het monetaire beleid zich op de voorgrond nestelde, het idee van waar-
devast geld in de zin van een stabiel prijsniveau naar het tweede plan drin-

gend.

De vrees voor instabiele wisselkoersen was overigens niet de enige reden voor
de bezorgdheid van Mees ten aanzien van de monetaire situatie, waarin Ne-
derland zich bevond. De positie van de Nederlandsche Bank speelde eveneens

een belangrijke rol in zijn overwegingen. De Bank was verplicht haar biljetten
op vertoon tegen gangbare munt te verwisselen. Op grond van die verplich-
ting had zij er immer voor gezorgd tegenover haar opeisbare verplichtingen
een voldoende speciekas aan te houden. Maar ook niet meer dan voldoende.

Een belangrijk deel van haar metaalvoorraad hield zij in ongemunte vorm
in haar kelders als een reserve, waaruit zij door vermunting putten kon, in-
dien de speciekas versterking behoefde. Door de schorsingswetten nu werd
dat gedeelte van haar metaalvoorraad geblokkeerd en dus in feite uitgescha-
keld als reserve voor de betaling van haar biljetten en overige opeisbare ver-
plichtingen. Tot dat doel kon evenmin dienen het goud, dat de Bank, aanvan-
gend  oktober  I 87 I,  in het vooruitzicht  op een redelijkerwijs te verwachten

standaardwisseling gekocht had, aan welke goudaankopen echter praktisch
een einde gekomen was, toen de indiening van een wetsontwerp tot regeling
van het muntwezen als gevolg van politieke moeilijkheden in de zomer van

1 873 vertraging ondervond.115 Zo ontstond een toestand, waarin  de  edel-

metaalvoorraad der Bank noch door goud- noch door zilveraankopen aange-
vuld kon worden, terwijl op die voorraad en juist op het Jiquide deel daarvan

voornamelijk door afvloeiing van grof zilver naar Indie ingeteerd werd.
Mees liet niet na op de nadelen te wijzen, die hieruit voor de Nederlandse

economie voortvloeiden. Zoals hij bij brief van 29 augustus 1873 aan de
minister van financien weten liet, zag de Bank bij haar voortdurend dalende
metaalvoorraad en de noodzaak haar credietoperatien steeds in verband te
houden met die metaalvoorraad zich genoodzaakt haar rentestand hoger te
houden dan anders het geval  zou  zijn. 1 1 6 Zo greep  het  een  in het ander.  De

Bank dreigde in haar bewegingsvrijheid op de credietmarkt beperkt te wor-
1 15.     Vgl. De Jong, deel II, blz. 255 en P.J. Oud, Honderd jaren, blz.  106 e.v.
1 16.     Vgl. De Jong, deel IV, document nr. 57·
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den, terwijl zij met het oog op de op die markt optredende spanningen - een
en ander speelt zich af in de herfst van het crisisjaar  I 873 - juist met grok117

souplesse diende te kunnen opereren. De indiening van het wetsontwerp-Van
Delden en het daardoor geopende uitzicht op invoering van de gouden stan-
daard deden de Bank intussen in dat najaar van I873 heen stappen over de
bezwaren aan verdere goudaankopen verbonden. Zij hervatte die aankopen
met kracht en zette deze voort ook toen de spanning op de geldmarkt afnam,
thans met het dubbele oogmerk de verwachte beslissing ten gunste van het
goud te kunnen effectueren en tevens de ingezette en voortgaande daling van
de wisselkoersen enigermate af te remmen. Het daaraan verbonden risico
nam zij in het algemeen belang bewust op zich. Meermalen liet zij de gelegen-
heid het gekochte goud met winst van de hand te kunnen doen voorbijgaan.

Vele waren aldus de zorgen van de bankpresident, die de onderlinge sa-
menhang van al deze factoren - de situatie op de credietmarkt, de liquiditeit
van de Bank, het verloop der wisselkoersen, de noodzaak voorbereidingen te
trefren voor een eventuele overgang naar het goud - doorzag en er zo even-
wichtig mogelijk rekening mee wilde en trachtte te houden. Dat een en ander
hem niet door iedereen in dank afgenomen werd, bleek zeer sterk bij de parle-
mentaire behandeling van het wetsontwerp-Van Delden. Terecht zag men
achter dit stuk de figuur van Mees oprijzen, maar ten onrechte miskenden
sommigen zijn bedoelingen en wilden dezen in het 'drijven van de Neder-
landsche Bank tegen het zilver' een te veroordelen winstbejag van de Bank
zien, daarbij niet beseffend, dat vanuit dit laatste oogpunt een herstel van de
zilveren standaard voor de Bank juist het meest aantrekkelijk was. 118 Toch
lijkt het te ver gaan in de oppositie vanuit deze hoek de hoofdgrond te zien
voor het negatieve kamervotum over genoemd wetsontwerp, zoals Pierson
doet in zijn (te) ge8motioneerd verslag van de betreffende gebeurtenis. 119

Mees zelf, die de kwalijke aantijgingen omtrent de motieven van zijn optre-
den in de muntkwestie gelaten heeft voor wat ze waren, heeft over dat kamer-
votum een vroegtijdiger maar niettemin meer bezonken oordeel gegeven dan
Pierson. In zijn reeds vermelde 'Tweede notitie' van 4 maart I875 schrijft hij:
'Men mag als zeker stellen, dat er onder degenen die tegen het overgaan tot
den gouden standaard geweest zijn, velen waren, die niet onvoorwaardelijk
dien maatregel afkeurden, maar die meenden dat het tijdstip daartoe nog njet
gekomen was, omdat het naar hun oordeel nog onzeker was, of alle ons om-
ringende landen tot het goud als waardestandaard van hunne munt zouden
I I 7·      Vgl. met betrekking tot de toestand op de geldmarkt in het crisisjaar  I 873  De Jong,
deel II, blz. I75 e.v.
I I8.    Zie over de rol, die de afgevaardigden Oldenhuis Gratama en Van Houten in deze
gespeeld hebben, De Jong, deel II, blz. 266 e.v., 292 e.v. en 299.
1 19.    Vgl. N.G. Pierson, Levensbericht, t.a.p., blz. 354·
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overgaan, en omdat, zoo dit mocht plaats hebben, daaruit tijdelijk zoodanige
schokken in de waarde van het goud te vreezen schenen, dat het hun beden-

kelijk voorkwam, denzelfden maatregel op hetzelfde oogenblik ook bij ons te
nemen:120 Ik zou bij herhaling willen benadrukken, dat de 'velen,' waarvan
hier sprake is, zich voor hun stellingneming konden baseren op hetzelfde
theoretische uitgangspunt, van waaruit Mees tot een tegenovergestelde keuze
inzake de muntstandaard kwam. Niet monetair-theoretische overwegingen,
maar hetgeen als een eis van de praktijk werd gezien, besliste in de loop van
1875 ten gunste van de invoering van het gouden tientje.

Dat men het bij ons ook nadien in de standaardkwestie ten principale niet
eens kon worden, blijkt uit de mislukte poging van minister Van der Heim in
I 876 om de enkele gouden standaard in optima forma in te voeren, compleet
dus met demonetisatie van de zilveren standaardmunt.

De minister voldeed met zijn voorstel aan de slotbepaling van de tientjes-
wet, die compromis-wet, die een nadere regeling van het muntwezen v66r
I januari I877 dwingend voorschreef, maar als de eigenlijke auctor intellectu-
alis van het wetsontwerp moet Mees genoemd worden. Deze had zijn gedach-
ten over het Nederlandse en in samenhang daarmee het Nederlands-Indische
muntwezen nog eens uitvoerig op schrift gesteld in een nota, die, in december
1875 opgesteld, in januari I 876 aan de minister overhandigd werd. De memo-
rie van toelichting van het in de zomer van dat jaar ingediende wetsontwerp
ontleende de kern van haar argumentatie aan Mees' nota, zoals de minister
ook aan de bankdirectie ter kennis bracht. 121 Opmerkelijk is weer, dat de
nota van Mees geheel in het teken staat van de externe waarde van het Neder-
landse ruilmiddel. Mees geeft toe, dat de tientjeswet in de toestand van ons
muntwezen verbetering gebracht heeft, maar 66n grote schaduwzijde blijft.
Dat is het ontbreken van een waarborg, dat de waarde van ons ruilmiddel
zich blijvend naar het goud zal richten, waarbij als maatstaf gehanteerd
wordt de stand van de wisselkoersen op de goudlanden. Mees zet uitvoerig
uiteen, dat die wisselkoers niet dalen kan beneden het goudinvoerpunt, maar
hij vreest, dat de aanwezige goudvoorraad, hoewel op zichzelf niet onbelang-
rijk, tekort zal schieten om in een periode van stijgende wisselkoersen die
stijging het gouduitvoerpunt niet te laten overschrijden. Dan zou een punt
bereikt kunnen worden, waarop de waarde van ons ruilmiddel zal ophouden
zich naar het goud te richten. De stijging van de wisselkoers zal dan eerst op-

I 20.     Vgl. De Jong, deel IV, document nr. 66.
I 2 I .     De nota van  Mees van december  I 875 staat afgedrukt  bij  De Jong,  deel IV,  docu-
ment nr. 74· Vgl. ook document nr. 78 met de tekst van 's ministers schrijven aan de bank-
directie van 21 februari I 876.
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houden, wanneer zilveruitvoer een nieuwe breidel zal doen ontstaan. Onder
de tegenwoordige omstandigheden betekent een en ander volgens Mees voor
de waarde van ons ruilmiddel 'dat die waarde niet kan stijgen boven het peil
waarop goud kan worden ingevoerd, noch dalen beneden het peil waarop
onze zilvermunt kan worden uitgevoerd, welk eerste peil omstreeks samen
valt met een wisselkoers op Engeland vanf I 2, terwijl het tweede eerst bij  een

wisselkoers vanf I 3 zou bereikt zijn; een afstand dus van 8 pct.!'122  Het uit-

roepteken achter het laatste zinsdeel accentueert het naar het oordeel van
Mees bijzonder kwalijke aan de situatie.

Zijn advies luidt dan ook: intrekking van het grove zilver, zodat naast pas-
munt niets dan gouden munt in circulatie blijft. Eerst dan ligt de goudwaarde
van de gulden vast en zijn wij verzekerd van vaste wisselkoersen op de ons
omringende landen. Van der Heim heeft dit advies opgevolgd, maar bij de
eerste de beste tegenwind, die hij in de Tweede Kamer ondervond van de
zijde van hen, die een belangrijke rol van het zilver in het monetaire bestel

nog niet als een verloren zaak zagen, ontkrachtte hij zijn wetsvoorstel door af
te zien van demonetisatie van het grove zilver, waarvoor wel een aanmun-

tingsverbod zou blijven gelden, maar dat zijn status van wettig betaalmiddel
tot onbeperkt bedrag zou behouden. De minister handhaafde de bepaling uit
het oorspronkelijke wetsontwerp, die hem machtiging moest verlenen voor

rijksrekening grove zilvermunt te doen versmelten en deze als baren te ver-

kopen, thans echter niet meer met het doel het provenu te besteden voor de

aankoop van goud om aldus de vervanging van zilveren standaardmunt door

gouden dito in gang te zetten, maar om bij een in wezen ongewijzigde conti-

nuering van de bestaande muntregeling een middel bij de hand te hebben om

een stijging van de wisselkoers boven het gouduitvoerpunt te voorkomen. Hij
kon daarbij weliswaar steunen op Mees, die inderdaad in zijn nota op de
mogelijkheid van dit laatste gewezen had en gesteld had, dat met een derge-
lijke (verliesgevende) zilververkoop bereikt zou kunnen worden'dat de waar-
de van ons ruilmiddel evenmin beneden den gouden standaard zal kunnen
dalen, als zij thans reeds verhinderd wordt boven dien standaard te stijgen.

,123

Moeilijk evenwel valt aan te nemen, dat Mees als voltooiIng van de munther-

vorming een regeling zag, die uitsluitend in de bedoelde machtiging haar
zwaartepunt had.

Dit was echter juist hetgene, wat de minister deed.
Zo werd dit machtigingsartikel de inzet van de discussie, waarbij de mi-

nister het ongeluk trof, dat het zowel van de voorstanders van de zilveren als
van die van de gouden standaard bestrijding ondervond. De eersten, die de

122.    Vgl. De Jong, deel IV, blz. 365·
I 23.    Idem, blz. 366.
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status quo gehandhaafd wilden zien en dus schrapping van de machtiging
eisten, ging de ommezwaai van de minister niet ver genoeg. De laatsten von-
den juist, dat hij te ver gegaan was, omdat zij de handhaving van de goud-
waarde van het ruilmiddel niet enkel gebaseerd wensten te zien op de wankele
en tevens bedenkelijke basis van de gevraagde ministeriele machtiging. De
minister meende zijn positie te kunnen versterken door in de Tweede Kamer
mee te delen, dat bij de Nederlandsche Bank geen bezwaren bestonden tegen
het gewijzigde wetsontwerp, terwijl hij bovendien de toezegging deed van de
gevraagde machtiging alleen gebruik te maken in overleg met de Bank. Over
het eerste kon De Jong in de bankarchivalia geen uitsluitsel vinden. Hij komt
tot het vermoeden, dat Mees, blijkbaar niet van te voren geraadpleegd inzake

de wijzigingen in het oorspronkelijke wetsontwerp, zich in een later gesprek
met de minister voor een voldongen feit geplaatst heeft gevoeld en er zich
zonder veel verder commentaar bij heeft neergelegd.124  Kon de minister  op
grond van een en ander de Tweede Kamer er ten slotte toe brengen hem, zij
het schoorvoetend, te volgen, in de Eerste Kamer lukte hem dat niet. Na een
discussie, waarbij met name Pincoffs, uitgesproken voorstander van het goud,
op de voorgrond trad, wees zij 's ministers wetsvoorstel gedecideerd af.

125

De Jong heeft de parlementaire behandeling  van de muntkwestie  in  I 876
een curieus voorbeeld genoemd van de wijze waarop deugdelijk voorbereide
en op zichzelf alleszins aannemelijke wetsvoorstellen in de volksvertegen-
woordiging schipbreuk kunnen lijden.126 Ik ben toch geneigd bij die opmer-
king een vraagteken te zetten. De tientjeswet was tot stand gekomen om een
voorziening te treffen ten aanzien van wat men met meer of minder sterke

overdrijving als een noodtoestand beschouwde, het ontbreken van een grens,
waaronder de wisselkoers op de goudlanden niet zou kunnen dalen. De wet
kon aanvaard worden, omdat zij een definitieve standpuntbepaling inzake de
standaardkwestie uitdrukkelijk terzijde liet. Het thans door Mees naar voren
gebrachte argument van een mogelijke depreciatie van het Nederlandse ruil-
middel in het internationale verkeer had blijkbaar te weinig actualiteitswaar-
de om de minister het gevraagde correctief, dat evenmin een definitieve keuze
voor de gouden standaard inhield, te verlenen. Met des te meer reden kan
men daarom betwijfelen, of Van der Heim succes gehad zou hebben bij een
onverkort handhaven van zijn oorspronkelijke voorstellen, welke die keus
w61 inhielden. De behandeling van Van der Heim's voorstellen komt mij
daarom niet curieus voor in d6ze zin, dat zij past - afgezien uiteraard van alle
storende franje - in de lijn, die tekenend is voor de algehele aanpak van de

I 24.     Vgl. De Jong, deel II, biz. 5 IO e.v.
125. Idem, blz. 513 e.v.
126.    Idem, biz. 507·
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muntkwestie destijds, waarbij monetair-theoretische overwegingen herhaal-
delijk leidden tot een patstelling, uit welke stelling men zich slechts te bevrij-
den wist langs de weg van een pragmatische benadering van het monetaire

vraagstuk.
Zo werdin 1876 de status quo niet gewijzigd.
In het jaar daarop werd hij bestendigd door het tot stand komen van de

wet van 9 december  I 877, die de zilveraanmunting sine die schorste en de be-
paling uit de tientjeswet van I875, die nadere regeling van het muntwezen
voorschreef en welke bepaling al voordien met een jaar verlengd was, deed
vervallen. Het wetsvoorstel was verdedigd door Van der Heim's opvolger
Gleichman, tot voor kort secretaris van de Nederlandsche Bank en naaste

medewerker van Mees. De minister deed uitkomen, dat hij op korte termijn
geen gebeurtenissen verwachtte, die tot definitieve besluiten ten aanzien van
het muntwezen aanleiding zouden moeten geven, maar hij gaf tevens te ken-

nen, dat zo dat wel het geval zou zijn, hij niet zou aarzelen om met nieuwe
voorstellen te komen. Tekenend is, dat de minister voor het aanhangige voor-
stel om alles te laten zoals het was zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer
een unaniem positief votum verwierf. 127

INDISCHEMUNTPROBLEMEN

In verband met deze door Mees geinspireerde en gestimuleerde maar misluk-
te poging om in Nederland in  I 876 de jure de gouden standaard in te voeren
moet gewezen worden op de rol, die hij gespeeld heeft inzake de regeling van
de Indische muntzaken. Het ene hield namelijk nauw verband met het andere.

Op grond van zijn bekend standpunt, datde gouden standaard alleen geschikt
was voor rijke, ontwikkelde staten, waarbij alle delen des lands intensief bij
een omvangrijk geldverkeer met gebruikmaking van gouden munt betrokken

zijn, oordeelde Mees Indie niet rijp voor een overgang naar het goud. Dat
was ook de mening van de staatscommissie-Van Bosse geweest, die in haar
nader rapport voor Nederland enkel goud bepleitte, maar voor Indie enkel
zilver gecontinueerd wenste te zien, daarbij de verbreking van de monetaire
eenheid van moederland en kolonie voor liefnemend. 128

De invoering van het gouden tienguldenstuk in Nederland had intussen
formeel consequenties voor het Indische muntstelsel, dat geregeld was bij de
wet van  I  mei  I854 en waarbij het Nederlandse stelsel van  I 847 met onderge-

schikte wijzigingen ook op Indie van toepassing was verklaard. Zoals Mees

127.    Idem, biz. 5 I 7·
128.   Vgl. hier, biz. 282.
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echter uiteenzette in het tweede decl van zijn reeds vermelde nota van decem-
ber  I 875, waarin hij  wees op de urgentie van een voltooiing der munthervor-
ming door demonetisatie van het zilver in Nederland, had die invoering van
het tientje in Nederland, met behoud dus van een overgrote hoeveelheid zi!-
veren tekenmunt, feitelijk ten gevolge, dat ook in Indie, zij het eveneens on-
volledig, de gouden standaard van kracht werd. Daar immers de grove zilve-
ren munten in beide landen gelijke betaalkracht hadden, zou 'de waardegang
van de munt in Indie geen andere kunnen zijn dan die van dezelfde munt in
Nederland, natuurlijk met zoodanige afwijkingen als tijd en kosten van ver-
voer van specie medebrengen.'129 Mees vervolgt:  'Het onvolkomen stelsel
van gouden standaard, het zoogenaamde systame boiteux, dat thans hier te
lande bestaat, is feitelijk ook het stelsel van Indie, al is daar nog geen stuk
gouden munt in Omloop.'130  Uit die situatie put  Mees een argument te meer
om in Nederland spoed te betrachten met de voltooiing van de munther-
vorming.

Van Nederlands standpunt beschouwd is het aanwezig zijn van een over-
grote hoeveelheid zilveren tekenmunt alleen gevaarlijk, wanneer de loop der
omstandigheden belangrijke uitvoer van metaal nodig zou maken. Voor In-
die evenwel moet volgens Mees gevreesd worden, dat onder alle omstandig-
heden de zilvermunt bezwaarlijk op hogere dan de intrinsieke waarde in om-
loop zal kunnen blijven, hetgeen gezien de eenheid van munt tot repercussies
in Nederland kan leiden. Indie bevindt zich in een situatie analoog aan die
van Nederland tot in de zestiende eeuw, namelijk veel verkeer reeds met het
buitenland, maar een verkeer, dat voornamelijk in klinkende munt afgewik-
keld wordt. Dit gegeven in combinatie met een circulatie, die bijna geheel uit
tekenmunt bestaat, vormt de meest geschikte voedingsbodem voor het bin-
nendringen van vreemde munt. Die vreemde inunt zal zich wel aandienen als
guldens of onderdelen daarvan, maar zal feitelijk bestaan uit muntspecien,
die in guldens op hogere koers omlopen dan zij in de gouvernementskassen
worden aangenomen. Muntverwarring dus en het gevolg zal zijn afvloeien
van de goede zilvermunt naar Nederland. Zo zou, gelijk Mees doet opmerken
in  een  brief van de directie der Bank  van  I 3  november  I875, het gevolg van
een kwaad, muntverwarring in Indie, oorzaak van een kwaad in Nederiand
kunnen worden, dreigende verdringing aldaar van het goud, waardoor het
nog bezwaarlijker, zelfs wellicht ondoenlijk zou worden om de waarde van
het Nederlandse ruilmiddel zich blijvend naar de waarde van het goud te
doen  richten.131 Een afdoende remedie tegen het gesignaleerde gevaar  zou

I 29.     Vgl. De Jong, deel IV, biz. 367.
I 30.   Idem, idem.
1 3 I. De brief van de directie der Nederlandsche Bank van 1 3 november 1875 staat afge-
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zijn spoedige demonetisatie van het zilver in Nederland en herstel van de zil-

veren standaard in Indie, hetgeen voor dat gebied te minder bezwaarlijk zou
zijn, omdat het in tegenstelling met Nederland niet omringd werd door staten

met de gouden standaard maar deel uitmaakte van dat grote Aziatische ge-
bied, waarin de enkele zilveren standaard nog van kracht was. De eenheid

van munt tussen Nederland en Indie zou verloren gaan, maar het voorbeeld

van Engelsch-Indie met betrekking tot Engeland leverde het bewijs, dat die
eenheid tussen zo ver van elkaar verwijderd liggende landen niet van over-

wegend belang is.
Gezegd moet worden, dat Mees dit stringente standpunt toch niet lang vol-

gehoudenheeft. In een persoonlijk schrijven aan de president van de Javasche

Bank Van den Berg van I 2 februari I876 geeft hij te kennen, dat hij, gezien de

voortgezette daling van de Londense zilverprijs, terugkeer van Indie naar de
zilveren standaard niet zonder grote schokken mogelijk acht. Hij is er thans

ook voor, dat Indie de proef met de gouden standaard neemt, maar wil als

veiligheidsmaatregel een onmiddellijk te vervaardigen Indische beeldenaar

voor de grove zilvermunt om, wanneer zich toch muntbederf in Indi8 voor
zou doen en de demonetisatie van het zilver in Nederland nog niet haar be-
slag zou hebben gekregen, een middel achter de hand te hebben om het In-
disch zilver uit de Nederlandse omloop te weren.132  Het is ook in deze geest,

dat Mees de directie van de Nederlandsche Bank doet antwoorden op een
adviesaanvrage van de minister van kolonian omtrent een door deze in te
dienen wetsontwerp  voor een herziene Indische muntregeling.133  Dit  wets-

ontwerp, ingediend in samenhang met het wetsontwerp-Van der Heim tot in-

voering van enkel goud in Nederland, waarbij er uiteraard van uitgegaan
werd, dat dit laatste wetsontwerp kracht van wet zou krijgen, had ten doel de
Nederlandse gouden munt ook in Indie tot standaardmunt te verklaren. De

bestaande zilveren standaardmunt zou wettig betaalmiddel blijven tot onbe-
perkt bedrag, maar de bevoegdheid tot vrije aanmunting zou sine die ge-
schorst worden, terwijl de gouverneur-generaal machtiging zou verkrijgen
om aan de hand van door de Kroon te verstrekken d: rectieven zilveren stan-

daardmunten aan de circulatie te onttrekken en als metaal te verkopen.
Toch geeft Mees in genoemd schrijven aan de minister nogmaals uiting aan

zijn vrees, dat de 'proef met het goud' in Indie op een mislukking uit zal 10-
pen. Er bestaat volgens hem geen bezwaar tegen om het goud in India tot

drukt als document nr. 73 bij De Jong, decl IV. De brief houdt een advies in aan de minister
van kolonien over een nota van de president van de Javasche Bank van 7 juni I 875 inzake
te treffen voorzieningen met betrekking tot het Indische muntwezen.

132. Ziede brief van Mees bij De Jong, deel IV, document nr. 77·
133·     Zie voor dit schrijven van 1 3 april I 876 De Jong, decl IV, document nr. 8 I.
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standaardmunt te verheffen, maar dit neemt niet weg, dat ook wanneer dat
geschiedt de actuele circulatie toch hoofdzakelijk uit zilver zal blijven be-
staan. En kan nu op den duur, zo vraagt hij zich af, de waarde van het ruil-
middel, dat hoofdzakelijk circuleert, een andere zijn dan die der hoeveelheid
metaal, waaruit het is samengesteld?

Mees wijst op het gevaar van de zijde van de in het Oosten zo bekende Me-
xicaanse dollar. Deze houdt 3 % meer zilver in dan de rijksdaalder en is bij de
geldende zilverprijs toch maarf 2,26 waard. Zal deze munt, waarvan de aan-
munting vrij staat, de rijksdaalder niet  uit de circulatie verdringengl 34  Hoe-
weI Mees dus dit gevaar allesbehalve denkbeeldig vindt, wil hij er zich niet
tegen verzetten, dat de ervaring in deze uitspraak doet. Volgens hem behoort
de voorgestelde machtiging aan de gouverneur-generaal om zilver te ontmun-
ten  zeker tot de aan te wenden hulpmiddelen  om de proef te doen slagen.
Volgt dan zijn advies om voor het geval de operatie mislukken mocht een
aparte Indische muntstempel bij de hand te hebben. Om 66n ding behoefde de
minister zich volgens Mees geen zorgen te maken, namelijk het beschikbaar
komen van het voor Indi8 eventueel benodigde goud. De minister kon dat
veilig overlaten aan de particuliere handel, die immers zodra de wisselkoersen
daartoe aanleiding zouden geven voor goudtoevoer naar India zorg zou dra-
gen. Per slot van rekening, zegt Mees, is het voor Indie van luttel belang, of er
werkelijk veel goud circuleert. Waar het op aan komt, is dat de waarde van
het Indische ruilmiddel zich richt naar het goud. Men belet de depreciatie van
het Indische zilvergeld als het mogelijk is om aan de Indische gulden duur-
zaam de waarde te geven niet van 9.45 gram zilver, maar van edn tiende van
een gouden tienguldenstuk. 'Al het andere is bijzaak.'135

Bij deze stellingneming van Mees passen enkele opmerkingen.
Het hier besproken stuk is een beleidsadvies en niet opgezet als een weten-

schappelijke verhandeling. Men moet daarmee rekening houden bij de beoor-
deling van bepaalde formuleringen. Dit neemt niet weg, dat wetenschappelijk
inzicht ook hier basis en achtergrond van de beschouwingen is. In de eerste
plaats wit ik dan wijzen op het onderscheidenlijk gebruik van de termen ruil-

134·     Interessant  is  in dit verband, dat Pierson aan dezelfde vrees ten aanzien  van  de
Mexicaanse dollar uiting heeft gegeven, maar dan vijf jaar later en na geconstateerd te
hebben, dat reeds een reeks van jaren de rijksdaalders en guldens in Indie omIopen op een
wettelijke waarde, die belangrijk hoger is dan de intrinsieke waarde en zelfs zonder dat het
Indische gouvernement beschikte  over de ontmuntingsbevoegdheid.   Men  zie  zijn  in  188 1
in De Gids verschenen artikel De Muntquaestie, dat warme, soms emotionele pleidooi
voor de dubbele standaard, maar tevens dat duidelijke bewijs, hoe moeilijk het ook voor
een man als Pierson geweest is zich vrij te maken van de metallistische oorsprong van de
opvattingen over geld en geldwaarde. Het betrefTende artikel is herdrukt in Pierson's
Verspreide economische geschriften, deel IV, biz. 224 e.v.
135·    Vgl. De Jong, deel IV, biz. 393.
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middel en gulden. De waarde van het (Indische) ruilmiddel moet zich richten
naar het goud en voorwaarde daarvoor is, dat de (Indische) gulden in een
vaste ruilbetrekking staat tot een bepaalde hoeveelheid van dit metaal. Hier-
uit volgt dat, indien deze voorwaarde vervuld kan worden, de concrete sa-
menstelling van de circulatie, dat totaal aan ruilmiddelen, in beginsel een bij-
zaak, dus niet van essentiele betekenis is. Mees denkt weliswaar wat die con-
crete samenstelling van de circulatie betreft in eerste instantie aan het om-
lopende 'minderwaardig' zilver, maar men zou daarbij zonder bezwaar even-
eens kunnen betrekken ongedekte bankbiljetten en boekcredieten bij banken.
Dit houdt de mogelijkheid in van een blijvende divergentie tussen intrinsieke
en nominale waarde van de circulerende ruilmiddelen. De eis wordt slechts

gesteld, dat voor die in guldens luidende ruilmiddelen steeds een bepaalde
hoeveelheid goud verkrijgbaar is, een eis, die men bij een circulatie, die
hoofdzakelijk uit goud bestaat, niet behoeft te stellen, omdat die verkrijg-
baarheid in dat geval een gegeven is. Bij de behandeling van het praktijk-
geval Indie wordt de ook voor Mees gebruikelijke blikrichting van metaal
naar geld door hem als het ware omgekeerd. Vanuit het geld, vanuit de gul-
dens, hoe ook geconcretiseerd, wordt de blik gericht op het metaal. Niet op
de guldenswaarde van het goud, maar op de goudwaarde van de gulden,
wordt de aandacht geconcentreerd. Hoewel deze beschouwingswijze blijft
binnen het kader van een visie, die een gestabiliseerde goudprijs blijft zien als
een optimaal aan het geldwezen te stellen eis, lijkt toch de weg geopend voor

een zienswijze, die verder reikt en vanuit het geldwezen de blik niet richt op
de prijs van 66n goed maar rechtstreeks op het prijzenstelsel als geheel. Wat
echter voor de latere beschouwer slechts een stap lijkt, is voor degene, die
hem nog zetten moet, soms een zware hindernis. Zelfs een man als Mees is
voor die hindernis blijven steken.

Een tweede opmerking is deze. Indie heeft geen goud en Mees verwacht
ook niet, dat er een enigszins belangrijke goudcirculatie komen zal. De goud-
waarde van de Indische gulden kan dan moeilijk anders gewaarborgd worden
dan door stabilisatie van de wisselkoers op het goudland Nederland. Mees
geeft in zijn advies aan, hoe het Indische gouvernement terzake zal kunnen
opereren. Hij behandelt daarbij alleen het geval, dat de wisselkoers op Neder-
land boven een bepaald maximum stijgt, daar immers in het tegenovergestel-
de geval de particuliere handel door invoer van goud de daling een halt toe-
roept. In de aanvangsperiode, wanneer Indie nog niet over goud beschikt, zal
de G.-G. bij stijgende wisselkoers wissels op het departement van kolonien af
dienen te geven en het verkregen zilver met gebruikmaking van de te verlenen
machtiging als metaal te verkopen, waarbij de opbrengst dienen kan als dek-
king voor de afgegeven traites. Het komt mij voor, dat in Mees' uiteenzetting
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op dit punt toch een zekere erkenning opgesloten ligt van wat in feite een
goudwisselstandaard is, voor welk systeem hij  in zijn brochure uit  ! 85 1  over
het Indische muntwezen zo weinig goede woorden over had.136

Om deze kleine Indische digressie af te ronden zij vermeld, dat de minister
van kolonien, Van Goltstein, het er ondanks de zorgen van Mees toch maar
op gewaagd en zijn wetsontwerp ingediend heeft, maar zonder - en daaruit
blijkt dan 's ministers 'zorgeloosheid' - Mees' suggestie over te nemen om-
trent een eigen Indische muntstempel. Men kent het lot van het wetsontwerp.
Het werd door de Tweede Kamer aanvaard na schrapping van de ontmun-
tingsclausule bij amendement van de afgevaardigde Mirandolle. In de Eerste
Kamer kwam het niet tot diepgaande behandeling in verband met de verwer-

ping van het wetsontwerp-Van der Heim. Principiele bezwaren had de voor-
gestelde regeling ook in de senaat echter niet ontmoet. Na formele aanpassin-
gen in verband  met het feit, dat Nederland niet de jure tot het goud overging,
werd een in wezen gelijk wetsontwerp door beide kamers aanvaard en als wet
van 28 maart I 877 afgekondigd. Het 'systame boiteux' werd daarmee ook for-
meel in Indie ingevoerd.

MEES ENDE BIMETALLISTISCHE BEWEGING

Na het mislukken van de poging de gouden standaard in optima forma in te
voeren heeft in het verdere verloop van de formeel onbeslist gebleven munt-
strijd in Nederland sterk meegespeeld de internationale beweging ten gunste
van het bimetallisme, een beweging, die inzette met de Parijse muntconferen-
tie van  I 878 en eerst tegen het einde der eeuw definitief haar einde vond.  De

beweging ontleende haar kracht aan verschillende bronnen, namelijk de pres-
sie uitgaande van de bij de zilverprijs rechtstreeks, voornamelijk Amerikaan-
se, belanghebbenden; de druk vervolgens van hen, die een algemene prijsstij-
ging als conjunctureel opkrikkingsmiddel voorstonden en in een deprecierend
zilver als standaardmetaal het aangewezen middel daartoe zagen en ten slotte

de aandrang van hen, die vanuit hun monetair-wetenschappelijke visie de
dubbele standaard als het meest verkieslijke stelsel aanmerkten, juist wegens
de matigende invloed, die het zou uitoefenen op de waardeschommeling der
edele metalen en daardoor op de waarde van het ruilmiddel.

Vanuit Nederland heeft deze bimetallistische beweging met name in haar
middenfase met als toppunt de Parijse conferentie van  I 88 I sterke steun on-
dervonden, waarbij het accent moet vallen op het laatste der drie genoemde
uitgangspunten. Het terrein was hier voorbereid door Mees die, na zich reeds
136.    Vgl. hier, blz. 242 e.v.
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in  I 867 te Parijs voor een internationaal forum als pleitbezorger van het bi-
metallisme te hebben leren doen kennen, in zijn Akademierede van I869 uit-
voerig zijn denkbeelden ontvouwd had ten aanzien van wat Pierson later de
nieuwe leer van de dubbele standaard zou noemen.137 Het nieuwe aan deze
leer was de nadruk, die gelegd werd op de uitgebreidheid van het toepassings-
terrein van de dubbele standaard, die bij toepassing op beperkt terrein, zoals
de historie bewezen had, ontaarden zou in een alternatieve standaard en
dientengevolge zijn gunstige werking niet zou kunnen uitoefenen. Toen die
voorwaarde in het begin van de jaren zeventig onvervulbaar bleek, had Mees
zijn geesteskind wel niet van zich afgestoten maar, gedwongen door de harde
realiteit, gepleit voor invoering in Nederland van de gouden standaard, een
pleidooi, dat niet het door hem gewenste resultaat opleverde. Gaan wij de
houding na van Mees op de Parijse conferentie van I878, welke conferentie
op initiatief van de Verenigde Staten bijeengeroepen was met het doel via een
algemeen aanvaarde waardeverhouding tussen goud en zilver laatstgenoemd
metaal weer een gelijkwaardige plaats naast het goud in de muntstelsels der
voornaamste landen te doen innemen - Mees was Nederlands enige vertegen-
woordiger op deze conferentie - dan blijkt, dat zijn pessimistische visie op de
realisatiemogelijkheid van een internationale dubbele standaard nog ver-
sterkt is.

Reeds  in een soort preparatoire  nota  van  zijn  hand van  I 3 juli  1878, be-
waard in het archief van de Nederlandsche Bank, geeft hij, voordat hij in
augustus van dat jaar naar Parijs toog, er zich rekenschap van dat in de afge-
lopen jaren de gouden standaard behalve in Engeland tevens het geldende
stelsel geworden is van Duitsland, de Scandinavische landen en feitelijk ook
van  Nederland.138 Noch Engeland noch Duitsland denken eraan dit stelsel

op te geven. Voor een bimetallistisch blok blijven volgens Mees in zijn nota
in feite slechts over de Verenigde Staten, eventued de Latijnse Muntunie en
misschien Oostenrijk en Rusland. Op zich genomen acht Mees een dergelijk
blok wel van zodanige importantie, dat het overwegende invloed kan hebben

op de waardeverhouding tussen goud en zilver. Toch lijkt hem de kans groot,
gezien ook de in verhouding tot het goud sterk gestegen zilverproductie, dat
een proef met de dubbele standaard in die landen uit zat wijzen, dat voor de
behoefte van het verkeer te weinig goud en te veel zilver in omloop zal komen.
Dat zal ertoe leiden, dat men in bepaalde kringen, voornamelijk die welke be-
trekkingen onderhouden met goudlanden, speciaal in gouden munt zal con-
tracteren en dat ook in het overige verkeer de gouden munt een afwisselend

I 37· Vgl. Pierson's Gidsartikel De Muntquaestie in: Verspreide economische geschriften,
decl IV, biz. 240 e.v.
I 38.     Zie de nota bij De Jong, deel IV, document nr. 82.
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agio zal doen. Hierdoor zal de afvloeiing van goud gestuit worden nog voor-
dat de waardeverhouding op de markt zich aangepast heeft aan de op het
terrein van de dubbele standaard aangenomen wettelijke waardeverhouding.
Het uiteindelijke resultaat zal naar Mees meent zijn, dat op het terrein van de
dubbele standaard tweeerlei ruilmiddel circuleert van verschillende waarde.
Het meest algemene ruilmiddel zal de zilvermunt zijn, circulerend op wette-

lijke koers maar waarbij, voorzover gouden munt gebruikt wordt, deze met
een wisselend opgeld verhandeld zal worden. Daarnaast zal nog gouden
munt omlopen, eveneens op wettelijke koers maar met een wisselend disagio
voor bij betalingen gebruikt zilver.

Begrijp ik Mees goed, dan komt dit alies hierop neer, dat, indien de lan-

dengroep, waaraan hij denkt bij het schrijven van zijn nota, inderdaad het
bimetallistisch experiment zou ondernemen, daar na korter of langer tijd
nog wel formeel de dubbele standaard maar in feite de parallelle standaard

zou gelden met alle bezwaren daaraan verbonden.
Men kan zich voorstellen, dat Mees met deze overpeinzingen in het hoofd

met een minimum aan verwachtingen ter conferentie ging. Weinig goeds

voorspelde bovendien de demonstratieve afwezigheid te Parijs van Duitsland,
het land, dat naar veler overtuiging door zijn monetaire politiek het meest
bijgedragen had tot de moeilijke positie van het zilver als standaardmetaal.139
Weliswaar had Engeland een delegatie naar Parijs gezonden, maar dat bete-
kende niet dat van dat land ook maar enig initiatief of zelfs medewerking aan
enig initiatief te verwachten viel ten gunste van een zilverrehabilitatie. Men
kon Engeland met het oog op de belangen van Brits-Indie hoogstens als een
geinteresseerd toehoorder beschouwen.

Mees  heeft  zich  op de conferentie beperkt  tot een tweetal verklaringen. 140

Tijdens de derde zitting, die van 19 augustus I 878, verklaarde hij, dat zijn van
zijn regering ontvangen instructies hem niet toelieten de Amerikaanse Vooy

stellen te steunen. Zolang Engeland en Duitsland de enkele gouden standaard
handhaven, kan Nederland onmogelijk een ander stelsel aannemen. Interes-
sant is echter, dat Mees aan deze verklaring, tekenend voor de passieve Ne-
derlandse opstelling inzake de standaardkwestie, toevoegt, dat het hem niet
verboden is ook zijn persoonlijke mening naar voren te brengen. Hij zet ver-
volgens uiteen, dat naar zijn mening de aan de Amerikaanse voorstellen ten

grondslag liggende gedachte als 'une id6e bonne et saine' gekenmerkt moet
worden. Hij moet echter tevens bekennen, dat, hoe nuttig voor de mensheid
139'     Vgl. J.E. Mertens, La naissance et le ddveloppement de 1'6talon-or, biz.  1 50 e.v. Vgl.
ook Korteweg en Keesing, Het moderne geldwezen, biz.  202.
140.    Vgl.  voor deze verklaringen de zich in het Mees-archief (map: Muntconferentie te
Parijs 1878) bevindende,  in het Frans gestelde, zittingsverslagen, klaarblijkelijk te Parijs
aan de gedelegeerden uitgereikt.
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een internationaal aanvaarde dubbele standaard ook zijn zou, de kans op
realisatie daarvan, althans wat Europa betreft, bij de huidige stand van zaken

niet aanwezig is. Hij adviseert de Verenigde Staten bondgenoten ('des allits')
voor hun streven te zoeken in Centraal- en Zuid-Amerika, benevens in het
Verre Oosten, landen, die toch niet geschikt zijn voor de gouden standaard.
Hij acht de mogelijkheid niet uitgesloten, dat ook Nederlandsch-India, waar
de gouden standaard zijn bestaansrecht nog bewijzen moet, te eniger tijd de
munteenheid met het moederland zou verbreken en monetaire aansluiting
zou zoeken bij een landengroep, waarin het zilver een volwaardige plaats in
het geldstelsel zou innemen. Zouden de Verenigde Staten er dan later nog in
slagen enkele Europese landen, die thans nog onder het regime van een pa-
pieren standaard leven, zich te doen aansluiten, dan zou ongetwijfeld een
monetair geheel ontstaan, groot genoeg om de wettelijke waardeverhouding
tussen goud en zilver tot een realiteit te maken, die de marktverhouding in-
derdaad zou beheersen.

Deze ongetwijfeld goed bedoelde en oprecht gemeende vingerwijzing van
Mees aan het adres van de Verenigde Staten lokte van die zijde een reactie
uit, die enerzijds wellicht bedoeld was om Mees met betrekking tot Neder-
landsch-India nader uit zijn tent te lokken, maar anderzijds ook blijk gaf van
enige geprikkeldheid. Kennelijk proefde men uit de woorden van Mees een
naar Amerikaans oordeel onjuiste opvatting omtrent de positie van dat land
ter conferentie. Vooral wilde men de indruk wegnemen als zouden de Ver-
enigde Staten internationale steun zoeken voor de oplossing van een intern
probleem, iets waartoe zij op eigen kracht niet in staat zouden zijn. Tijdens
de volgende zitting kwam de Amerikaanse gedelegeerde Horton141 dan ook
met de vraag aan Mees naar 'la portte et le caracttre des liens mondtaires
dont il a signald l'existence comme possible entre les Etats-Unis et les autres
pays.'142 Hij voegde eraan toe, dat zijn land met het initiatief tot deze confe-
rentie niet een bijzonder Amerikaans belang op het oog had, voor de verwe-
zenlijking waarvan het bondgenoten behoefde. Hier was een 'objet dinttret
commun' aan de orde, dat alle mogendheden gelijkelijk raakte. Horton wees
erop, dat de Verenigde Staten grote hoeveelheden metaal aan de Europese
voorraden onttrokken en dat zouden blijven doen. Het was ook een Europees
belang, dat die onttrekking niet alleen in goud zou plaats vinden, maar ook
in zilver. Dat zou de zilverprijs doen stijgen en het verbroken waarde-even-
wicht herstellen. Gebrek aan internationale overeenstemming op dit punt zou
continuering betekenen van de bestaande monetaire oorlog.

141.     Samuel Dana Horton (1844-I 895), bekend Amerikaans auteur op monetair gebied
en sterk voorstander van het bimetallisme als internationaal stelsel.
I 42. Vgl. Mees-archief, verslag van de zitting van 22 augustus  I 878.
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Mees is in zijn antwoord niet op dit laatste punt ingegaan. Hij herhaalde
slechts zijn verklaring, dat hij zijn regering op geen enkele wijze binden kon,
dus ook niet ten aanzien van Nederlandsch-India, maar dat hij persoonlijk
van mening was, dat wanneer voor het systeem van de dubbele standaard,
dat de Verenigde Staten nu voorstaan als wereldstelsel, zij werkelijk mede-
standers zouden kunnen vinden in de richting van het Verre Oosten, Neder-
landsch-Indie zich zeker zou willen aansluiten. Met de term 'allies' had Mees
alleen bedoeld een band, die ontstaat uit een identiek monetair systeem, maar
daarbij zeker niet gedacht aan een alliantie, die op een contract berust.

Het verdere verloop van de conferentie is in ons verband niet van grote be-
tekenis. De Amerikaanse voorstellen maakten geen schijn van kans en de
conferentie ging na een zevental zittingen uiteen na het aannemen van een in
feite nietszeggende resolutie, waarin wel gesteld werd, dat het zilver naast het
goud een plaats als muntmetaal moest behouden, maar waarin tevens duide-

lijk gemaakt werd, dat het nemen van concrete maatregelen in deze een zaak
was, die aan de regeringen der deelnemende landen overgelaten diende te
worden.143 Zo beschouwd kan men met De Jong van een mislukte conferen-
tie spreken en van een negatief resultaat. 144 Daarmee is echter de conferentie
niet tot een onbelangrijk gebeuren bestempeld. Het belangrijke van de confe-
rentie van  I 878 is hierin gelegen, dat zij, hoe dan ook gemotiveerd, geweigerd
heeft de dubbele standaard te zien en te erkennen als een logische schakel in
de monetaire ontwikkeling. Weinig veranderd heeft daaraan Mees' beschou-

wing aan het slot van zijn rede tijdens de derde zitting, waarin hij als zijn

mening geeft, dat 'si le double 6talon universel est une utopie, 1'6talon d'or
unique en est une autre et qui serait trds-dangereuse si, par impossible, elle
venait A se rtaliser.'145 Hij roept daarbij het schrikbeeld op van een alge-
mene demonetisatie van het zilver met als gevolg een desastreuze waardeda-

ling van dit metaal, hetgeen leiden zou tot geduchte crises in de economische

betrekkingen. Mij valt in deze stellingneming van Mees op, dat, ondanks
meer of minder duidelijk te bespeuren vroegere aanzetten in andere richting,
de metallistische visie toch weer geheel de overhand houdt. Hij acht een uni-
versele gouden standaard haast ondenkbaar en vreest catastrofale  gepolgen
van een daling van de zilverprijs. Een dergelijk standpunt is toch alleen houd-
baar binnen een zienswijze, die voor het geldwezen geen ruimte ziet buiten de
misschien wel glanzende maar daarom niet minder drukkende omklemming
der e(tele metalen, dat lang getorste gouden of zilveren harnas, dat echter se-
dert het midden der I9de eeuw, wellicht te weinig door de theoretici onder-
kend, steeds meer de gevolgen van de tand des tijds begon te ondervinden.

I 43.    Vgl. De Jong, deel II, blz. 523.
I 44.   Idem, idem.
I45. Mees-archief, verslag van de derde zitting, biz. 9.
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Mees heeft de conferentie na de vierde zitting verlaten. In zijn opvatting
kon de conferentie niets bereiken, daar immers de voornaamste voorwaarde
voor rehabilitatie van het zilver, namelijk de volledige medewerking daaraan
van de belangrijkste Europese staten, van meet af aan ontbrak. Hij onttrok
zich daarmee tevens aan de moeilijkheid te stemmen over een kleurloze reso-
lutie, die hij enerzijds niet steunen wilde, maar anderzijds ongaarne afwees,
omdat hij daarmee de schijn op zich laden zou achter de Amerikaanse voor-
stellen te staan. Hij wilde dit laatste vermijden, omdat het mogelijkerwijs als
een binding voor Nederland gezien zou kunnen worden. 146

De conferentie van I878 mocht dan in haar slotnota geen enkel woord ten
gunste van de dubbele standaard gesproken hebben, de bimetallistische be-
weging boette er niet door aan kracht in.

Integendeel.
De van de Verenigde Staten uitgaande impulsen vonden thans ook in Eu-

ropa steeds meer weerklank, zowel in Frankrijk, waar de bekende bimetallist
Cernuschi in wijde kring aanhangers voor zijn ideeen wist te vinden, als in
Duitsland, waar de miljoenenverslindende zilververkopen bij velen twijfel
wekten aan de juistheid van de gekozen koers. Toen de Duitse regering in
I 879 haar zilververkopen schorste,  leek het tijdstip gunstig  voor een nieuwe
internationale aanpak van de monetaire problematiek. Overleg tussen Frank-
rijk en de Verenigde Staten leidde er dan ook toe, dat in april I88 I weer gede-
legeerden van een groot aantal staten, waaronder thans ook Duitsland, te
Parijs bijeenkwamen om, zoals de uitnodiging luidde, een plan te ontwerpen
en aan de respectievelijke regeringen voor te leggen voor het gebruik van
goud en zilver als standaardmetaal op grond van een vastgestelde waardever-
houding tussen beide metalen, een plan dus voor een bimetallistische unie. 147

Nederland is op deze conferentie vertegenwoordigd geweest door Vrolik en

146.    Ik lees in ten eigenhandige copie van Mees van zijn officieus schrijven aan de minis-
ter van buitenlandse zaken, gedateerd 28 augustus I 878 : 'Men trachtte te Parijs bij onder-
handsche bespreking waaraan ook ik deelnam, een resolutie te formuleeren, om de Nd
Amerikaansche voorstellen beleefdelijk af te wijzen. Ik was echter niet rouwig, v66r de
stemming daarover de conferentie te moeten verlaten; ten eerste omdat ik in het algemeen
bezwaar had tegen stemmen, daar het steeds moeilijk is, eigen stem van gouvernementsstem
te doen onderscheiden; en ten anderen omdat ik mij met de redactie der resolutie, zoo als
ik voorzag dat die in stemming gebracht zou worden, niet geheel kon vereenigen, en ik, in-
dien ik aan de stemming decl nam, toch ongaarne door tegen te stemmen den onjuisten
schijn wilde doen ontstaan als vond ik de Nd Amerikaansche voorstellen niet verwerpelijk.'
Vgl.  Mees-archief, map met bescheiden inzake Muntconferentie van I 878.
147·      Vgl.  De Jong,  deel  II,  blz.  525. Een gecomprimeerd maar uitstekend overzicht  van
het behandelde op de verschillende internationale muntconferenties geeft ook het artikel
van S. M'C.Lindsay sub voce Monetary Conferences in Palgrave's Dictionary of Political
Economy.
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Pierson, van wie eerstgenoemde samen met Mees nog de conferentie van I867
had meegemaakt. Mees zelf heeft zich blijkbaar niet meer beschikbaar ge-
steld, maar heeft niet nagelaten, zoals nog blijken zal, om duidelijk te maken,
wat naar zijn mening door de conferentie tot stand gebracht diende te
worden. Vergeleken met de voorafgaande conferentie heeft Nederland via
zijn vertegenwoordigers te Parijs in  I 88 i  een  veel meer actieve rol gespeeld.
Uit dit optreden blijkt duidelijk, dat men van Nederlandse zijde middels een
te Parijs te bereiken accoord een einde heeft willen maken aan een toestand
in ons land op monetair gebied, die naar algemene overtuiging een voorlopige
was en die naar de mening van de monetaire deskundigen grote gevaren met
zich bracht. Hoe zou men immers, zo bleven dezen zich afvragen, gezien de
samenstelling  van de Nederlandse metaalvoorraad de goudwaarde van de gui-
den kunnen handhaven en stijging van de wisselkoersen kunnen voorkomen?
Tot dan toe had men aan deze stemmen weinig gehoor geschonken. Het ge-
signaleerde gevaar was immers niet actueel geweest en Nederland had bij een
over het algemeen actieve betalingsbalans, die tot netto goudimport geleid

had, en in afwachting van het resultaat der pogingen om internationaal tot
overeenstemming te komen, zijn monetaire zaken na de totstandkoming van
de tientjeswet rustig op hun beloop kunnen laten. Thans, rond de aanvang
der conferentie van  I88 I, leek in die toestand een wijziging te komen.

President Mees maakte in zijn verslag over het boekjaar 1880-188 I  al ge-

wag van een niet onbelangrijke goudafvloeiing en wees erop, dat de Bank148

bij haar pogingen om de goudwaarde van de gulden te handhaven haar tarie-

venpolitiek niet buiten beschouwing kon laten, hetgeen haar bewegingsvrij-
heid met betrekking tot de binnenlandse credietverlening ernstig zou kunnen
schaden. Hij sprak dan ook de hoop uit, dat de zo juist begonnen Parijse
conferentie in haar opzet, internationale invoering van de dubbele standaard,

slagen zou. Geschiedde dat niet, dan kon spoedig het ogenblik komen, dat de

regering koste wat het koste een deel van ons overvloedig zilver zou moeten
laten versmelten. Men zou zich af kunnen vragen - dit moge in het voorbij-
gaan opgemerkt worden - of het door Mees gesignaleerde dilemma, waar-
voor hij zich met de discontopolitiek van de Bank geplaatst voelde en waarop
hij ook in volgende jaarverslagen met toenemende bezorgdheid wijzen zou,
zich essentieel anders voorgedaan zou hebben ingeval de metaalvoorraad der

Bank volledig uit goud zou hebben bestaan, of anders gesteld, men kan zich
afvragen, of de discontopolitiek een essentieel ander gezicht zou hebben -
afgezien dus van mogelijke tempoverschillen - onder een systeem van een

I48. Voornamelijk veroorzaakt door de hoge stand van de dollarkoers in verband met de
Europese graanimporten en de hernieuwde aankoop van Amerikaanse fondsen. Vgl. De
Jong, deel II, blz. 586.
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'fullfiedged' gouden standaard dan in het geval van een hinkende standaard.
Het zou kunnen zijn, dat in het eerste geval de signaalfunctie voor eventuele

wijzigingen in het disconto niet zoals in het tweede geval van de absolute

hoogte van de goudvoorraad uit zou gaan maar van het beschikbare (goud)-
metaalsaldo, maar dan blijft toch de vraag, of dat verschil uit zou maken
voor de wijziging zelf. De discontopolitiek zou ook onder vigeur van den
gouden standaard geconfronteerd worden met het probleem intern en extern
evenwicht met elkaar te verzoenen, een moeilijk probleem, zolang met elkaar
in intensieve relatie staande en door vaste wisselkoersen verbonden volks-

huishoudingen een van elkaar onafhankelijk en soms aan elkaar tegengesteld
intern beleid voeren. Behandeling echter van het hier aangestipte vraagstuk
zou te ver buiten ons bestek voeren.

Zoals gezegd, van Nederlandse zijde is te Parijs in I 88 I een serieuze poging
gedaan om tot oplossing van de monetaire kwestie te komen. Zowel Vrolik
als Pierson verklaarden zich voorstanders van een internationaal toegepaste
dubbele standaard en dat niet alleen als hun persoonlijke mening, zoals Mees

deed in I878, maar zij vertolkten daarbij het officiele Nederlandse stand-
punt.149 Mees heeft dit standpunt krachtig ondersteund in een nota van 22
juni  I88 I, uitgebracht in zijn kwaliteit van bankpresident. De conferentie te

Parijs had namelijk in de loop der besprekingen de wens kenbaar gemaakt op
de hoogte gebracht te worden van het standpunt der centrale banken der
deelnemende landen. Via de minister van financien bereikte dit verzoek op
I I juni IBBI de Nederlandsche Bank en reeds Op 22 jUni d.a.v. voldeed de
Bank daaraan door middel van een door Mees persoonlijk opgesteld stuk,
dat weinige dagen later in Franse vertaling aan de conferentie werd toegezon-
den.150 Daarmee ligt een van de laatste nota's, die Mees  aan de muntkwestie

gewijd heeft, v66r ons.
Geconstateerd moet worden, dat het stuk geen enkel perspectief bevat op

de komende monetaire ontwikkeling.  Had Mees in  I 878  nog gepleit voor een
internationaal bimetallisme, maar de realisatie daarvan een utopie genoemd
en daarmee toch eigenlijk ruimte gelaten voor een onderzoek van mogelijke
alternatieven, thans noemt hij de dubbele standaard, op zeer uitgebreid ter-
rein toegepast, het enig afdoende middel om de aan de toestand van het

14B Van invloed kan geweest zijn het feit, dat als minister van financien destijds aan het
bewind was mr. S. Vissering, Mees' collega in de staatscommissie-Van Bosse.

I 50. De Nederlandse tekst  van  deze  nota  van  Mees is afgedrukt  bij  De  Jong,  deel  IV,
document nr. 85. Naar De Jong vermeldt (deel II, blz. 530, noot I) werd naast het advies
van de Nederlandsche Bank nog slechts van een drietal andere centrale banken advies ont-
vangen, waarvan twee, te weten de banken van Belgie en Zweden, zich tegen het bimetal-
lisme en v66r de gouden standaard uitspraken, terwijl de derde, de Bank of England, zich
in haar'corporate capacity' van een oordeel meende te moeten onthouden.
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muntwezen klevende nadelen te verhelpen. Hij zegt, dat die nadelen van
tweetriei aard zijn, te weten: a) voor de landen met goud als waardestandaard
maar met overgrote hoeveelheden zilveren tekenmunt de noodzaak ten koste
van grote offers dat zilver te demonetiseren, bij gebreke waarvan zij de goud-
waarde van de rekeningsmunt moeilijk zullen kunnen handhaven en b) voor
alle landen zonder onderscheid, wat ook hun muntstelsel zijn moge, de gro-
tere veranderlijkheid van waarde van elk der beide metalen en in verband
daarmee de grotere veranderlijkheid der wisselkoersen tussen landen met
verschillende muntstandaard. Toeneming van het gebruik van goud voor
monetaire doeleinden en verdere uitstoting van zilver zal, zeker bij een con-
tinuering van de huidige productieverhoudingen der edele metalen, dat wil
zeggen afnemende goudproductie en toenemende zilverproductie, leiden tot
sterke waardevermeerdering van het goud en waardevermindering van het
zilver. De goudlanden zullen dientengevolge met een algemene prijsdaling
geconfronteerd worden, terwijl hun wisselkoersen op de overblijvende zilver-
landen aan grote schommelingen onderhevig zullen zijn.

Volgens De Jong verdient het vermelding, dat op deze wijze van de zijde
der Nederlandsche Bank ter conferentie is gewezen op de mogelijkheid en het
gevaar van een defiatoir effect bij algemene of nagenoeg algemene aanvaar-
ding van het goud als enig standaardmetaal, hoewel dit argument destijds
volgens hem weinig aandacht heeft getrokken en eerst door toedoen van de
bekende Engelse staatsman, financier en succesvol publicist G.J. Goschen
sterk op de voorgrond is gekomen.151  Men kan dit beamen, maar daarnaast
opmerken, dat het eveneens melding verdient, dat Mees blijkbaar geen enkele
mogelijkheid ziet om aan een met invoering van de gouden standaard ge-
paard gaande goudabsorptie zekere grenzen te stellen. Mees spreekt er in zijn
nota wel over, dat in de landen met gouden standaard, die nog grote hoeveel-
heden zilveren tekenmunt in omloop hebben, dit zilver feitelijk dienst doet
als goud.152 Hij laat echter de vingerwijzing, die zijn eigen opmerking in-
houdt, ongebruikt en neemt als vanzelfsprekend of als noodzakelijk aan, dat
dit zilver gedemonetiseerd en door goud vervangen moet worden, terwijl hij
een analoge redenering laat gelden voor de tot het goud overgaande landen
met papieren munt. Op die wijze wordt geen ruimte gelaten of gezien voor
'internal economies' voor een 'managed' gouden standaard, een richting,
waarin de feitelijke ontwikkeling met betrekking tot de gouden standaard
toch inderdaad gaan zou. Die beperkte visie op de mogelijkheden van een
gouden standaardstelsel doet hem dit stelsel in principe afwijzen en brengt
hem tot de conclusie, dat slechts een bimetallistisch stelsel in staat is de drei-
1 5 1.      Vgl. Delong, deel II, blz.  528 e.v. enblz.  532 e.v.
152.     Idem, decl IV, blz. 400.
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gende gevaren te keren. Die visie doet hem dan ook de klacht uit de pen
vloeien:  'Het komt  ons ten minste onbegrijpelijk voor dat zoovele kundige
mannen deze waarheid miskennen, dat in dat geval (internationaal bimetal-
lisme: schr.) een vermeerderde of verminderde voortbrenging hetzij van goud
of van zilver wet een verandering in de hoeveelheidsverhouding der twee me-
talen zal teweeg brengen, maar dat die omstandigheid ten gevolge van de

werking van vraag en aanbod verhinderd zal worden haar invloed te oefenen
op de onderlinge waardeverhouding tusschen zekere hoeveelheid van het
eene en zekere hoeveelheid van het andere metaal. Diezelfde mannen schijnen
dan ook niet in te zien, dat de waarde der voortaan in hun waardegang soli-
dair aan elkander verbonden metalen veel standvastiger zal wezen, dan zoo-
lang de waarde van elk hunner op zich zelf kan stijgen ofdalen.,153

De Nederlandse regering stelde zich volkomen achter deze visie en liet de
conferentie via haar vertegenwoordigers weten, dat, mocht het stelsel van de
dubbele standaard door een belangrijk aantal staten worden aanvaard, zij het
Nederlandse parlement zou voorstellen de vrije aanmunting van zilver weer
toe te staan, daarmee achteraf die volksvertegenwoordigers in het gelijk stel-
lend, die haar nog in een recent verleden weerhouden hadden van haar plan-
nen tot demonetisatie van het zilver.

De conferentie evenwel is niet tot een besluit in de door Nederland ge-
wenste zin gekomen. Duitsland en Engeland gaven te kennen geen bezwaar
te hebben tegen een rehabilitatie van het zilver en wilden zelfs van hun kant
daaraan, hoewel op minieme schaal meewerken, maar zij verklaarden tegelij-
kertijd met nadruk, dat zij onder geen voorwaarde van de enkele gouden
standaard wilden afstappen. Daarmee was het lot van de conferentie beze-
geld. De besprekingen te Parijs werden weliswaar slechts verdaagd, maar na
de zomer van  I 88 I  is de conferentie niet meer hervat.

Weer was een poging het bimetallisme als internationaal stelsel in te voeren
afgewezen. Hetzelfde lot onderging ten slotte een derde conferentie met dat
doel, die van 1892 te Brussel, maar het valt buiten het bestek van deze studie
daarop verder in te gaan. Het is ook niet nodig. Het nieuwe bimetallisme
heeft geen ingang gevonden, niet omdat de theoretische overwegingen, die
eraan ten grondslag lagen, niet waar zouden zijn, maar omdat het stelsel niet

paste in de lijn der ontwikkeling. De bimetallistische leer was een theoretisch
interessante uitdieping van de metallistische visie op het geldverschijnsel, die
zeker ook tot verheldering van sommige aspecten van dat fenomeen heeft bij-
gedragen, maar het hield niet op een metallistische visie te zijn, berustend op
het uitgangspunt, dat de totaliteit van de geldmassa niet op de een of andere

wijze bepaald wordt door, maar in feite identiek is met of bestaat uit een niet

153·     Idem, decl IV, blz. 402.
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alleen concreet maar ook materieel goed, dat als geld en goed gelijke waarde
heeft. De monetaire ontwikkeling - geen vrucht alleen van een systematisch
geheel van rationele overwegingen noch enkel van door de praktijk aange-
dragen noodzakelijkheden, maar een resultaat van beide - heeft zich onttrok-
ken aan het metal listisch keurslijf. Dat moge dan voor velen, die deze ont-
wikkeling plaats zagen grijpen, aanleiding zijn geweest bepaalde verschijnse-
len als onnatuurlijk, kunstmatig, ongezond en onduldbaar te bestempelen, de
latere beschouwer is geneigd uitdrukkingen als deze te vertalen in termen als

154onbekend, niet te defini8ren, niet verwacht en ongewoon.
De hier besproken nota van Mees heeft haar uitwerking gemist, omdat zij

een terugval was in een metallistische beschouwingswijze, die de 'vele kun-
dige mannen' ten dele wellicht beredeneerd, ten dele misschien intuitief, niet
meer aangesproken heeft, een beschouwingswijze, waaruit Mees zich uitein-
delijk niet heeft kunnen bevrijden.

EENLAATSTECOMPROMIS

Het 'mislukken'  van de Parijse conferentie van  188 I  heeft in Nederland nog
aanleiding gegeven tot de bekende omsmeltingswet van  I 884, die noodvoor-
ziening, die de minister van financien machtigde om, wanneer de toestand
van het muntwezen dat zijns inziens noodzakelijk zou maken, tot een bedrag
van f 25.000.000,- aan rijksdaalders  aan de circulatie te onttrekken,  deze
tot baren te doen versmelten en als zodanig door tussenkomst van de Neder-
landsche Bank te laten verkopen. De zaak was aanhangig gemaakt door
Vrolik en Pierson in hun kwaliteit van gedelegeerden ter - verdaagde - con-
ferentie te Parijs. Nu internationaal overleg geen resultaat leek op te leveren,
oordeelden de heren, gezien ook de dalende goudvoorraad van de Neder-
landsche Bank, een voorziening als de onderhavige strikt noodzakelijk om

155

154·     Illustratief is bijvoorbeeld een uitiating van Pierson in zijn reeds vermeld Gidsartikel
van  1881: 'Maarnugevemenzich rekenschap van het abnormale, het ongezonde, van den
toestand. Vier rijksdaalders hebben in Nederland de waarde van een tienguldenstuk; maar
de hoeveelheid zilver, die in vier rijksdaalders is begrepen, is niet meer dan zes zevenden van
een tienguldenstuk waard.... En wat het ergste is, in sommige landen maakt dit zilvergeld
het hoofdbestandeel van den Bankvoorraad uit: in Frankrijk voor twee derden, in Neder-
land voor een gelijk bedrag.' (Vgl. Verspreide economische geschriften, deel IV, blz. 229).
Hoe abnormaal en ongezond moet dan weI een bankdeposito zijn vanf 10.000,-, ontstaan
uit het niets en zonder enige intrinsieke waarde, maar toch dief Io.000,- waard?
155.    In deze periode heeft de goudvoorraad van de Nederlandsche Bank een minimum
bereikt van iets minder danf5.000.000,-, namelijk op  I 3 januari  I 883.  Vgl.  De Jong,  deel
II, blz. 587. Het adres van dr. A. Vrolik en mr. N.G. Pierson, gedateerd 30 september 1882,
staat afgedrukt bij De Jong, decl IV, als document nr. 86.
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de goudwaarde van de gulden te kunnen handhaven. Weliswaar hadden zij
op een alternatieve mogelijkheid gewezen, namelijk het handhaven van een
relatief hoge rentestand, maar zij hadden dit middel even erg geoordeeld als
de kwaal. Handel en nijverheid zouden de schade dragen, indien de Neder-
landsche Bank haar tarieven zou moeten afstemmen, niet op de mate, waarin
van haar krachten gebruik werd gemaakt, maar alleen op de noodzaak het
muntwezen voor depreciatie te behoeden. Zij duidden daarmee op hetzelfde
dilemma, waarop ook Mees reeds gewezen had, maar waarbij ik al de vraag
opwierp, of dit dilemma op deze wijze zuiver gesteld is. Ook met een grote
goudvoorraad immers is het eigenlijk fundamentele vraagstuk van een moge-
lijke botsing tussen intern en extern beleid niet uit de wereld geholpen. Dit
verder in het midden latend zou men verwachten, dat een maatregel als de
door Vrolik en Pierson voorgestelde, die toch ook naar de toenmalige ver-
houdingen niet zo erg veel om het lijf had - bij de toen geldende Londense

zilverprijs zou integraal gebruik van de bedoelde machtiging het rijk maxi-
maal  op een uitgave  van f 4.000.000,- hebben komen staan - zonder  veel
moeite kracht van wet gekregen zou hebben. In een Nederland echter, waar
de muntkwestie ten principale onbeslist was gebleven, was elke monetaire

maatregel, die niet in een acute nood voorzag, bij voorbaat suspect, omdat er

altijd wei personen of instanties waren, die in zo'n maatregel een poging za-
gen om een beslissing in de muntkwestie te forceren in andere dan de door
hen zelf voorgestane richting. Zo ook thans weer.

Weliswaar had president  Mees  nog in zijn jaarverslag over  188 I- 1 882  de
toestand zorgwekkend genoemd156 en opgemerkt, dat bij de hoogst onzekere
vooruitzichten voor een bimetallistische unie de toestand zonder demonetisa-
tie van een deel van de zilveren munt hachelijk blijven zou. Toen echter de re-

gering na lange aarzeling, bij welke aarzeling ongetwijfeld het belang van de
schatkist een rol speelde, en na niet minder dan twaalf instanties, waaronder
de Nederlandsche Bank, terzake van het adres van Vrolik en Pierson om ad-
vies  gevraagd te hebben, ten slotte in februari  I 883  met  haar  wetsvoorstel
kwam,  leek het dieptepunt  voor de goudvoorraad  van  de Bank gepasseerd.

Dat gaf een adempauze en men heeft er gebruik van gemaakt om ruim een
jaar lang naar hartelust over het voor en tegen van de voorgestelde maatregel
te discussitren en - men mag er dat rustig aan toevoegen, wanneer men het

157
verslag van de parlementaire behandeling bij De Jong leest - te krakelen.
Nu vernam men weer de stemmen van hen, die hun hoop op een herstel van
de zilveren standaard nog steeds niet opgegeven hadden en die in het om-

I 56.     Hij  deed dat ook in een kort maar met veel cijfers geillustreerd artikel in De Gids,
getiteld Ons Muntwezen. Vgl. De Gids, 1882, IV, blz. 149 e.v.
157·    Vgl. Delong, decl II, blz. 553 e.v.
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smeltingsvoorstel een nieuwe stap zagen om Nederland vaster aan het goud
te binden.158 Anderen weer zagen  in de maatregel een hinderpaal  voor het
uiteindelijk tot stand komen van een bimetallistische unie, waarvoor Neder-
land zich recentelijk  nog zo sterk had gemaakt. 159 Natuurlijk had het wets-
ontwerp ook zijn verdedigers en het behoeft weinig betoog, dat tot de voor-
naamsten daarvan president Mees behoorde. De directie van de Bank had al
v66r de indiening van het wetsontwerp zich gedecideerd achter de voorstellen
van Vrolik en Pierson gesteld, daarbij erop wijzend - wellicht om de minister
te gemakkelijker te doen besluiten met zijn wetsvoorstel te komen - dat zij
het niet onwaarschijnlijk achtte, dat van een maatregel als de onderhavige
geen gebruik zou behoeven te worden gemaakt. De maatregel zou echter
'eene zekerheid doen geboren worden, die op het oogenblik, ten gevolge van
de ongunstige verhouding waarin onze standaardmunt tegenover de teeken-
munt staat, bij ons te lande niet gevonden wordt. '160

Meer uitvoerig vindt men het standpunt van Mees verwoord in zijn jaar-
verslag van de Nederlandsche Bank, boekjaar I882-I883, het voorlaatste in
die lange reeks van belangrijke documenten, maar tevens een soort gewetens-
onderzoek van de man, die, jarenlang geplaatst op een zo invloedrijke post,
er blijkbaar behoefte aan voelde om, terugblikkend op de monetaire ontwik-
keling van de laatste vijftien jaren, verantwoording af te leggen van het door

158.     Ik wijs bijvoorbeeld  op het advies  van  mr. E.N. Rahusen, koninklijk commissaris
bij de Nederlandsche Bank. Vgl. De Jong, deel II, blz. 557·
I 59' Dit argument schijnt op de regering wei een zodanige indruk gemaakt te hebben, dat
zij het na het tot stand komen van de wet in april 1 884 medio van dat jaar nodig oordeelde
om in een uitvoerige in het Frans gestelde nota aan een aantal buitenlandse regeringen het
hoe en waarom van de wettelijke maatregel uiteen te zetten. Het stuk maakt op de lezer van
thans de indruk van overtrokkenheid. Het buitenland moet wel weten, dat elk miljoen aan
rijksdaalders, dat versmolten en verkocht wordt, de schatkist zegge f I 50.000,-  kost.  De
regering laat ook niet na uitvoerig te vertellen, waarom het woord 'raadzaam' (opportun)uit het oorspronkelijke ontwerp vervangen is door het woord 'noodzakelijk' (n6cessaire).
De minister mag dus geen zilver verkopen, wanneer hem dat met het oog op de zilverprijs
gewenst voorkomt, maar alleen wanneer dat ter voorkoming van een totale gouddrainage
dringend nodig is. Het buitenland kan dus gerust zijn, te meer omdat de getroffen maatregel
Nederland niet zal verhinderen tot een eventuele bimetallieke unie toe te treden. Erg over-
dreven volgt dan: 'Le Gouvernement N6erlandais croit au contraire que la loi du  27 Avril
dernier sera une nouvelle preuve A quels sacrifices une nation doit se r6signer, si elle veut
sauvegarder les inttrets de son commerce, de son industrie et le bien-Etre de ses citoyens.'
Ten slotte zegt de regering, dat hoe dreigender de gevaren worden, waaraan de naties bloot
staan wegens de precaire toestand van haar muntwezen, men te minder aarzelen zal - het-
geen men reeds te lang gedaan heeft - om een ge8igend geneesmiddel toe te passen. 'La
ferme conviction du Gouvernement Nterlandais est que ce remdde se trouve A la port6e de
toutes les nations, c'est le bimttallisme adopt6 sur une grande 6chelle.' En dat alles voor die
IO miljoen rijksdaalders, waarvan er nooit 66n op grond van deze wet versmolten is! Men
vindt de tekst van dit stuk bij De Jong, deel IV, document nr. 95.
1 60.      Zie de brief van de bankdirectie bij De Jong, deel IV, document nr.  88.



MEESENDEMUNTKWESTIE 3I 5

hem en de door hem geleide instelling ingenomen standpunt en gevoerd be-
leid. Aanleiding daartoe was er zeker, want ook tijdens de behandeling van
het omsmeltingsontwerp had het weer klachten en verwijten geregend aan
het adres van de Nederlandsche Bank, die op grond van haar onjuiste me-
taal- en discontopolitiek verantwoordelijk zou zijn voor de ontstane situatie
en die overigens toch beschouwd moest worden als een soort kwade genius
van de regering, waarbij zij - en een verwijt van dit kaliber moest een man als
Mees te harder treffen - niet schroomde eigen baat de voorrang te geven bo-
ven het nationaal belang.161  Mees gaf in zijn verslag te kennen, dat aan de
hoofdoorzaak van de onbevredigende toestand van het muntwezen in Neder-
land niemand schuld had. De eigen schuld betrof alleen het te lange talmen
met voldoende wettelijke maatregelen. Op dat punt had de bankdirectie zich
echter niets te verwijten. Voor de Bank zou niets wenselijker geweest zijn dan
de zilveren standaard te behouden. Toch had zij reeds vroegtijdig geadviseerd,
gezien de ontwikkelingen elders, tot herinvoering van gouden munt en zij had
sindsdien niet opgehouden aan te dringen om verder te gaan met de ontmun-

ting van zilver. Maar de wetgever had zich beperkt tot het treffen van halve

maatregelen en daardoor de Bank geconfronteerd met een conflict van be-
langen, niet van nationaal en eigen belang, welk laatste belang niet haar
grootste zorg was, maar van tegenstrijdige nationale belangen. Het zou te be-
treuren zijn als het thans aanhangige wetsontwerp om tot een bescheiden
ontmunting van zilver over te kunnen gaan weer verworpen zou worden.

Dit verslag van Mees lezend wordt men ondanks de koel-zakelijke behan-

deling van de muntkwestie toch getroffen door de bewogen ondertoon van de
man, die zich onbegrepen voelde in zijn overwegingen en miskend in zijn be-
doelingen. Dit laatste kan bijzonder pijnlijk zijn voor de betrokkene, maar is
vanuit monetair-wetenschappelijk oogpunt niet zo belangrijk. Vanuit dat oog-
punt vraagt men zich bij het nagaan van het verloop van de muntkwestie in
Nederland telkens en telkens weer af, wat toch de oorzaak geweest kan zijn
van die felle botsing der meningen omtrent datgene,wat terzake van een

juiste monetaire regeling te doen stond. Die strijd was met het aannemen van

het omsmeltingsvoorstel niet opgelost, integendeel, het was er een nieuwe de-
monstratie van, wanneer men het feit in ogenschouw neemt, dat de regering
het positieve votum van het parlement slechts heeft kunnen krijgen door on-
der pressie van de volksvertegenwoordiging te komen met een wetsontwerp
tot verhoging van het maximum bedrag aan uit te geven muntbiljetten van IO
tot  I 5 miljoen gulden. Men meende daarmee de middelen gevonden  te  heb-

161.     Zie voor een korte samenvatting van het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer
met een staalkaart van deze beschuldigingen De Jong, decl II, blz. 560. De openbare be-
handeling zou later een reprise geven van dit soort aanklachten.
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ben om een eventuele zilverontmunting te financieren, maar men zag er tege-
lijkertijd aan voorbij, dat effectuering van die verhoging - een uitbreiding van
de fiduciaire circulatie - alleen maar strekken kon om de noodzaak tot zilver-
ontmunting naderbij te brengen. Een treffender exempel van de verwarring
der geesten is op dit gebied moeilijk te vinden. Mees heeft niet nagelaten er
in zijn laatste jaarverslag op te wijzen. Hij heeft te kennen gegeven,  dat niet
de Bank als zodanig door een verhoogde uitgifte van biljetten getroffen zou
worden, maar dat wel haar taak verzwaard zou worden om een juist even-
wicht te vinden tussen haar zorgen voor het muntwezen en de rechtmatige
verlangens van de credietvraag.

Naar mijn mening zal de oorzaak van alle verwarring, van dit aarzelen en
talmen om een einde te maken aan wat genoemd werd de zorgwekkende toe-
stand van het muntwezen en daarmee tevens de reden voor de botsing der
meningen hierin gezocht moeten worden, dat de criteria, die de monetaire
deskundigen van de jaren zeventig en tachtig hanteerden bij het beoordelen
van die toestand en bij het op grond daarvan door hen aanbevolen beleid nog
in te sterke mate onder invloed stonden van en alleen verstaanbaar waren
binnen hun metallistische visie op het geldwezen, welke visie slechts aandacht
had voor een onverbrekelijke en onveranderlijke relatie tussen het geld en een
stoffelijk goed als fundamentele voorwaarde voor het juiste functioneren van
het geldwezen, of althans voor het maximaal bereikbare in dit opzicht. De
zwakte van deze visie was, dat zij stond voor de onmogelijkheid het onver-
enigbare te verenigen, stabiele waarde van het geld met onstabiele waarde
van het als geld fungerend goed. Vandaar het afwisselend op de voorgrond
schuiven van zilver, goud of een combinatie van beide in de poging zo ver
irlogelijk een berg te bestijgen, waarvan de top, naar ook zij wisten, onbe-
reikbaar was. Men kan dit zien als een symptoom van hun worsteling om aan
de innerlijke tegenstrijdigheid, opgesloten in de metallistische visie, te ontko-
men. Van die worsteling der deskundigen met de monetaire problematiek is
de Nederlandse muntstrijd de neerslag en zij kan als verklaring dienen voor
het incidentele karakter der getroffen maatregelen. Mees, in ons land onge-
twijfeld de leidende figuur onder de monetaire deskundigen van zijn tijd,
noemde de situatie in de eerste jaren tachtig zorgwekkend en hachelijk. Maar
de weg, die hij wees en in verband waarmee hij de omsmeltingswet als een
stap, zij het een bescheiden stap, in de goede richting begroette, namelijk de
vervanging van zilver door goud, was een weg, langs welke Nederland, al-
thans binnen die metallistische visie, bijgedragen zou hebben aan het dreigen-
der worden van het gevaar, waarop juist  Mees in  I88 I de Parijse muntconfe-
rentie geattendeerd had.

Met betrekking tot de muntkwestie is de tragiek van Mees niet gelegen
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daar waar Pierson die zoekt, 162 in het onbegrepen zijn van Mees' standpunt,
maar hierin, dat zoveel kunde en kennis en de gewetensvolle inzet daarvan
nog ontoereikend waren om de monetaire problematiek in een nieuw licht te
plaatsen, los uit de ban der edele metalen, een aan het economisch proces als
extern te bestempelen factor, en het monetaire gebeuren te zien als een essen-
tieel onderdeel van dat economisch proces zelf.

162.     Vgl. N.G. Pierson, Levensbericht, t.a.p. blz. 355·



Hoofdstuk VII

Mees als theoretisch econoom

INLEIDING

In   I 866  -  hij   was  toen  op de leeftijd van drieenvijftig en reeds  drie  jaar

president van de Nederlandsche Bank - deed Mees bij P.N. van Kampen te
Amsterdam zijn theoretisch-economisch hoofdwerk Overzicht van eenige
hoofdstukken der staathuishoudkunde het licht zien. Een lang overwogen, een
lang gekoesterd plan kwam daarmee tot uitvoering. Ik herinner aan een eer-
der door mij vermelde, gepassioneerde uitlating van Mees tegenover zijn
broer Hendrik  uit  I 85 1, waarbij  hij te kennen  gaf,  dat 'een nieuw plan  van
behandeling der staathuishoudkunde' hem steeds duidelijker voor ogen
kwam te staan en dat het hem een summum van voldoening zou geven dat
plan te kunnen realiseren.1 Die voldoening kan echter niet gestimuleerd zijn
door de ontvangst, die het boek na zijn verschijnen ten deel is gevallen. Afge-
zien van een enkele aankondiging en een summiere bespreking in enige Ne-
derlandse periodieken, waarop ik nog terugkom, is aan het werk nagenoeg
geen aandacht besteed.

Toch hebben schrijvers als Pierson en Vissering na de dood van Mees het
Overzicht in hun levensberichten van de schrijver uitbundig geprezen wegens
de rijke inhoud en de logische betoogtrant. Pierson heeft het vergeleken met
Ricardo's Principles, een vergelijking, die hij ten voordele van Mees deed uit-
vallen: 'de leerling heeft den meester overtroffen';2 Vissering noemde  het
boek een 'voortreffelijk gewrocht,' voortgesproten uit een 'oorspronkelijk en
diep doordenken.'3 Beide schrijvers zochten de verklaring van de geringe bij-
val, die het boek tijdens en na zijn verschijnen ontving, in de vorm waarin de
gedachtengang gegoten was. De stijl was ta gedrongen, de betoogtrant td
streng om zelfs voor de geschoolde lezer verteerbaar te zijn. Alleen 'uitgelezen
geesten' konden er volgens Vissering smaak in hebben, zodat het boek van
Mees hem herinnerde aan 'een anderen denker, op wien Nederland roem

I.      Vgl.  hier, blz.  I 84.
2.    Vgl. Verspreide economische geschriften, deel II, biz. 342.
3.     Vgl. Levensbericht, blz. 29.
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draagt:   Spinoza.   Evenmin  als  deze  kon   Mees  zijn  wat  men een populair
schrijver noemt. ,4

Het is dit boek van Mees, waarop wij ons in dit hoofdstuk voornamelijk
dienen te baseren om een afgerond beeld te krijgen van Mees als theoretisch
econoom. Gedeeltelijk hebben wij hem reeds als zodanig leren kennen uit
vroegere geschriften, die een specifieke economische problematiek behandel-
den, in het bijzonder zijn boek over de werkinrichtingen.5 Dat kon ook
moeilijk anders, want elke behandeling van een detailprobleem moet gedra-
gen worden door en passen in een totaal-visie op het economisch gebeuren.

Dit laatste nu is hetgeen Mees in zijn Overzicht tracht te geven. Het boek is
niet toegespitst op een bepaald onderdeel van het economisch proces, maar
op de algemene grondslagen, de draagpijlers van dit proces zelf. Op Mees'
Overzicht kan men toepassen, wat Schumpeter van de theoretische aanpak
van de klassieke economen opmerkt: 'Sie woliten vor allem gedankliche
Ordnung und Klarheit in das Getriebe des Wirtschaftslebens bringen, um so
seine GrundvorgAnge erst einmal prinzipiell zu verstehen,6 met welke uit-
spraak tevens voortreffelijk aangeduid wordt, dat theorie in het algemeen en
economische theorie in het bijzonder niet iets is, wat in de lucht hangt, een
zuiver speculatief karakter draagt, maar juist wortelt in de werkelijkheid, het
essentiale daarin tracht aan te geven.

Rond het Overzicht groeperen zich drie kleinere geschriften van Mees uit
deze zelfde levensperiode. Het zijn alle drie referaten voor de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen, die het beste in samenhang met het grotere
geschrift behandeld kunnen worden. Ik som ze op in chronologische volg-
orde: Over ongelijke dichtheid van bevolking en ongelijke welvaart in onder-
scheidene landen (1864), Opmerkingen omtrent gelijke verdeeling van Belasting
(I 874) enten slotte Poging tot verduidelijking van eenige begrippen in de Staat-
huishoudkunde (I877)· Eerstgenoemde voordracht behandelt een thema, dat,
zoals wij zien zullen, ook in 'Afdeeling III' van het Overzicht aan de orde
komt. Laatstgenoemde redevoering tracht duidelijkheid te scheppen ten aan-
zien van enige basisbegrippen uit de theoretische economie zoals welvaart,
nuttigheid en waarde, wat dit laatste begrip betreft tevens ten aanzien van de
combinaties, waarin het gebruikt wordt zoals gebruikswaarde en ruilwaarde,
een en ander ook naar aanleiding van het gebruik van deze termen door
Jevons in diens Theory  of political  economy uit I 873· De voordracht over het
belastingvraagstuk staat wat meer op zichzeIf, een stukje toegepaste theorie,
dat gelegenheid geeft de bruikbaarheid van de door Mees in zijn Overzicht
ontwikkelde denkbeelden te toetsen.

4.   Idem, idem.
5    Vgl. hier, biz. I I6 en biz. I24 e.v.
6.     Vgl. Epochen der Dogmen- und Methodengeschichte, blz. 65.
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De drie voordrachten vormen tesamen met de reeds eerder behandelde re-
devoering over De Muntstandaard (1 869)7 een kwartet verhandelingen voor
de Akademie, dat als bewijs kan gelden voor het actieve lidmaatschap van
Mees van dit instituut. Mees, die met enige aarzeling op i mei 1858 het lid-
maatschap  van  de  toen nog jonge instelling, daterend  uit  1855,  had  aan-
vaard,8 blijkt in de loop der jaren de Akademie toch als een getigend forum
voor het bekend maken van zijn ideeen over hem belang inboezemende on-
derwerpen te hebben leren beschouwen.

Zoals gezegd tracht Mees in zijn Overzicht een totaal-beeld te geven van
het economisch gebeuren. Dit moet niet opgevat worden in de zin van volle-
digheid. Mees heeft geen leerboek der economie geschreven. In dit opzicht
onderscheidt zijn boek zich van de twee meest gangbare handboeken der
economie uit de I9de eeuw voordat Pierson eerst met zijn Grondbeginselen
der  staathuishoudkunde (1875-1816), maar dan vooral met zijn bekende Leer-
boek der staathuishoudkunde (1884-I 890)  de dominerende figuur werd onder
de vaderlandse beoefenaars der economie. Ik bedoel de verschillende malen

herdrukte werken van J.L. de Bruyn Kops, Beginselen van staathuishoudkunde
(eerste uitgave I 850) en S. Vissering, Handboek van praktische staathuishoud-
kunde (eerste uitgave I 860-1 86 1). Beide boeken geven een vrij volledig over-
zicht van de belangrijkste theoretische vraagstukken, vermelden de uitkom-
sten, waartoe 'de' wetenschap daaromtrent gekomen is, of brengen ter ken-
nis, wat door belangrijke schrijvers of groepen van schrijvers geleerd is en
vullen dat alles aan met allerlei feitenmateriaal en praktische wetenswaardig-
heden uit verleden en heden; kortom, degene, die deze werken gelezen heeft,
bezit een goed beeld van wat er op het terrein der staathuishoudkunde zo al
aan de hand is. Bij al deze verdiensten echter missen beide leerboeken - en
dat is het tweede onderscheid met Mees - theoretische diepgang. Men kan
wat dit betreft instemmen met Irene Hasenberg-Butter's opmerking: 'Neither
of these two works is theoretical in the usual sense of the word.'96Dat geldt
minder voor Vissering dan voor De Bruyn Kops, die als lezers van zijn werk
blijkens de Voorrede bij de eerste uitgave op het oog heeft 'ieder die eene be-
schaafde opvoeding heeft genoten'10 en zijn boek dan ook bewust meer een
'elementair-didactisch karakteril heeft gegeven dan  dat het de vrucht zou

7.    Vgl. hier, blz. 270 e.v.
8.     Citaat  uit een brief van  W.C.  Mees aan Hendrik  Mees  van  5 junt  1858:  'lk  heb  mu,
vooral ook op advies van Adriaan, (oudste broer van W.C., schr.) laten overhalen, om,
althans bij wijze van proef, het lidmaatschap der Academie te aanvaarden.' (Archief-Mees,
brieven aan Hendrik Mees).
9.     Vgl. Academic economics in Holland I 800-1 870, biz. 99
I o. Vgl. Beginselen van staathuishoudkunde, biz.  XIII.
I I.    Vgl. P. Hennipman, J.L. de Bruyn Kops, in: De Economist, 1952, blz. 785 e.v.
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zijn van eigen denken en onderzoek. Ook Vissering echter, hoewel 'geleerder'
en meer inspanning vragend dan De Bruyn Kops, blijft, wat de theoretisch-
analytische aspecten van zijn boek betreft, dicht bij de oppervlakte. Hij komt
daar ook openlijk voor uit. 'In een Handboek van praktische staathuishoud-
kunde past geene breede uiteenzetting, veel min eene verdediging, bestrijding
of kritiek van een theoretisch leerstuk,' zegt hij uitdrukkelijk bij zijn behan-
deling  van het bevolkingsvraagstuk. 12  In het algemeen voelt deze schrijver
zich verplicht 'zich te bepalen tot de poging, om naar zijn beste vermogen de
uitkomsten van het diepgaand wetenschappelijk onderzoek eenvoudig en
duidelijk voor te dragen - de uitkomsten natuurlijk, waartoe hij zelf door
ernstig wikken en wegen van de over en weder aangevoerde redenen gebracht
is.'13 Het onthouden aan de lezer van dit wikken en wegen geeft aan zijn boek
een eclectisch karakter. Het heeft als naslagwerk zijn verdiensten, maar is
minder vruchtbaar als bijdrage tot de beoefening van de theoretische eco-
nomie. 14

Hoe geheel anders  Mees !

Bij hem ligt juist het zwaartepunt bij dat wikken en wegen. Geen bloot
meedelen van een resultaat, maar een aangeven van de weg, waarlangs dit re-
sultaat bereikt is, met vermelding ook van belangrijke en soms gevaarlijke
kruispunten. Ook wanneer blijken zou, dat de schrijver niet altijd de juiste
weg ingeslagen is, dan blijft het Overzicht toch een voorbeeld van economi-
sche theoriebeoefening zoals men in de vaderlandse literatuur uit de I9de
eeuw in de periode v66r Pierson moeilijk een tweede kan aanwijzen.

Des te meer opvallend is het daarom, dateen auteur als Zimmerman in zijn
bekende Geschiedenis van het economisch denken bil zijn (te) summiere be-

spreking van de Nederlandse literatuur uit dit tijdvak het boek van Mees on-
vermeld laat. 15 Zimmerman meent overigens ten onrechte,  dat de klassieke
economie hier te lande vrijwel onopgemerkt is gebleven. Een kennisneming
van het eveneens door hem niet genoemde boek van Mees over de werkin-
richtingen uit 1844 had hem al van het tegendeel kunnen overtuigen.16 Maar
ook het Overzicht stoelt in belangrijke mate op de leerstellingen der klassieke
economen. Meer in het algemeen heeft Zimmerman trouwens geen hoge dunk
van wat Nederland in het betrokken tijdvak aan economische theorie te bie-

12. Vgl. Handboek van praktische staathuishoudkunde, blz. 237·
I 3·     Idem, idem.
I 4.   Vgl. voor een waardering van Vissering's overig werk op economisch en verwant ge-
bied: I. Hasenberg-Butter, t.a.p. blz.  122 e.v. en passim.
I 5· Vgl. aldaar, blz. 83.
1 6.     Ik vestig ook de aandacht op de brochure van Mees' Utrechtse leermeester J. Ackers-
dijck: 'Bedenkingen  over de korenwetten,'  in welk geschrift de argumentatie geheel en al
steunt op de door de Klassieken ontwikkelde prijsvormingsleer.
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den heeft. Hij baseert zich daarvoor op Van Hogendorp's Bijdragen tot de
huishouding van de Staatil en op de zoeven genoemde geschriften van De
Bruyn Kops en Vissering. Hij noemt weliswaar de Proeve van Mees het beste
werk op economisch gebied, dat ons land in de eerste helft der I9de eeuw
voortbracht, maar in theoretisch-economisch opzicht is het naar zijn mening
van geringe betekenis.18 Maar juist wanneer men meent, dat de Nederlandse
theoriebeoefening in dit tijdvak zowel kwalitatief als kwantitatief weinig in-
drukwekkend is, wordt het zaak de weinige uitschieters niet onbesproken te
laten. Het valt daarom te betreuren, dat Mees' Overzicht en diens overige ge-
schriften uit dezelfde periode, van een man toch, van wie Pierson getuigd
heeft: 'Middellijk of onmiddellijk  zijn wij jongeren allen zijn leerlingen,'19

aan Zimmerman's aandacht schijnen te zijn ontsnapt.
Dit geldt trouwens niet alleen voor Zimmerman. Het is opvallend, hoe

weinig men de naam Mees, behoudens dan in Pierson's geschriften, in de la-
tere Nederlandse theoretisch-economische literatuur, ook in die van histori-
sche aard, tegenkomt. Ik geef een drietal voorbeelden, die echter met vele an-

dere aangevuld kunnen worden. Zo laat Diepenhorst, die in zijn Vooriezingen
over de geschiedenis der economie (I9I0) bij zijn bespreking van deinvloed der
Klassieke School in tegenstelling tot Zimmerman van mening is, dat deze
school in ons land 'haast onbetwistbaar meester van het terrein'20 bleef, het
evenals laatstgenoemde bij de vermelding van de boeken van De Bruyn Kops
en Vissering. Zo ook Bordewijk, in wiens omvangrijke Inleiding21  met  haar

uitvoerige behandeling van de Klassieke School en haar voornaamste En-

gelse exponenten men wel een paar bladzijden gewijd vindt aan sommige
door Bordewijk tot de genoemde school gerekende Franse en Duitse schrij-
vers, maar waarin men noch over Nederland noch over Mees in dit verband
iets aantreft. De auteur W.C. Mees, die Bordewijk op verspreide plaatsen in

zijn boek citeert, is niet de schrijver van het Overzicht, maar diens naamge-
noot en kleinzoon, de Wageningse hoogleraar, zoon van Rudolf Adriaan
Mees en de man, die in Nederland voornamelijk bekendheid heeft gekregen
als fervent propagandist van zijn 'herleidingsstelsel.'22 Het door Bordewijk

geciteerde boek van Mees jr. zijn diens Hoofdstukken der economie, 3 een
boek, waarvan men zeggen kan, dat het ook dertig jaar vroeger had kunnen

17·    Vgl. over G.K. van Hogendorp (I 762-1834) Hasenberg-Butter, t.am. biz. 26 e.v.
18.    Vgl. ook hier, biz 19 e.v.
19. Vgl. Verspreide economische geschriften, deel II, blz. 50 I .
20.      Vgl. P.A. Diepenhorst, Voorlezingen over de geschiedenis der economic, blz.  I 27.
2 I. H.W.C. Bordewijk, Theoretisch-historische inleiding tot de economie.
22.    Vgl. over dit'herleidingsstelsel' de discussie tussen G.M. Verrijn Stuart en W.C. Mees
R.Azn. in de Economist van I 939, blz. 368 e.v. en blz. 467 e.v.
23·     W.C. Mees R.Azn., Hoofdstukken der economie, Haarlem,  1930.
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verschijnen. Opzet en uitwerking roepen sterk het Overzicht van Mees sr. in
herinnering met dit verschil, dat de jongere auteur, die zijn verwante voor-
ganger slechts voorbijgaand in een noot vermeldt,24 onder invloed van de
Oostenrijkse School de subjectieve kant van het waardeprobleem meer op de
voorgrond brengt. Ten slotte wijs ik op het meer recente geschrift van A.

25Bots, De vervolmaking van de maatschappij volge,is de klassieke economen,
waarin uiteraard de Engelse klassieken het volle pond krijgen, maar waarin
ook aan een figuur als Bastiat uitvoerig aandacht wordt besteed. Bots noemt
Bastiat, in navolging van Schumpeter, een schrijver van weinig theoretisch-
analytische diepgang.26 Maar juist deze Bastiat en de door deze vertolkte
denkbeelden vormden voor Mees, zoals aanstonds blijken zaI, de onmiddel-
lijke aanleiding om zijn Overzicht het licht te doen zien. Dit zou voor Bots
een reden opgeleverd kunnen hebben om ook aan de ideeen over'menselijke
vooruitgang'27 van deze Nederlandse econoom uit de behandelde periode
enige aandacht te schenken.

De vervolmaking van de maatschappij, in eerste instantie ten aanzien van
het materiele welzijn, was, zoals uit ons hoofdstuk III gebleken is, het grond-
thema van Mees' boek over de werkinrichtingen voor armen. Onmiddellijke
aanleiding vormde voor hem de nijpende armoede van grote bevolkings-
groepen en de zijns inziens nutteloze pogingen deze te bestrijden met behulp
van de genoemde instellingen. Theoretisch-economisch steunde zijn werk op
de klassieke opvattingen over de verdeling van het nationale product met, in
navolging van Ricardo en Malthus, sterke nadruk op de implicaties van af-
nemende bodemopbrengsten en bevolkingsgroei. Mees' Overzicht heeft het-
zelfde theoretisch fundament als zijn twintig jaar vroeger verschenen ge-
schrift. Maar het is, aIsof de schrijver zich thans nog eens in het bijzonder
rekenschap heeft willen geven van de houdbaarheid hiervan. Ging hij destijds
van deze theoretische onderbouw min of meer als een gegeven uit, nu wordt
die onderbouw zelf opnieuw uitgegraven, bloot gelegd en onderzocht op
eventuele scheuren of barsten. Essentiele wijzigingen in Mees' visie op het eco-
nomisch proces heeft dit niet opgeleverd. Men zou kunnen zeggen, dat Mees
nog gesterkt is in zijn overtuiging, dat de wetenschap der staathuishoudkun-
de een geheel van leerstellingen heeft opgebouwd, dat men weliswaar verder
zal kunnen uitdiepen, maar waarvan de principiele juistheid geen punt van
discussie meer kan uitmaken. Ik kom daar aanstonds op terug, maar wil er
thans op wijzen, dat voor Mees het maatschappelijke kader, waarin het eco-
24.    Vgl. idem, blz. 67·
25  A.C.A.M. Bots, De vervolmaking van de maatschappij volgens de klassieke econo-
men, Helmond, I968.
26.   Vgl. idem, blz. 205.
27·    Vgl. idem, blz. 7.



324 MEESALSTHEORETISCHECONOOM

nomisch proces zich afspeelt, een even onaantastbaar karakter heeft als de
wetten, die dit proces in grote lijnen beheersen. Mees' behoefte om zich op-
nieuw rekenschap te geven van de grondslagen van wat hij als een vaststaand

leergebouw der staathuishoudkunde beschouwde, werd niet gestimuleerd
door de opvattingen van hen, die het klassieke verklaringsmodel slechts za-

gen tegen de achtergrond van een maatschappelijk bestel, dat naar hun hoop
of overtuiging een radicale wijziging zou (moeten) ondergaan. Mees heeft de
rond het midden der I 9de eeuw steeds luider wordende roep om maatschap-

pelijke hervorming in de richting van een uit de kluisters van het kapitalisme
bevrijde socialistische gemeenschap blijkbaar nooit anders kunnen zien dan
als een hersenschimmig utopisme.28 Elk woord daaraan besteed was verspil-
de moeite. Mees zag daarentegen een uitdaging in de opvattingen dergenen,
die in de bestaande orde de waarborg zagen voor stijgende welvaart voor al-
len, maar die daarom geen economische leerstellingen wensten te accepteren,
die in tegengestelde richting schenen te wijzen. Hun sprekende voorbeeld:
Bastiat!29 In die bestaande orde, gekenmerkt door particuliere eigendom,

vrije beroepskeuze, vrije inkomensbesteding en afwezigheid van overheidsbe-
moeienis met het economisch leven lag volgens deze opvatting de misschien

nog niet in het volle daglicht tredende maar desniettemin zeker werkende en
kenbare tendens besloten tot harmonieuze ontwikkeling, ook in materieel op-
zicht, van aller belangen, individuele zowel als groepsbelangen. Vandaar dat
er onwaarheid moest schuilen in een binnen het kader van deze maatschappe-
lijke orde ontwikkelde leer, die de grondeigenaars een steeds groter deel van
het nationale product toewees, de kapitalist een immer kleiner deel en de
massa der arbeiders vastnagelde  op een nagenoeg constant levensminimum.
Dat was het uitgangspunt van Bastiat en dat waren de 'dissonances choquan-

tes,93° die koste wat het kosten mocht uit het leerstellig geheel verwijderd
moesten worden, wilde dit een waarheidsgetrouw beeld geven van de voor ge-
wone stervelingen blijkbaar verborgen realiteit. De aan de volgens Bastiat
aan de gehele schepping inhaerente, providentiele harmonie zou zich ook in
het sociale en economisch leven realiseren, op voorwaarde, dat vrij baan ge-
laten werd aan de door de Schepper bij de individuele mens ingeplante nei-
ging zijn persoonlijk belang te behartigen.
28.      Vgl.  hier, blz.  1 1 8 en 224. Vgl. eveneens noot 49 bij hoofdstuk IV.
29. Frtdtric Bastiat (180 I-I 850), onvermoeid bestrijder van socialisme en protectionisme,
beroemd als geestig pamflettist (Sophismes Economiques). Hoofdwerk: Les Harmonies
Economiques (1850). Zie over Bastiat de bezonken uiteenzetting van Charles Gide in zijn
tesamen met Charles Rist uitgegeven Histoire des doctrines 6conomiques depuis les Physio-
crates jusqu'h nos jours, blz. 378 e.v. Een Nederlandse monografie over Bastiat van W.L.
van Malsen, FrEdEric Bastiat  en zijn Nederlandsche beoordeelaars  , 1921, kenmerkt  zich
door een bijna extatische verheerlijking van de figuur van Bastiat, maar geeft daarvoor
slechts een weinig overtuigende fundering.
30.     Vgl. Gide et Rist, t.a.p., blz. 399·
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Meer ziener dan theoreticus, meer profeet van een maatschappij, zoals die

zou moeten zijn dan scherp analyticus van de maatschappij, zoals zij is, kan
Bastiat een verklaring van die realiteit, die niet strookt met zijn vooropgezet
ideaal, niet accepteren. Voor de hand ligt dan het gevaar de realiteit niet ob-
jectief te benaderen, met het gevolg, dat 'Bastiat, qui a tant combattu les

sophismes, y est lui-meme fort enclin. ,31

Dit laatste nu is precies, wat Mees in zijn Voorbericht tot zijn Overzicht 'de
geestige en edelgezinde Bastiat'32 voor de voeten werpt. Volgens Mees zijn
met Bastiat vele staathuishoudkundigen 'lichtschuw geworden, uit vrees dat
het ontstoken licht hen tot troostelooze uitzichten zoude voeren, een,33

vrees, die naar zijn mening ongegrond is, maar voor hem toch aanleiding
vormt de onaantastbaarheid van die wetten, die in dit opzicht het meest aan-
stoot schijnen te geven, opnieuw te demonstreren. Mees baseert zich daarbij

uitdrukkelijk op 'de reeks van klassieke staathuishoudkundigen, die in de
laatste honderd jaren die grondslagen gelegd hebben' en, hoewel er ruimte is
voor verdere vervolmaking, heeft hun werk naar zijn mening wetten aan het
licht gebracht 'over welker bestaan voortaan evenmin behoorde getwist te
worden als over vele algemeene wetten der natuurkunde. ,34

In de drie afdelingen, waarin Mees zijn Overzicht ingedeeld heeft en welke
respectievelijk handelen over de 'verkrijging der voorwerpen van stoffelijke
welvaart,' over de 'verdeeling der stoffelijke welvaart tusschen de onder-
scheidene leden der maatschappij' en ten slotte over de 'verdeeling van de

stoffelijke welvaart over onderscheidene landen' geeft Mees een uiteenzetting
van de niet meer voor discussie vatbare uitkomsten der gevestigde weten-
schap der staathuishoudkunde ten aanzien van deze belangrijke onderdelen.
Uit deze indeling blijkt welke lijn Mees bij zijn uiteenzettingen voor ogen
staat.

Het economisch proces is een proces van behoeftenvoorziening. De eerste

vraag is dan, waar de middelen ter behoeftebevrediging vandaan komen; de
tweede stap is een verklaring van de wijze waarop en de mate waarin die mid-
delen ter beschikking komen van de individuele leden van een als maat-

schappij, land of volk aangeduide groep, die op grond van intensief intern
verkeer en in verband met barritres, die er in velerlei opzicht bestaan tussen

deze en soortgelijke groepen, min of meer als een zelfstandige economische

eenheid beschouwd kunnen worden; de derde trap ten slotte betreft niet al-
leen het hoe en waarom van de economische betrekkingen tussen de zojuist

3 I.     Vgl. idem, blz. 395·
32. Vgl. Overzicht, blz. VII.
33·   Vgl. idem, blz. VIII.
34·   Vgl. idem, blz. VI.
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genoemde eenheden, maar houdt tevens een onderzoek in van de vraag, wel-
ke de oorzaken zijn van het waar te nemen ongelijke welvaartsniveau van die
aan dat externe verkeer deelnemende eenheden.

Ik wil trachten enige hoofdpunten uit Mees' beschouwingen over de drie
genoemde onderwerpen naar voren te brengen en maak daarbij een splitsing
tussen de vraagstukken uit de eerste en tweede afdeling van het Over:icht, die
gevoeglijk als een geheel gezien kunnen worden, en de vraagstukken uit de
derde afdeling, deze laatste in samenhang met de hiervoor genoemde voor-
dracht uit I 864 over de spreiding van bevolking en welvaart over onder-
scheidene landen.

VOORTBRENGING EN VERDELING

De kern van Mees' visie op het voortbrengings- en verdelingsproces, dat zich
afspeelt in een maatschappij met vrij ruilverkeer en particuliere eigendom -
uit niets blijkt, dat voor hem een ander sociaal kader tot de re8le mogelijk-
heden behoort - kan men het best in zijn eigen woorden weergeven. 'De ge-
zamenlijke voortbrengselen van alle leden der maatschappij vormen als het
ware eene groote gemeenschap, tot welke elk, in het door hem voortgebrach-
te, zijn aandeel levert, en welke zich van zelve onder de inbrengers weder ver-
deelt, wat hoeveelheid betreft, naar de waarde van elks inbrenging, en wat
soort aanbelangt, naar elks keus. ,35

In deze formulering komt duidelijk de opvatting tot uitdrukking, dat
voortbrenging en verdeling ten nauwste met elkaar samenhangen, als het
ware elkaars spiegelbeeld zijn. Het maatschappelijk product is identiek met
het maatschappelijk inkomen, terwijl het leveren van een bijdrage aan dat
product 'van zelve' leidt tot het ontvangen van een aandeel daarin. Tevens
blijkt, dat de identiteit in physieke zin, die de totaliteit van product en inko-
men kenmerkt, zich niet uitstrekt tot individuele bijdrage en individueel aan-
deel in die totaliteit. Elke deelnemer aan de voortbrenging kiest naar believen
uit het totale voortbrengingsresultaat. Er moet dus een waarborg ingebouwd
zijn, die de som der individuele aandelen samen doet vallen met het totaal be-
schikbare. Die waarborg wordt gevonden in een stelsel van waarderingen, die
bijdragen en aandelen op eenzelfde noemer brengen en daardoor onderling
vergelijkbaar maken. Hoe dit steisel in elkaar zit en hoe het werkt, vragen, die
de hoofdmoot van Mees' Overzicht vormen, zal nagegaan moeten worden. Ik
wil echter, alvorens daarop in te gaan, niet nalaten de aandacht te vestigen op
de heldere wijze, waarop Mees het grondpatroon van het maatschappelijk
35·   Vgl. idem, biz. 20.
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productie- en verdelingsproces tekent. Sterk wordt daarbij door hem de na-
druk gelegd op de doelmatigheid van dit proces. De volkshuishouding, die hij
beschrijft, is geen optelsom van zelfgenoegzame Robinson Crusoe-econo-
mieen, waarin de eigen productieve vermogens onmiddellijk en uitsluitend

gericht worden op de eigen behoeftenvoorziening. Haar kenmerkende eigen-
schap is de onderlinge samenwerking tussen de economische subjecten, wier
productieve krachten, zij het als arbeiders, zij het als bezitters van natuurga-
ven of als bezitters van kapitaal, het door consumptieoffers verkregen voort-
gebracht productiemiddel, als het ware voor gemeenschappelijke rekening
geexploiteerd worden, een samenwerking, die de productiviteit van het be-
schikbare potentieel sterk opvoert.36 Noodzakelijke voorwaarde voor die zo
vruchtbare samenwerking tussen de onderscheidene leden der maatschappij
is het bestaan van een intensiefruilverkeer, een ruilverkeer, dat niet slechts de

consumptierijpe goederen omvat, maar zich uitstrekt tot zelfs de voortbren-
gingsdiensten van arbeid, kapitaal en natuur. Dit verkeer geschiedt door tus-
senkomst van het geld, splitst zich in koop- en verkooptransacties, maar
blijft in het wezen der zaak een ruil van goed tegen goed.

Als organiserend element voert Mees hier de ondernemer ten tonele, 10-

gisch door hem onderscheiden van de kapitalist. 'De ondernemer van eenige
voortbrenging,' zegt Mees,'koopt en betaalt tegen een overeengekomen prijs,
ruilt dus tegen verstrekte tegenwaarde, de diensten van allerlei arbeiders,

kapitalisten en grondeigenaars, de rechtstreeksche medewerking van wier
krachten hij in zijn bedrijf behoeft of begeert, en blijft eigenaar van het door
die gezamenlijke krachten verkregen voortbrengsel, uit welks verkoopprijs hij
zich schadeloos stelt voor hetgeen hij aan anderen betaalde, behalve dat die
prijs ook hem zelven de belooning voor zijn werk schenkt.'37 Het is dit op-
treden van de ondernemer, dat volgens Mees vele hinderpalen doet vervallen,
die anders aan de samenwerking der productieve krachten in de weg zouden

staan. Hoe hij dit ziet, moge blijken uit een volgend citaat, tekenend tevens
voor de irenische sfeer, waarin hij het productie- en verdelingsproces zich ziet
afspelen, een tekening, die zeker enkele essentialia van de ondernemingsge-
wijze organisatie van dit proces aangeeft, maar die voor de moderne lezer,

geconfronteerd met de problematiek van sociale accoorden, medezeggen-
schap en winstdeling, een wereld van verschil in benaderingswijze oproept.
'Er is geen strijd,' redeneert Mees, 'over het beleid der onderneming; want,

36. Dit sluit natuurlijk niet uit, dat als drijvende kracht hierbij gezien wordt het eigenbe-

lang van autonome individuen, zoals ook de conceptie van een op rationele gronden berus-
tend samenwerkingsverband zich verdraagt met een individualistische maatschappijopvat-
ting. Vgl. ook hier, blz.  1 3 I.
37· Vgl. Overzicht, biz. 22 e.v.
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daar de uitkomsten den ondernemer alleen aangaan, komt ook van zelf het
beheer hem, of dien hij daarmede wil belasten, toe. Er bestaat evenmin strijd
over elks aandeel in het voortgebrachte; want de ondernemer is omtrent den
prijs der diensten zijner medewerkers met elk hunner vooraf overeengeko-
inen. En niemand behoeft zich door den langen duur eener onderneming te
laten afschrikken van daaraan mede te werken; want hij kan altijd onmiddel-
lijk betaling bedingen van zijnen dienst, welks in het voortbrengsel opgeno-
111en resultaat vervolgens een deel wordt van het kapitaal, waarmede de on-
dernemer zijn bedrijf uitoefent en het tijdelijk gebruik waarvan deze wellicht
evenzeer tegen een overeengekomen prijs van een kapitalist gekocht heeft:38

Schildert Mees aan het begin van zijn boek als het ware in vogelvlucht de
werking van een volkshuishouding en doet hij daarbij uitkomen, hoe sterk
het productieve vermogen door samenwerking opgevoerd wordt, als een
soort anti-climax vernemen we, dat 'de som van stoffelijke welvaartsvoor-
werpen, waarover de gezamenlijke leden der maatschappij zich de beschik-
king weten te verschaffen, veel minder is, dan men redelijkerwijze zou kun-
nen wenschen.'39 Dit lijkt wel erg relativerend ten aanzien van de eerder ge-

geven uiteenzetting omtrent de hoge graad van doelmatigheid van het maat-
schappelijk productie- en verdelingsproces, te meer, omdat Mees niet alleen
die 'som van stoffelijke welvaartsvoorwerpen' niet optimaal acht, maar te-
vens de verdeling van dit te geringe totaal over de leden der maatschappij als
onbevredigend bestempelt. Scherper critiek op wat zich in de volkshuishou-
ding afspeelt lijkt haast niet mogelijk. Wanneer ik echter met Mees het pro-
bleem van de verdeling voorlopig in het midden laat en hem volg in zijn uit-
werking van de belemmeringen, die een beter resultaat van het productiepro-
ces in de weg staan, dan blijkt, dat het hier, althans gedeeltelijk, factoren be-
treft, die de groei van dat resultaat in de tijd beinvloeden. Hoe belangrijk op
zich, is dit toch een vraagstuk van andere aard dan een analyse van een pro-
ductieproces in een gegeven situatie.

Als eerste hinderpaal namelijk, die 'een gewenschten vooruitgang'40 in de
weg staat - duidelijk wordt hier van het ene op het andere vraagstuk overge-
stapt - noemt Mees de beperktheid van de natuurgaven, een beperktheid, die
men zowel absoluut moet voorstaan, voor eens en altijd gegeven grootheden
van bepaalde gaven, als relatief, beschikbaarheid van natuurgaven onder
even gunstige omstandigheden. Die relatieve beperktheid van bepaalde gaven
kan weliswaar min of meer geneutraliseerd worden door 'vorderingen in de
nijverheid,' zoals Mees technische vooruitgang noemt, maar kan in beginsel

38.   Idem, biz. 23 e.v.
39.   Idem, blz. 27.
40·   Idem, idem.



MEESALS rHEORETISCH ECONOOM 329

niet opgeheven worden, zodat bij voortgaande bevolkingsgroei de mogelijk-
heid van relatief verminderende opbrengsten open blijft. Dit is volgens Mees
dubbel serieus, omdat het hier voornamelijk primaire levensbenodigdheden
betreft. Men ziet, dat Mees hier op het terrein komt, dat door hem reeds in

zijn Werk-inrigtingen doorploegd werd en weer treft het, dat Mees geneigd is

een theoretische mogelijkheid als een acuut gevaar, zelfs als een concrete
werkelijkheid voor te stellen, hoewel hij zelf zegt, dat het verleden althans
daartoe weinig aanleiding geeft.41 Ik zou overigens ook niet weten, welk ant-
woord Mees zou moeten geven op de vraag, hoe men, de hoedanigheid van
de natuur toch als een gegeven aanvaardend, in redelijkheid wensen kan, dat

deze anders zou zijn dan zij is.
De tweede door Mees genoemde hinderpaal in het streven naar stoffelijke

welvaart is in tegenstelling met de eerstgenoemde niet gelegen bij de van na-
ture gegeven productieve krachten maar bij de van de mens zelf afhankelijke
'vereischten ter voortbrenging.'42 'Gelijk gewoonlijk het geval is,' zegt Mees,
beschikt de volkshuishouding over te weinig kapitaal in verhouding tot de
beschikbare arbeidskrachten, bestaat vervolgens een te klein deel van dat
kapitaal uit omlopend kapitaal in verhouding tot dat decl, hetgeen als vast
kapitaal is aangelegd en ten slotte bestaat van het totaal aanwezige arbeids-
potentieel een te groot deel uit ongeschoolde arbeidskracht in verhouding tot
de 'hoogere en edeler krachten van lichaam en geest.'43 Het zijn deze oneven-
redigheden tussen de factoren kapitaal en arbeid onderling en binnen die
factoren zelf, waarbij Mees de wanverhouding tussen ongeschoolde en ge-
schoolde arbeid'het hoofdgebrek onzer maatschappij'44 noemt, die meer nog
dan de beperktheid der natuurgeven verantwoordelijk zijn voor de onbevre-

digende uitkomsten der nijverheid.
Om overtuigd te worden van het bestaan van die laatstgenoemde oneven-

redigheid, ook 'in de beschaafdste maatschappij,'45 behoeft men volgens

Mees slechts om zich heen te zien. Men ontwaart dan, dat een overgroot deel
der bevolking niets anders te bieden heeft dan allereenvoudigste lichaams-

kraclit, vaak nog zwak en ongeoefend, een overgroot deel in verhouding tot
dat deel van het totale arbeidspotentieel, dat begaafd is met hogere en oefe-

4 1.     Vgl.  hier,  blz.  132. Ik citeer blz. 33 van het Overzicht van Mees: 'Indien men  de  op-

offering, die onze voorouders in de middeleeuwen zich getroostten, om zich de eerste levens-
middelen en om zich allerlei fraai bewerkte geriefelijkheden te verschaffen, kon vergelijken
met de opoffering, die wij thans tot die beide einden moeten aanwenden, zou men vinden,
dat de opoffering ter bekoming van de eerste nu wellicht weinig minder groot is dan vroe-
ger, terwijl daarentegen de laatste nu voor oneindig minder opoffering verkrijgbaar zijn.'

42. Vgl. Overzicht, blz. 34·
43·   Idem, biz. 35·
44·   Idem, blz. 39.
45·   Idem, idem.
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ning vorderende talenten en krachten van lichaam of van geest. Weliswaar
kan ook van die zeer eenvoudige en grove lichaamskracht in de nijverheid
wel gebruik worden gemaakt en bestaat er volgens Mees zelfs behoefte aan
haar aanwending, maar om dat doeltreffend te kunnen doen, zouden de ho-
gere krachten en ook het kapitaal veel overvloediger moeten zijn dan feitelijk

ergens het geval is. Met deze laatste aanduiding geeft Mees eigenlijk te ken-
nen, dat zijn derde onevenredigheid, althans gedeeltelijk, herleid kan worden
tot zijn eerste, de onevenredigheid tussen kapitaal en arbeid.

Kapitaal en arbeid, zegt Mees, zijn op elkaar aangewezen. Wanneer echter
het aangewende kapitaal onevenredig is aan de werk zoekende arbeidskracht,
dan is er bij volledige werkgelegenheid te weinig ondersteunend of begelei-
dend kapitaal, terwijl bij evenredige aanwending van beide een deel van het
arbeidspotentieel ongebruikt blijft. Gewoonlijk zullen beide situaties zich te-
gelijk voor doen, (in verschillende sectoren, bedoelt Mees vermoedelijk),
maar, hoe dan ook, de uitkomst der nijverheid zal er onder lijden. Ook de
onevenredigheid tussen omlopend en vast kapitaal speelt hier een rol. Mees
gaat er daarbij van uit, dat omlopend kapitaal gemakkelijk in vast kapitaal
veranderd kan worden, maar dat het omgekeerde veel moeilijker, soms on-
mogelijk is. Legt men te veel kapitaal vast - een veelvuldig voorkomend ver-
schijnsel, zegt Mees, vooral omdat door de ontwikkeling van het crediet-
wezen zich gemakkelijk hersenschimmige voorstellingen vormen omtrent de
bestaande hoeveelheid omlopend kapitaal - dan is dat op zich al wegens de
zojuist genoemde omstandigheid een bron van voor het resultaat der nijver-
heid nadelige verliezen. Bovendien zal echter - en met name wanneer veel
kapitaal vastgelegd wordt, dat niet uit nieuwe besparingen voortkomt, maar
dat men onttrekt aan het bestaande omlopend kapitaal, zodat dit laatste
daardoor vermindert - de onevenredigheid tussen kapitaal en arbeid nog ver-
sterkt worden. Omdat omlopend kapitaal immers meer arbeidskracht kan
binden dan een gelijk bedrag aan vast kapitaal, zal het nog moeilijker worden
de aanwezige arbeidskracht behoorlijk te gebruiken. Uiteraard weer met na-
delige invloed op de uitkomsten der nijverheid.

Opvallend in deze beschouwing van Mees is het gebruik van termen als on-
bevredigend, onevenredig, te groot en te klein, te veel en te weinig. Zij hou-
den een oordeel in, maar zonder de criteria aan te geven waarop dit oordeel
gebaseerd is, kan men er weinig mee aanvangen. Afgezien voorlopig van de
verdeling van het reele maatschappelijk product over de economische sub-
jecten noemt Mees dit product in zijn totaliteit onbevredigend. Concreet ge-
sproken zou er totaal gezien meer beschikbaar moeten zijn aan voedsel, kle-
ding, behuizing en alle verdere levensbenodigdheden. Men zou echter Mees
de vraag willen stellen, hoewel ik toegeef, dat deze vraag hem wellicht, gezien
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de bittere armoede om hem heen, cynisch in de oren zou klinken: waar ligt
het punt, waarbij gezegd kan (of moet?) worden,  dat de situatie wat dit be-
treft bevredigend is? Zou de weinig optimistische Mees dit punt bereikt vin-
den in de huidige omstandigheden, nu men zo vaak hoort spreken van de
welvaartsmaatschappij? Hij misschien wel, maar ook zij of hoeveel van hen,
die thans gezamenlijk over die welvaart beschikken?

Mees' beschouwingen over het onbevredigend resultaat der nijverheid roe-
pen meer vragen op.

Hij spreekt van onevenredigheden binnen de factor kapitaal, een teveel aan

vastgelegd kapitaal, een tekort aan omlopend kapitaal. Men zou dat een niet
optimaal functioneren van deze productiefactor kunnen noemen. Bij zijn be-
handeling van het inkomen uit kapitaal in de tweede afdeling van zijn boek
zal Mees echter betogen, dat er op het stuk van kapitaalsallocaties in de
volkshuishouding gevaren wordt op het compas van gelijke beloning voor
alternatieve aanwendingen, een beloning, die adequaat moet zijn aan het
achter die kapitaalsaanwending liggende offer aan genotsonthouding. Een in
dit opzicht foutieve kapitaalsaanwending kan natuurlijk incidenteel voorko-
men, maar roept zodanige corrigerende werkingen op, dat een massale af-

wijking eigenlijk niet mogelijk is. Wanneer men het er nu tegelijkertijd op
houdt, dat in de totale kapitaalsaanwending chronisch zodanige disharmo-
nieen sluipen, dat daardoor de uitkomst der nijverheid ongunstig beinvloed

wordt, dan lijkt het noodzakelijk een onderzoek in te stellen naar de deugde-

lijkheid van het instrument, dat deze toestand doet of laat ontstaan. Een der-

gelijk onderzoek tref ik bij  Mees niet aan en bijgevolg mis ik een voor het ge-
constateerde gebrek passende remedie.

Dit duidt er al enigszins op, dat Mees' onvrede met het in de gegeven om-
standigheden bereikte productieresultaat geen critiek inhoudt op het econo-
misch proces als zodanig. Dat kan ook moeilijk voor iemand, die zoals hij
uitgaat van een niet voor wijziging vatbaar sociaal kader, waarin zich dit pro-
ces afspeelt, een proces bovendien, dat volgens aan dat proces eigen dwingen-
de regels verloopt.46 Bij een dergelijke opvatting valt het feitelijke gebeuren

met het mogelijke, het haalbare, samen. Mees constateert onevenredigheid
binnen het beschikbare arbeidspotentieel en disharmonie in de verhouding
daarvan tot het beschikbare kapitaal, hetgeen uit moet lopen, 6f op werk-
loosheid 6f op inefficient kapitaalgebruik, in beide gevallen ten detrimente
van het maatschappelijk product. Dat kleinere of te kleine totaal-product is
echter in deze visie tevens het in de gegeven situatie grootst mogelijke pro-
duet, met andere woorden, Mees' onlustgevoelens betreffen niet het moge-
lijke, het haalbare, maar het wenselijke, het niveau van het mogelijke. Het
46.    Vgl. ook hier, blz. 426 e.v.



332 MEESALSTHEORETISCHECONOOM

heeft naar deze opvatting ook geen zin in het economisch proces in te grijpen.
Dat zijn maar kunstmiddelen, die geen soulaas bieden.

Bepaald onheilspellend wordt het voor Mees, als naar zijn meningde span-
ning tussen het wenselijke en het mogelijke de tendens vertoont om duur-
zaam te zijn. Hoofdschuldige is hier de op de achtergrond heersende bevol-
kingswet, volgens welke de bevolking 'de noodwendige strekking' heeft 'om
in een meetkundige reeks toe te nemen,' een gegeven, dat 'te zeer in den aard
der zaak (ligt), dan dat het betoog zou vereischen.'47 Deze bevolkingsgroei,
die zich 'hoofdzakelijk bij de laagste volksklassen'48 vertoont, overspoelt de
arbeidsmarkt op irrationele wijze, daar er immers geen enkele garantie is
voor evenredige toename van 'bijzondere oefening eischende talenten,'49 ter-
wij 1 er evenmin staat is te maken op een corresponderende kapitaalgroei.
Dezelfde factor, die het wenselijke naar hoger niveau stuwt, verhindert het
mogelijke om daarmee samen te vallen.

in dit licht verdwijnt volgens  Mees het raadselachtige  in het verschijnsel,
dat de uitkomsten der nijverheid nog zo gebrekkig blijven. 'Men zou zelfs,'
zegt Mees, 'tot de voorstelling kunnen komen, als ware dat verschijnsel on-
vermijdelijk; en men zou tot die voorstelling moeten komen, indien men al-
leen van vorderingen in de bepaalde nijverheidswetenschappen en nijver-
heidskunsten heil meende te kunnen hopen. Want vorderingen daarin kun-
nen weI tot zekere hoogte de schaarschwording van natuurgaven bestrijden,
maar zij kunnen geen betere evenredigheid doen ontstaan tusschen de ver-
schillende menschelijke krachten, wier samenwerking in de nijverheid ver-
eischt wordt.'50 Dat laatste is alleen te verwachten en kan ook met zekerheid
verwacht worden van meerdere verstandelijke en zedelijke ontwikkeling, die
een halt zal toeroepen aan roekeloze bevolkingsuitbreiding, kapitaalvorming
bevordert door grotere neiging en mogelijkheid tot sparen en tevens evenre-
dige ontwikkeling van edele en oefening vorderende talenten tot gevolg zal
hebben. Men ziet, dat Mees blijft bij zowel zijn diagnose als bij zijn remedie
met betrekking tot het hem intrigerende euvel, de te smalle materiele basis
van het volksbestaan, van ruim twintig jaren tevoren. 'Alleen dus eene har-
monische ontwikkeling van den geheelen mensch kan ook ten opzichte zijner
stoffelijke welvaart een beteren toestand doen geboren worden,...,'51  zegt
Mees. Hij herformuleert daarmee een conclusie, die, zoals ik hierboven
schreef,52 in haar algemeenheid wei door iedereen onderschreven kan wor-
den, maar juist vanwege die algemeenheid tal van vragen onopgelost laat.
47. Vgl Overzicht, blz. 40.
48.    Idem, blz. 141.
49.   Idem, blz. 41.
50.    Idem, biz. 42 e. v.
5 1.     Idem, blz. 42.
52.      Vgl. hier, blz.  I 29.
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Mees trekt aan het eind van zijn eerste afdeling een vergelijking, in alge-
mene zin overigens en niet gesteund door enig cijfermateriaal, tussen het ni-
veau van de stoffelijke welvaart in het Nederland van zijn tijd met dat van
'eenig tijdperk van den voortijd, een vergelijking, die volgens hem, ook'53

rekening houdend met een gegroeid zielental, ten gunste van zijn eigen tijd
uitvalt en welk gunstig resultaat hij beschouwt als de goede vrucht van de
vorderingen in 'algemeene ontwikkeling.' 'Dat echter nog veel te wenschen
overblijft,' zo besluit hij enigszins tam, 'zal wel door niemand ontkend wor-
den.'54

Ik heb het sterke vermoeden, dat ook vanuit het laatste kwart der 20Ste
eeuw terugblikkend naar 'eenig tijdperk van den voortijd' een zelfde vergelij-
king getrokken en een zelfde verzuchting geslaakt zou kunnen worden.

DEVERDELING, NADERBESCHOUWD

Mees noemt, zoals hierboven opgemerkt, niet alleen het totale bedrag van
het maatschappelijk voortbrengsel onbevredigend, maar spreekt een zelfde
oordeel uit ten aanzien van de verdeling van dit totaal over de individuele le-
den der maatschappij. Om de draagwijdte van deze laatste uitspraak te kun-
nen beoordelen, moet thans nader ingegaan worden op de vraag, hoe naar

Mees' opvatting dat verdelingsproces, of zoals hij het noemt het proces der
welvaartsrepartitie, in elkaar zit.

Mees vangt de behandeling van dit kern-thema van zijn boek aan met het
zoeken van een antwoord op de vragen naar het wat en het aan wie. In een
heldere en ook thans nog instructieve beschouwing zet Mees uiteen, dat dat-
gene, wat in een bepaalde periode te verdelen is, samenvalt met het in die pe-
riode in totaal voortgebrachte onder aftrek van hetgeen intussen als kapitaal
en dus zonder genot te geven is verbruikt. Duidelijk maakt Mees hier onder-
scheid tussen het bruto- en het netto-maatschappelijk product, een onder-

scheiding, welke volgens hem geen zin zou hebben, indien men 'de geheele
maatschappij gedurende geheel haar bestaan in zijne beschouwing omvat. '55

Dat netto-product kan dan nog in enge en in meer ruime zin opgevat worden
voorzover men al dan niet het begrip voortbrengselen beperkt tot de stoffe-

lijke goederen en daarmee de'onstofTelijke uitkomsten' van door ambtenaren,
leraren, geestelijken en dergelijke personen bewezen diensten buiten- of in-
sluit. Insluiten heeft zeker zin volgens Mees, omdat de onstoffelijke diensten

53· Vgl. Overzicht, biz. 43.
54·    Idem, idem.
55·   Idem, blz. 54·



334 MEESALS THEORETISCHECONOOM

buiten de nijverheid, waaronder te verstaan het geheel van de physieke pro-
ductie, evenzeer een 'met opoffering opgeleverd en dus waarde hebbend goed

zijn    als de stoffelijke voortbrengselen en dus als zodanig met deze gelijk956

kunnen worden gesteld. Hanteert men het begrip maatschappelijk product in
die ruime zin, dan heeft men daarinee tegelijk het begrip maatschappelijk in-
komen gedefinieerd. Er is immers geen maatschappelijk inkomen denkbaar
buiten het totaal van stoffelijke voortbrengselen en onstoffelijke dienstresul-
taten.

Maatschappelijk product en maatschappelijk inkomen zijn niet alleen aan
elkaar gelijk in die zin, dat beide betrekking hebben op een identiek totaal
van goederen en diensten, zij zijn ook in waarde aan elkaar gelijk. Alle goede-
ren en diensten - Mees zondert uiteraard de vrije goederen hiervan uit - zijn
immers voorwerpen van verkeer. Dat geldt niet alleen het consumptierijpe
product maar eveneens voor de prestaties der productiefactoren, uit welker
samenspel dat product voortkomt. Middel van verkeer is het geld en steeds
laat de in geld uitgedrukte waarde van het gerede voortbrengsel zich direct of
indirect herleiden tot en is dem gelijk aan de in geld uitgedrukte waarde der
productieve prestaties. Die productieve prestaties worden geleverd door de
arbeiders, de kapitalisten en de grondbezitters, waarbij de ondernemers als
organiserend element optreden. Hun gezamenlijke inkomens vallen samen
met de totale netto-waarde van hun gezamenlijk product. Zij kunnen daar-
door ook over die totale netto-waarde beschikken, aldus in de ruilverkeer-
maatschappij met priv6-eigendom de regel realiserend, dat het product toe-
valt aan de producent.

Men ziet, dat Mees hier bezig is de kringloop in zijn meest algemene en
meest eenvoudige gedaante te beschrijven.57 Hij tracht daarbij zijn lezers te
behoeden voor enkele elementaire misvattingen. Zo laat hij zien, dat in een
gegeven periode alleen de waarde van het netto-product zich oplost in de be-
loningen der productiefactoren. De waarde van het bruto-product is hoger,
onidat ook de afschrijvingen daaronder begrepen moeten worden. Mees had
eraan toe kunnen voegen, dat, wanneer men deze afschrijvingen als aflossin-

gen wit zien in geld, te besteden aan het op peil houden van de kapitaalgoede-
renvoorraad, totale geldstroom en totale goederenstroom weer precies op el-

kaar passen. Mees toont verder aan, dat diegenen, die immateriele prestaties

56.    Idem, blz. 58. De cursivering is van Mees. Scherpslijpers zouden op kunnen merken, -
bij een zo nauwkeurig schrijver als Mees mag men aan een dergelijke neiging wel wat toe-
geven -, dat het geciteerde zinsdeel ten aanzien van de bron der waarde van dubbelzinnige
betekenis is. Men denke zich tussen de woorden'goed' en'zijn' het woord'moeten'!
57·    Ik zeg meest eenvoudig, omdat Mees er impliciet van uitgaat, dat alle inkomens geheel
besteed worden aan consumptierijpe producten. Hij brengt de mogelijkheid van sparen en
van dienovereenkomstige uitbreiding van het productieapparaat niet ter sprake.
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leveren, een inkomen ontvangen, dat gelijke macht over stoffelijke goederen
verschaft als het inkomen van de deelnemers aan de nijverheid. Toch valt aan
deze laatsten het totale nijverheidsresultaat toe en zouden zij ook op dat re-
sultaat in zijn geheel beslag kunnen leggen. De bijzonderheid evenwel, dat
niemand zijn gehele inkomen aan stoffelijke dingen uitgeeft, kan deze schijn-
bare tegenstrijdigheid oplossen. Rekent men, zoals gezegd, de prestaties van
dienstbewijzers buiten de nijverheid evenals de nijverheidsvoortbrengselen
tot het nationale product, dan sluit de som daarvan weer volkomen met het
totaal der inkomens.

Ten slotte behandelt Mees de inkomens van hen, die hun inkomen genieten
zonder tegenprestatie van maatschappelijk standpunt gezien. Hij noemt als
zodanig de ontvangers van schenkingen, maar laat hetzelfde gelden voor bij-
voorbeeld die bezitters van staatsfondsen, waarvan 'de vroeger wellicht ont-
vangen waarde reeds lang verteerd is.'58 Evenals men het bezit van laatstge-
noemden niet onder de maatschappelijke rijkdom rekenen kan, tenzij men de
negatieve waarde der verbintenissen eveneens mee laat tellen, zo kan men ook
hun inkomen geen bestanddeel van het maatschappelijk inkomen noemen,
tenzij men een gelijk bedrag van de inkomsten der schuldenaars in aftrek
brengt. Kan men hun bezit en hun inkomen van maatschappelijk standpunt
in zeker opzicht verwaarlozen, men mag dat niet doen, wanneer men het
heeft over de welvaarts-repartitie. Vanuit individueel standpunt zijn hun be-
zit en hun inkomen gelijk aan alle andere vermogens en vermogensinkom-
sten. Zij genieten deze laatste echter alleen op voorwaarde, dat de van maat-
schappelijk standpunt gezien werkelijke inkomenstrekkers bereid of verplicht
zijn een deel van hun inkomsten zonder verkrijging van tegenwaarde af te
staan.

Na aldus aangeduid te hebben, ivat in een gegeven periode te verdelen is -
het totale netto-product van die periode - en aan wie een aandeel in dit pro-
duet toevalt - zij die door arbeidsprestatie of door vermogensdienst, deze
laatste te splitsen in beschikbaar gesteld kapitaal of beschikbaar gestelde

grond, gezamenlijk dat netto-product tot stand hebben gebracht - stelt Mees
de vraag aan de orde naar de grootte van ieders aandeel. Leidend beginsel
hierbij is, dat het maatschappelijk voortbrengsel zich tussen de deelgenoten
verdeelt, wat soort betreft naar ieders keuze en wat hoeveelheid betreft naar
de waarde van ieders bijdrage. Hoe hoger iemands bijdrage naar waarde is in
verhouding tot die van een ander, des te groter zal zijn aandeel in het ge-
meenschappelijk product zijn. Omdat nu de verdeling plaats grijpt door mid-
del van het ruilverkeer en in dit ruilverkeer het geld het ruilmiddel en de
waardemaat is, kan men het zojuist gestelde volgens Mees ook zo uitdrukken,
58.   Vgl. Overzicht, blz. 60.
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dat ieders relatieve aandeel afhankelijk is van de prijsverhouding van ieders
productieve bijdrage tot die van een ander. Niet de hoogte van de prijs op
zich, de hoeveelheid geld, die men voor enig voorwerp of enige dienst kan

verkrijgen, is hier beslissend. Geld wordt niet om zich zelfs wil verkregen of
verlangd, maar is slechts het middel om de eigenlijk benodigde of verlangde
artikelen in bezit te krijgen. Men moet dus letten op de onderlinge prijsver-
houdingen van goederen en diensten.

Opmerkelijk is, dat Mees steeds spreekt over een maatschappelijk product,
dat 'zich verdeelt' of sterker nog, dat zich 'van zelve' verdeelt onder de deel-

genoten, aan ieder van wie een aandeel 'toevalt.' Het is een uitdrukkings-
wijze, die men gebruikt bij het beschrijven van een proces, dat zich afspeelt
volgens eigen, innerlijke wetten, als het ware een automatisme, waarop de
deelgenoten zelf geen directe invloed uit kunnen oefenen. Die deelgenoten
zijn in deze voorstellingswijze ook geen gerechtigden of met welke term men
ook aan zou willen geven, dat hun aandeel hun niet alleen toevalt maar ook
toekomt. Hun wordt eenvoudigweg een aandeel in het product toegeschoven
naar rato van hun bijdrage tot dat product. Men zou dit verdelingsproces
kunnen vergelijken met een feilloos werkende automaat, die na ontvangen
waarde slechts wacht op het indrukken van de keuzeknop om dan gehoor-
zamend aan zijn innerlijk mechanisme het gevraagde artikel te leveren, niets

meer, maar ook niets minder. Zoals ik ook eerder opmerkte, bespeurt men

bij Mees een sterke neiging bij zijn beschrijving van economische processen
deze voor te stellen als verlopend met een even dwingend karakter als na-
tuurkundige processen.

59

Een ander punt, dat men noteert bij het volgen van Mees' beschouwingen
over het verdelingsproces, heeft betrekking op de positie van de ondernemer.
Tekenend voor het beeld van de tijd, waarin Mees schreef, is, dat hij de on-
derneming, die hij als juridische zel fstandigheid, bijvoorbeeld in de vorm van
de naamloze vennootschap, wei kent, in economisch opzicht geheel schuil
doet gaan achter de persoon van de ondernemer. Een problematiek zoals
Cobbenhagen die in zijn proefschrift uit 1927 over De verantwoordelijkheid iii
de onderneming aan de orde gesteld heeft en die wortelt in een ook in econo-
mische zin verzelfstandiging van de onderneming, die een eigen leven gaat
leiden met doelstellingen en middelen gaande buiten de levenssfeer van de in
de onderneming werkzame personen, ligt nog totaal buiten Mees' gezichts-
kring.60 Mees werkt ook niet met een begrip als ondernemingswinst. Wat de
praktijk van zijn tijd winst noemde, wordt door hem ontleed in de samen-
stellende bestanddelen van rente van aan de ondernemer toebehorend kapi-
59.   Vgl. hier, blz. 141.
60.    Vgl. M.J.H. Cobbenhagen. De verantwoordelijkheid in de onderneming, blz. 67 e.v.
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taal en/of huur van eigen grond met daarnaast loon voor zijn arbeid als on-
dernemer, een loon, dat beheerst wordt door dezelfde wetten als het loon van
elke andere arbeidsprestatie. Naast de grondrente kent Mees slechts twee in-
komenscategorieen, kapitaalrente en arbeidsloon. Het is de onderlinge ver-
houding tussen die twee categoriean, waarop zijn aandacht zich voorname-
lijk zal concentreren. De ondernemer heeft daar als ondernemer bij wijze van
spreken verder geen bemoeienis mee, terwijl op hun beurt kapitaal en arbeid
in beginsel noch bemoeienis met of belang bij het ondernemingsresultaat
hebben. Zij zijn ingehuurd en worden afgekocht met door de algemeen wer-
kende prijsvormingswetten bepaalde rente- en loonbedragen. Hetgeen als on-
dernemingsresultaat overschiet is het loon voor de ondernemersprestatie, die
als arbeidsprestatie onder het bereik van dezelfde prijsvormingswetten valt
als elke andere arbeidsprestatie.

Om nu te kunnen doorzien waardoor prijsverhoudingen geregeld worden,
moet men, stelt Mees, aanvangen met te onderzoeken waardoor de prijs zelf
van elk voorwerp van verkeer bepaald wordt. Zoals Mees reeds zijn Rotter-
damse gymnasiasten voorhield, geschiedt de prijsbepaling van elk voorwerp
van verkeer door vraag en aanbod, respectievelijk te verstaan als de bereid-
heid tegen zekere prijs een bepaalde hoeveelheid te kopen of te verkopen. Die
prijs nu, waarbij die bereidheid van beide kanten dezelfde hoeveelheid van
het goed in kwestie betreft, is het natuurlijke rustpunt in de dagelijkse prijs-
schommelingen. 61

Hoewel de bedoeling van Mees duidelijk is, kan zijn formulering op dit
punt niet geheel gelukkig worden genoemd. Mees noemt de prijs, waarbij
vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn het rustpunt der dagelijkse prijswisse-
lingen, alsof die wisselende dagprijzen dit equatiepunt niet zouden markeren.
Zij doen dat echter wei, want elke tot stand gekomen prijs, elk marktresultaat
dus, is volgens Mees eigen definitie het equatiepunt van de op dat moment
kenbare of zich geldend makende vraag- en aanbodsposities. Dat deze vraag-
en aanbodsposities aan voortdurende veranderingen onderhevig kunnen zijn
en daardoor ook dat equatiepunt zich dienovereenkomstig kan wijzigen, is
een andere zaak. De eigenlijke reden voor prijsschommelingen is dus niet ge-
6I.     Interessant is wellicht,  dat de wiskundig ingestelde  Mees als illustratie het beeld ge-
bruikt van twee soortgelijke kegels, voor de vraag een rechtstandige, voor het aanbod een
omgekeerde, maar beide liggend in dezelfde as, die men als prijsschaal kan zien. De op die
as rechthoekig liggende kegelsneden stellen respectievelijk de gevraagde en de aangeboden
hoeveelheden bij bepaalde prijzen voor. De prijs, waarvoor een artikel werkelijk verhan-
deld zal worden, moet noodwendig liggen in dat gedeelte der as, dat door beide kegels
wordt ingenomen en wel op dat punt, waarop de beide bedoelde kegelsneden elkaar juist
dekken. (Vgl. Overzicht, blz. 65). In het Rotterdamse dictaat wordt het beeld gebruikt van
'twee pyramides, eene regte en eene omgekeerde, die dezelfde as hebben' (Mees-archief,
Handelswetenschap, blz. 4).
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legenin een zoeken en tasten naar het equatiepunt maar in de verschuivingen

van dit punt zelf. Weer een andere zaak is, dat er krachten werkzaam kunnen

zijn, die de verschuivingen van het equatiepunt binnen zekere grenzen hou-
den, zodat de daaraan beantwoordende prijsschommelingen zich voordoen

als bewegingen rond een bepaald zwaartepunt. De nog door Mees te ontwik-
kelen kostenwet, die zo'n zwaartepunt op zou kunnen leveren, heeft klaar-

blijkelijk reeds een rol gespeeld bij zijn algemene formulering van de prijsvor-
mingswet.

Mees acht de absolute hoogte van de prijs van enig goed of enige dienst

op zich zelf beschouwd niet relevant voor zijn analyse van het verdelings-
proces;  het  gaat  hier  om de prijsverhoudingen. In overeenstemming met
de voor hem traditionele leer is hij klaarblijkelijk van mening, dat men de
de economische samenhangen verhullende geldsluier moet verwijderen om
deze op het spoor te komen. Niet belangrijks is, of artikel  x f I 00,- kost of
f I o,_, maar wel belangrijk is, of men aan kan tonen, dat in het eerste geval
artikel  y f 20,-  kost  en  in het tweede geval f 2,-. In beide gevallen  is  de
ruilverhouding van de artikelen x e n y als I:5 e n daar gaat het om. Wanneer
men echter naar een regel o f naar regels zoekt, op grond waarvan die ruilver-
houding vastgesteld zou kunnen worden, dan erkent men impliciet, dat de
prijzen van de artikelen x en y, waaruit die ruilverhouding kenbaar is, geen
van elkaar onalhankelijke grootheden zijn. Dat er zo iets als een onderlinge
afhankelijkheid van prijzen zijn moet, zou ook gebleken zijn, als Mees bij zijn
uiteenzetting van de totstandkoming van een prijs op een enkele markt een
nadere analyse had gegeven van de vraag- en aanbodsposities, die voor die
prijs bepalend zijn. Hij zal dit wel doen voor de aanbodzijde van de markt,
maar dan in een andere zin dan ik hier bedoel. De prijs van enig artikel kan
men, zoals Mees doet, inderdaad gedetermineerd noemen, als de vraag- en
aanbodsposities voor dit artikel bekend zijn. Mees wijst er echter niet op, al-
thans niet expliciet, dat deze vraag- en aanbodsposities op hun beurt eerst ge-
determineerd zijn, wanneer de prijzen van in beginsel alle andere goederen en
diensten, de prijzen der productieve prestaties, Mees' inkomens, daaronder be-

grepen, bekend zijn. Dit duidt op het bestaan van de genoemde interdependen-
tie van alle prijzen en verder, omdat prijzen marktresultaten zijn, op een onder-

linge afhankelijkheid van alle markten, waarop die prijzen tot stand komen.

Mees spreekt over een prijs als een natuurlijk rustpunt op de betreffende
markt, wanneer bij die prijs gevraagde en aangeboden hoeveelheid aan elkaar

gelijk zijn. Men kan die markt in die situatie bestempelen als een markt in
evenwicht, in die zin, dat er geen onmiddellijke aanleiding is voor de markt-
partijen om wijziging in de situatie te brengen. Maar een enkele markt in
evenwicht veronderstelt op grond van de onderlinge afhankelijkheid der
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markten in beginsel ook alle andere markten in evenwicht, een situatie bijge-
volg, waarin alle economische variabelen, zowel prijzen van producten en
productieve prestaties als hoeveelheden, die van beide categorieen ter markt
komen, simultaan gedetermineerd moeten zijn.

Hier tekent zich een weg af, die vanuit het begrip partieel evenwicht leidt
naar de voor de latere theoretische economie zo belangrijke conceptie van het
algemeen evenwicht. Het is niet mogelijk en ook niet noodzakelijk meer te
doen dan deze weg aan te duiden. Noodzakelijk is wel vast te stellen, dat
Mees niet de man geworden is, die de conceptie van het algemeen evenwicht
expliciet aan de orde heeft gesteld. De palm der ere wordt in deze gewoonlijk
toegekend aan de Fransman Ldon Walras (I834-I9Io), nagenoeg tijdgenoot
van Mees, en de auteur, die volgens Schumpeter met zijn stelsel van vergelij-
kingen, 'defining (static) equilibrium in a system of interdependent quanti-
ties,' de Magna Charta der theoretische economie opgesteld heeft, een presta-
tie, zo voegt Schumpeter er op een andere plaats aan toe, die als enig werk
van een econoom vergelijking verdraagt met de resultaten der theoretische
natuurkunde.62

Dat wil niet zeggen, dat Mees geen oog gehad zou hebben voor de onder-
linge samenhang van de in het economisch proces optredende krachten en
bijgevolg voor de daarmee corresponderende inherente logica, eigen aan een
proces, dat zich afspeelt binnen het kader van priv6-eigendom en vrije con-
currentie en dat aangedreven wordt door een streven naar maximale indivi-
duele welvaart. Wanneer men het er op houdt, zoals Mees deed, dat, norma-
liter, het verkrijgen van een aandeel in het gemeenschappelijk product gekop-
peld  is  aan het leveren van een bijdrage  tot dat product; dat vanuit het pro-
ductieproces het aanbod op de markten der goederen voortspruit, maar tege-
lijkertijd van daaruit de vraag naar die goederen stamt; dat aanbieders van
goederen dus tevens de vragers van goederen zijn, juist omdat en voorzover
zij aanbieders zijn en omgekeerd - gemakkelijk herkent men in deze be-
schouwingswijze de theorie van J.B. Say -; dan ligt daarin eigenlijk al de er-
kenning opgesloten, dat de grootheden, die hier in het spel zijn, prijzen en
hoeveelheden, onderling afhankelijk zijn en tekent zich een uitgangspunt af
voor een analyse van het evenwichtsmechanisme, waardoor zij elkaar over en
weer determineren. 63

Mees is een andere weg gegaan.
In navolging van de Klassieken, aan wie hij zich voornamelijk schoolde,

heeft hij aan de vraagzijde der markt weinig aandacht geschonken, maar aan
de aanbodzijde een factor werkzaam geacht, die, omdat hij de hoegrootheid
62.    Vgl. J.A. Schumpeter, History ofeconomic analysis, blz. 242 en biz. 827 e.v.
63.   Vgl. idem, blz. 6I8.
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van het aanbod op elke markt op gelijke wijze conditioneert, van directe be-
tekenis is voor de onderlinge verhouding der marktprijzen. Die factor is dan

gelegen in wat Mees noemt de wet van de poortbrengingsopoffering, of zoals

hij zegt dat deze wet veelal genoemd wordt, de wet van de voortbrengings-
kosten.64 De wet van vraag en aanbod wordt door deze bijkomende factor

volgens hem niet ontkracht, daar immers de wet van de voortbrengingsopof-
fering via de eerstgenoemde wet werkt en wel zodanig, dat krachtens de wet

der voortbrengingsopoffering het aanbod de strekking heeft zich te richten
naar de hoeveelheid, die gevraagd wordt op die prijs, waarop de beloning
voor de aanbieder in evenredigheid staat, naar gelang van vereiste opoffering,
tot de beloning in andere bedrijven. Die prijs is het dan ook, waarop gemid-

deld gevraagde en aangeboden hoeveelheden zullen samenvallen en waarnaar
een eventueel afwijkende marktprijs zich ten slotte zal richten. De prijsver-
houding tussen alle artikelen of voorwerpen van verkeer heeft dus de strek-
king om zich te regelen naar de mate van moeite of opoffering, die tot voort-
brenging of levering daarvan vereist wordt.65 Zou immers de prijsverhouding
tussen willekeurige artikelen of diensten zich zodanig stellen, dat de prijs van
een bepaald artikel of bepaalde dienst een hogere beloning toeliet dan voor
andere artikelen of diensten met gelijke opoffering mogelijk is, dan treden

corrigerende werkingen op, die wat Mees ook wel het waterpas van verdien-
sten noemt opnieuw tot stand zullen brengen. Op deze wijze worden de prij-
zen van goederen en diensten niet alleen in relatieve zin gedetermineerd,
maar, zo meen ik Mees' redenering te kunnen voortzetten, omdat de wet van

voortbrengingsopoffering ook van toepassing is op het artikel geld, zou ook
de absolute hoogte der prijzen exact vastgesteld kunnen worden. Dit laatste

aspect laat Mees verder buiten beschouwing, klaarblijkelijk omdat het in zijn
zienswijze een voor het verdelingsproces irrelevante factor is, welke gelding
in de rekeneenheid aan een bepaalde gewichtshoeveelheid van het als geld
dienend goed wordt toegekend of met andere woorden op welk niveau zich
de prijsverhoudingen afspelen.

Herinnerend aan zijn stelling, dat inkomens, hetzij als vrucht van ingezette
arbeid, hetzij als opbrengst van beschikbaar gesteld vermogen, niets anders

zijn dan de prijzen, die in het verkeer voor die diensten tot stand komen, con-
cludeert Mees, dat de door hem ontwikkelde wetten, die de prijsvorming be-
heersen, tevens gelden voor de inkomens. 'Bij alle inkomsten bestaat dus

eene strekking om zich in hare onderlinge hoegrootheidsverhouding te rege-
len, voor den oogenblik, naar vraag en aanbod van de soort arbeid of an-

64· Vgl. Overzicht, blz. 66 e.v.
65· Mees' formulering doet sterk denken aan Adam Smith's 'toil and trouble'-theorie.
Vgl. Wealth of nations, blz. 26 e.v.
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deren dienst, waarvan zij de vrucht zijn, en op den duur, naar de opoffering,
welke aan dien arbeid of anderen dienst verbonden is. 966

De vraag rijst, of Mees op deze wijze een sluitende verklaring geeft voor
het prijsvormingsproces, waarmee dan naar zijn opvatting tevens het proces
der inkomensvorming beschreven zou zijn. Nu besef ik wel, dat Mees, wat
inkomensvorming en dus wat verdeling van het nationale product betreft, in
eerste instantie de grootte-verhouding van die inkomens op het oog heeft.
Dat neemt echter niet weg, dat die grootteverhouding eerst retle betekenis

krijgt als de concrete inhoud van die inkomens bekend is. En dan stoot men

op de moeilijkheid, dat men zich Mees' waterpas gerealiseerd kan denken bij
een x aantal samenstellingen van het totaal te verdelen goederenpakket en
daarmee ook van de individuele inkomens. Welk pakket in feite geprodu-
ceerd zal en dus verdeeld kan worden, daarover laat Mees' evenredigheid
of waterpas van verdiensten ons in het onzekere. Mees zegt, dat, wat soort
van voorwerpen betreft, het maatschappelijk voortbrengsel zich tussen de

deelgenoten verdeelt naar elks keuze. Zoals Mees het voorstelt, lijkt het erop,
alsof de inkomenstrekkers mogen kiezen uit een wel gevarieerd maar toch
gegeven goederenpakket, terwijl het toch duidelijk is, dat directieven van de
inkomenstrekkers beslissend zijn voor de samenstelling van dit pakket. Op
dit aspect van het productie- en verdelingsproces valt bij Mees weinig licht,
hetgeen niet verwonderlijk is bij een benaderingswijze van de prijsvorming,
die zich voornamelijk concentreert op de achter het aanbod verscholen lig-
gende krachten.

Mees neemt als 'blijkbaar'67 aan, dat, wanneer de prijs van een artikel
daalt, de gevraagde hoeveelheid toeneemt en omgekeerd. Constatering van
een feit is echter iets anders dan het geven van een verklaring, een verklaring
die hier toch zeker gewenst is. Immers, wanneer kopers meer willen opnemen
bij dalende prijs of wanneer nieuwe kopers zich voegen bij de bestaande af-

nemers, dan is het ook 'blijkbaar,' dat van andere artikelen minder gevraagd
zal worden en het is niet zonder meer duidelijk door welke regels de kopers
zich bij hun beslissingen zullen laten leiden. Mees spreekt van een waterpas
of evenredigheid van beloning voor gepresteerde inspanningen of opofferin-
gen als conditionerend voor het aanbod en daarmee voor de prijzen op de
verschillende markten. Hij schijnt niet de mogelijkheid overwogen te hebben,
dat ook achter de vraag een conditionerende factor werkzaam zou kunnen

zijn, een parallel van zijn waterpas, en gelegen in het streven van de vragers

zich bij het bepalen van de gevraagde hoeveelheid te laten leiden door het

waterpas van het grensnut, een constructie, die slechts luttele jaren na het
66. Vgl. Overzicht, blz. 69.
67·   Idem, biz. 65.
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verschijnen van het Overzicht het kernstuk zou vormen van een in vele op-
zichten nieuwe en tevens veel meer diepgaande en verfijnder benaderingswijze
van het productie- en verdelingsproces.68 Want - en die vraag is gewettigd -
hoe ver komt Mees eigenlijk met zijn verklaring van het proces der inkomens-
vorming vanuit zijn basisstelling, dat voor de 'onderlinge hoegrootheidsver-
houding' van 'alle inkomsten'69 op den duur beslissend is de opoffering, die
verbonden is aan de arbeid of andere dienst, waarvan zij de vrucht zijn? Op
zijn minst genomen moet dan de voorwaarde vervuld zijn, dat er een verge-
lijkingsmaatstaf voor die opofferingen aanwezig is. Lijkt een vergelijkings-
maatstaf binnen de factor arbeid al een moeilijke zaak, op een latere plaats in
zijn boek70 geeft Mees zelf toe, dat bij het zoeken naar het regelend beginsel
voor de verhouding van de inkomsten uit arbeid en uit kapitaal de vergelij-
kingsmaatstaf der opofferingen niet toepasbaar is, terwijl vanwege het feit,
dat de grond natuurgave is en hier dus van opoffering in Mees' betekenis van
het woord geen sprake is, hij voor de verklaring der grondrente ten slotte te-
rug moet vallen op Ricardo's theorie, waarbij grondrente alleen dan bestaan-
baar is, wanneer er tegelijkertijd gronden in gebruik zijn, die geen rente op-
leveren. Had Mees zijn kostenbegrip een andere inhoud gegeven en zich ge-
realiseerd, dat men kosten in economisch opzicht kan zien als de opoffering
van het nut, dat alternatieve aanwendingen van de beschikbare productieve
krachten verschaft zouden kunnen hebben in plaats van zijn aandacht te con-
centreren op de met productieve prestaties gepaard gaande physieke en men-
tale inspanningen, moeiten en krachtsaanwendingen en genotsonthoudingen,
factoren, die niet irrelevant zijn voor de inkomensvorming maar onvoldoen-
de zijn om er de ratio van te doorgronden, dan zou zijn verdelingsleer niet dat
verbrokkelde karakter hebben gehad, dat haar thans kenmerkt. Met zijn
achter de kapitaalsaanwending liggende offers aan genotsonthouding lijkt
Mees wellicht wat dichter te staan bij het meer moderne en in eerste aanleg
door de grensnuttheoretici ontwikkelde begrip der Opportunity Cost.71
Maar bij gebreke van een nadere ontleding van deze kostenfactor blijft hij
een weinig pregnant karakter behouden en lijkt de verwantschap met latere
opvattingen meer van terminologische dan van inhoudelijke aard. Bij de be-
spreking van de afzonderlijke inkomenscategorieen, waaraan Mees een groot
deel van zijn boek wijdt, kom ik op een en ander nog terug, maar het lijkt
68.   De namen van de baanbrekende auteurs ter zake zijn bekend. Walras werd reeds ge-
noemd. Van Karl Menger (1840-I92 I) zagen de 'Grundsatze der Volkswirthschaftslehre' in
I 87 t het licht. Het economisch hoofdwerk van William Stanley Jevons (I 835-1882) 'Theory
of Political Economy' verscheen eveneens in  187 I .
69. Vgl. Overzicht, blz. 69.
70.   Idem, blz. I 28.
7 I. Vgl. Schumpeter, History, biz. 9 17.
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hier op zijn plaats nogmaals vast te stellen, dat Mees bij het schrijven van zijn
Overzicht de relatie tussen de begrippen nuttigheid, waarde en kosten nog
niet te plaatsen wist in het licht, dat daarop geworpen zou worden door de
zich kort daarop baanbrekende richting, die zich baseren zou - kortheidshalve

gezegd - op de twee wetten van Gossen.
Het is interessant hier even een sprong van ruim tien jaren in de tijd te ma-

ken en te zien, of Mees in zijn Akademierede van I877, waarin hij een poging
doet om ten aanzien van enkele fundamentele begrippen uit de staathuis-
houdkunde tot grotere duidelijkheid te komen, van een gewijzigde opvatting
blijk geeft.72 Hij heeft dan gelegenheid gehad kennis te nemen van de ge-
schriften der eerste grensnuttheoretici, van wie hij er zelf een met name
noemt, namelijk Jevons.73 Zijn reactie op Jevons' werk is evenwel niet erg

positief. In feite vindt hij diens Theory  of political  economy een weinig helder
geschrift. Hij meent dat uit Jevons' voorstel om de meerzinnig gebruikte
term waarde te vervangen door utility (degree Of utility) overal, waar met
waarde geliefdheid of graad van geliefdheid bedoeld wordt, dus - zo vertaalt
Mees - door nuttigheid en graad van nuttigheid, niet anders dan begripsver-
warring kan voortvloeien.74 Immers, zegt Mees, de begrippen nuttigheid en
waarde dekken elkaar niet. Nuttigheid, althans in de meest gebruikelijke zin
van het woord, duidt op de geschiktheid van een zaak, haar bruikbaarheid
tot een geliefd doel. Die kwaliteit is een eerste vereiste om geliefdheid van die
zaak, namelijk een rechtstreekse betrekking tussen 'de geliefde zaak en den
lievenden mensch'75 te doen ontstaan, om haar voor hem tot een waardevolle
zaak te maken. Daar komt echter een tweede vereiste bij, de voorwaarde na-

melijk, dat het geliefde doel niet door andere middelen moeiteloos bereikbaar

Zij.76 Ik cursiveer het woord moeiteloos, omdat ik meen, dat de nadruk daar-

op kenmerkend is voor Mees' visie op het waardeverschijnsel. Het duidt erop,
dat volgens hem in het zich getroosten van moeite de bron of de oorzaak ge-
legen is van in dit geval subjectieve gebruikswaarde. Mees gebruikt als il-
lustratie het beeld van een man, die voor een boom staat, volgeladen met ver-
frissing schenkende vruchten, middelen dus ter bereiking van een geliefd
doel. De individuele vrucht heeft volgens hem nuttigheid, maar geen waarde,
omdat een tweede exemplaar moeiteloos beschikbaar is.

72.    Vgi. W.C. Mees, Poging tot verduidelijking van eenige begrippen in de staathuishoud-
kunde.

73· Vgl. Poging, blz.  16. De namen van Menger en Walras kom ik bij Mees nergens tegen,

hetgeen uiteraard niet bewijst, vooral gezien Mees' soberheid op het stuk van citeren en
verwijzen, dat hij hun geschriften niet gekend heeft.
74· Vgl. Poging,  blz.  I 6.
75·   Idem, blz. I 7.
76.    Idem, blz.  18.
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De grenssnuttheoreticus zou echter hier vooreerst niet spreken van verfris-
sing als een geliefd doel, maar zonder meer van de behoefte aan verfrissing,
een behoefte verder, waarvan de intensiteit afneemt naarmate bevrediging
optreedt. En vervolgens zou hij aan de enkele vrucht geen subjectieve ge-
bruikswaarde toekennen, omdat bij de beschikking over een dergelijke, grote
voorraad haar nuttigheid vergeleken wordt met een tot op het nulpunt ge-
daalde behoefte aan verfrissing. In deze opvatting wortelt het waardever-
schijnsel in het met het oog op de bestaande behoeften slechts in beperkte
mate beschikbaar zijn van bevredigingsmiddelen. Het hechten van waarde
aan bevredigingsmiddelen, onmiddellijk aan het consumptierijpe bevredi-
gingsmiddel, middellijk aan het productiemiddel, waaronder ook de arbeid,
is dan niet anders dan een in deze visie noodzakelijke procedure om in een ge-
geven situatie tot een maximale behoeftenbevrediging te komen.

In een toestand van maximale behoeftenbevrediging kan men in deze ge-
dachtengang wei spreken van evenwicht of gelijkheid van offers en opbreng-
sten, of van kosten en waarden, maar dan alleen, wanneer men offers of
kosten ziet, niet als physieke inspanning of als voortbrengingsmoeite, maar
als afzien van alternatief gebruik. Alleen op die wijze worden kosten en op-
brengsten op gelijke noemer en dus vergelijkbaar gemaakt en wordt een weg
geopend tot een dieper inzicht in de innerlijke logica van het economisch pro-
ces, een proces van op rationele wijze toedelen van schaarse middelen aan
niet ten volle bevredigbare behoeften. Daarvoor was het nodig aan het waar-
debegrip een meer exacte inhoud te geven, hetgeen Jevons trachtte te berei-
ken met zijn final degree ofutility, daarbij uitgaande van het inzicht, dat het
bij de waardering van goederen niet gaat om goederen- en behoeftencatego-
rieen, maar om bepaalde goederenhoeveelheden en behoeftegraden.

Deze laatste samenhang komt in Mees' Poging niet tot uitdrukking en
daarom kan ik ook moeilijk de mening van Irene Hasenberg-Butter onder-
schrijven, wanneer zij stelt, dat Mees' waardebegrip 'was not strikingly dif-
ferent from the Jevonian concept.'77 Zij grondt haar mening op het feit, dat
Mees' waardebegrip, gebaseerd 'on the relation of an individual to a good,'
'stressed the subjective basis of value.'78 Dat waarde echter iets te maken had
met de betekenis van een goed voor een individueel persoon was geen nieuw
gegeven. Nieuw was en dat dan door toedoen van Jevons en anderen, dat
door een nadere analyse van het tot dan toe wat vage gebruikswaardebegrip
het grenswaardebegrip te voorschijn kwam, met behulp waarvan niet alleen

de 'Wirtschaftsrechnung' van een op zich zelf staande individu verklaard kon
worden, maar waarvan zelfs de ruilwaardeverhoudingen der goederen in een
77. Vgl. Hasenberg-Butter, t.a.p., blz.  I 2 I.
78.    Idem, idem.
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verkeersmaatschappij afgeleid konden worden.  Van  dit stuk analytisch  werk
vind ik Mees' geschrift weinig sporen. Daarom heb ik er moeite mee, wan-
neer Irene Hasenberg-Butter desalniettemin Mees als een soort voorloper in
Nederland van de Oostenrijkse School beschouwt,79 ook al wil men daarbij
vergeten, dat Mees' geschrift dateert van  I 877· De schrijfster verwijst nog in

een noot op de zojuist geciteerde pagina naar een bepaalde passage bij Pier-
son, 'where he speaks of Mees as having anticipated the developments of
marginal utility economies in England and Austria,'80 maar naar mijn me-

ning is dit een niet geheel juiste weergave van Pierson's opinie. In de betref-
fende passage, onderdeel van het door Pierson in de Economist van I890 ge-

publiceerde Economisch Overzicht, met welk artikel hij een voortzetting gaf
van vroegere, soortgelijke besprekingen van belangwekkende, recente econo-
mische literatuur, behandelt Pierson de bekende'methodenstrijd'  uit de jaren
zeventig van de negentiende eeuw. Hij prijst inderdaad Mees zeer als voor-

loper van Menger en Jevons, maar meer wegens een door hem geconstateerde
gelijksoortige behandeling van economische vraagstukken, met de nadruk op
het speuren naar causale verbanden met behulp van de methode van 'isole-
ren' en 'deduceren,' duidelijk Pierson's voorkeur boven de 'inductieve' me-
thode der Historische School, dan wegens inhoudelijke overeenstemming tus-
sen de door genoemde schrijvers en door Mees voorgedragen leer.

In dit verband is het interessant erop te wijzen, dat Bordewijk voor ons
land als voorloper der Oostenrijkse School, ook wat de leerstellingen zelf be-
treft, gewezen heeft op de figuur van S. van Houten, wiens Groningse disser-

tatie uit I 859 hem, Bordewijk, zoals hij schrijft, bij de eerste kennismaking
'van de 66ne verbazing in de andere' deed vallen.81 Bij lezing van Van
Houten's geschrift krijgt men inderdaad de indruk, dat hij met zijn afwijzing
van het traditionele kostenbegrip als min of meer zelfstandige verklarings-

grond voor het waardeverschijnsel en zijn poging de nuttigheid, waaronder

per se niet te verstaan soort-nuttigheid, maar begeerte naar een zeer bepaalde
hoeveelheid van een goederensoort, als alleen-heersend verklaringsbeginsel,
ook voor de ruilwaarde, te verheffen, de kern van de grenswaardeleer dicht
benadert. Ook Van Houten ziet de voortbrengingskosten als een offer, maar
hij kent dat offer waarde toe, de waarde namelijk, die uit de afgewezen alter-
natieve behoeftenbevrediging zou voortvloeien.82 Ik kan echter hier niet in
extenso ingaan op de beschouwingen van deze originele auteur, die, mis-

79.   Idem, idem.
80.   Idem, noot 35· De bedoelde passage bij Pierson zijn de bladzijden 50I-505 in diens

Verspreide economische geschriften, decl II.
81.      Vgl. H.W.C. Bordewijk, Theoretisch-historische inleiding tot de economic,  blz.  623·
Het bedoelde geschrift van S. van Houten is diens Verhandeling over de waarde.
82.    Vgl. Van Houten, t.a.p., blz. 138.
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schien minder dan Mees onder de indruk van de gevestigde leer, zich een
eigen weg zocht te banen door het met zovele hindernissen bezaaide terrein
der waardeleer.

Ook in Mees' geschrift zijn enige passages te vinden die wijzen in de rich-
ting,  waarin Van Houten gezocht heeft.83  Met name in dat gedeelte van zijn
rede, waarin hij wijst op het verschil in betekenis van de begrippen welvaart
en rijkdom.84 Verstaat men onder rijkdom de som der waardevolle bezittin-
gen, dan is daarmee volgens Mees niet tegelijkertijd het welvaartsbegrip be-
paald. Ook bij welvaart denkt men wel aan beschikkingsvermogen over
waardevolle dingen, maar meer nog dan aan het actuele beschikkingsvermo-
gen, het bezit dus, aan het potentielle beschikkingsvermogen, aan wat Mees
noemt de verkrijgingsgelegenheid. Beschikkingsvermogen en bezit vallen sa-
men bij goederen, die niet voor vermeerdering of reproductie vatbaar zijn.
Maar de meeste goederen zijn voor meerdere verkrijging vatbaar, hoewel de
grootte der daarmee gepaard gaande opoffering zeer verschillend zijn kan.
De negatieve waarde van de verkrijgingsopofTering moet kleiner zijn dan de
positieve waarde van het beschikkingsvermogen, wit dit laatste van poten-
tieel actueel worden.

Een formulering als de zojuist weergegevene zou uitgangspunt kunnen zijn
voor een verdergaande analyse van het handelen van het economisch sub-
ject, ook in de consequenties daarvan voor het optreden in het maatschappe-
lijk verkeer. Mees diept echter deze gedachte niet verder uit, stelt negatieve
waarde van de verkrijgingsgelegenheid weer synoniem aan moeite en komt
eigenlijk niet veel verder dan de enigszins triviale conclusie, dat de stoffelijke
welvaart als des te gunstiger aangemerkt kan worden, naarmate
a. de natuur meer nuttige stoffelijke zaken in voldoende hoeveelheid  en

moeiteloos verkrijgbaar stelt,
b. de nuttige zaken, niet vallend onder a. met minder moeite verkrijgbaar zijn

en

c. een grotere hoeveelheid van de onder b. genoemde zaken reeds verwoneli
bezit zijn.85
Het is misschien daarom, dat Hasenberg-Butter opmerkt, dat het niet ge-

heel duidelijk is, 'what Mees had in mind by acquisition potential.'86 Zij
voegt eraan toe:  'It is doubtful  that Mees contributed to the clarification  of

83.      De  naam  van Van Houten vindt  men  bij  Mees niet vermeld. Hier geldt echter  even-
eens het gestelde in noot 75 hiervoor. Bij de destijds nog bestaande overzienbaarheid van
de economische literatuur, zeker van de vaderlandse, kan het bijna niet anders, of een zo
geinteresseerd man als Mees heeft van het werk van Van Houten kennis genomen.
84· Vgl. Poging, blz. 20 e.v.
85·   Idem, blz. 22.
86. Vgl. Hasenberg-Butter, t.a.p., blz.  I 00.
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the concepts of value and wealth, but he was the only Dutch economist of the

period who demonstrated a concern for problems of purely conceptual
nature.'87 Ik kan het eerste deel van dit oordeel niet geheel ontkennen en wil
het tweede deel, zij het met enige reserve, denkend aan een figuur als Van
Houten, gaarne onderschrijven.

Maar is het oordeel in zijn geheel over dit laatste grotere geschrift van een
schrijver en denker als Mees niet toch te negatief?

Mees schijnt zelf niet geheel bevredigd te zijn geweest met zijn uiteenzettin-

gen voor de Akademie. Het exemplaar van de rede, dat ik geraadpleegd heb
en dat zich bevindt in het Mees-archief, is kennelijk het exemplaar uit Mees'
privE-bezit. Zijn redevoering schijnt hem niet losgelaten te hebben, getuige de

vele blaadjes met aantekeningen in zijn handschrift, die tussen de verschillen-

de bladzijden der brochure gestoken zijn. In deze notities, die weinig nieuw

perspectief bieden, blijft Mees zijn gedachtenkringen beschrijven rond de be-
grippen nuttigheid, waarde, welvaart en rijkdom. In zijn economie-dictaat
voor de Rotterdamse gymnasiasten schreef hij reeds: 'Nuttigheid is de hoe-
danigheid van een voorwerp, die het geschikt maakt ter voldoening aan eeni-
ge behoefte of begeerte van den mensch. Werkte de mensch slechts voor zich

zelven, zoo zoude alleen de nuttigheid der zaken voor hem zelven in verband
met de moeite der voortbrenging hem in zijne nijverheid besturen, en zoude

hij aan de voortgebragte goederen naar dienzelfden maatstaf gewigt hech-
ten.'88 Ik moet wel concluderen, dat Mees dertig jaren later ten aanzien van

het waardeverschijnsel in principe niet verder gekomen is dan deze vaag blij-
vende uitspraak, waaraan de ten tonele gevoerde Robinson Crusoe al weinig

houvast gehad zou hebben bij zijn streven naar maximale behoeftenbevredi-

ging, om niet te spreken van de geringe betekenis ervan voor de ontwikkeling
der op een exacte definitie van subjectieve gebruikswaarde op te bouwen

prijstheorie. Ik aarzel daarom ook de reeds geciteerde uitspraak van Pierson,
dat Mees reeds in zijn jonge jaren de inzichten had, die hij in zijn latere ge-
schriften zou uitwerken, te interpreteren in de complimenteuze zin, waarin zij
ongetwijfeld bedoeld is.89

Terugkerend tot de bespreking van Mees' Overzicht herhaal ik, dat voor
Mees als grondregel voor de verdeling van het maatschappelijk product geldt,
dat bij alle inkomsten de strekking bestaat 'om zich in hare onderlinge hoe-
grootheidsverhouding te regelen, voor den oogenblik, naar vraag en aanbod
van de soort arbeid of anderen dienst, waarvan zij de vrucht zijn, en op den

87·   Idem, idem.
88. Dictaat Handelswetenschap, biz. 2 (Mees-archieD.
89.   Vgl. hier, blz. I 10.
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duur, naar de opoffering, welke aan dien arbeid of anderen dienst verbonden
is.'90 Hij zal, zoals reeds aangeduid, bij de uitwerking van die regel en zijn
toepassing op de verschillende inkomenscategorieen nog wei op grote moei-
lijkheden stuiten, maar dit verhindert Mees niet daarop al onmiddellijk ver
strekkende conclusies ten aanzien van het sociaal-economische bestel te ba-
seren.

Hij stelt namelijk, dat wanneer alle leden van de maatschappij met gelijke
voortbrengende kracht begiftigd zouden zijn en dus tot gelijke 'voortbren-
gende krachtsaanwending'91 in staat waren, de inkomensrelaties in principe
slechts afhankelijk zouden zijn van hun gezindheid zich die krachtsaanwen-
ding te getroosten. Tijdelijke afwijkingen van het waterpas van verdiensten,
dat in dit geval, zo meen ik Mees te begrijpen, gelijkheid van inkomens zou
betekenen, zou door verschuivingen in het 'aanbod van elke krachtsaanwen-
ding'92 dat waterpas immers weer herstellen. Nu is de realiteit zodanig, dat
de tot voortbrenging vereiste krachten zeer ongelijk verdeeld zijn en dAArin,
en niet in ongelijke gezindheid tot krachtsaanwending, is dan ook volgens
Mees de oorzaak gelegen van vele en grote ongelijkheden van inkomens. Een
mitigerende invloed op deze ongelijkheid van inkomens heeft echter het stre-
ven van elke krachtsaanwending om met haar aanbod niet verder te gaan
maar ook niet minder ver dan tot die hoeveelheid, waarbij een prijs verkregen
wordt, die een in verhouding tot andere krachtsaanwendingen behoorlijke
beloning toelaat. Die tendens, dat streven bewerkt volgens Mees, dat het ge-
zamenlijk voortbrengingsresultaat toch zo gelijkmatig mogelijk toevalt aan
alle leden van de maatschappij, 'die gezind zijn om van de hun geschonken
krachten een ijverig gebruik te maken. 993

Mees maakt het zijn lezers op dit punt niet gemakkelijk!
Er wordt hier een tendens als werkend voorgesteld, die als zodanig slechts

effectief kan zijn bij afwezigheid van wat als een gegeven aangenomen wordt.
Men kan toch bezwaartijk tegelijkertijd stellen, dat a) inkomensongelijkheid
- verschil in grootte dus - veroorzaakt wordt door ongelijke verdeling van
productieve krachten en b) die ongelijkheid in belangrijke mate ongedaan ge-
maakt wordt doordat van de ene krachtsaanwending op de andere overge-
stapt wordt. Want dit laatste veronderstelt een in wezen gelijke verdeling van
productieve krachten.  Ik kan daarom  aan Mees' uitdrukking:  'een  zo  ge-
lijkmatig mogelijke inkomensverdeling' geen andere betekenis hechten dan
een verdeling in overeenstemming met de door hem zelf gestelde norm, die

90. Vgl. Overzicht, biz. 69.
91.   Idem, idem.
92.   Idem, biz. 70.
93·   Idem, idem.
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van aangewende moeite en opoffering - ik neem aan, dat hij met'krachtsaan-
wending' hetzelfde bedoelt -, hetgeen gepaard kan gaan met grote feitelijke
ongelijkheid van inkomens.

De zaak ligt natuurlijk anders, wanneer veranderingen optreden in het ge-
heel van data, waarvan uitgegaan wordt bij de beschouwing van de verdeling
van het nationale product. Vanuit zijn standpunt terecht betoogt Mees in
aansluiting aan zijn vorige opmerkingen, dat, wanneer door 'vordering in de
nijverheid' de voortbrenging van een artikel minder opoffering vereist dan
vroeger, de daardoor mogelijk abnormaal hoog geworden beloning voor de
betreffende dienst, abnormaal naar de maatstaf van aangewende moeite en
opofTering, slechts van tijdelijke aard kan zijn, omdat de mededinging er voor
zorg draagt, dat die excessieve beloning naar normale proporties terugge-
bracht wordt. 'Elke vordering in de nijverheid heeft dus, door de werking der
mededinging, de strekking om weldra gemeengoed te worden, ten bate van
alle leden der maatschappij:94 Vrije mededinging is dus een groot goed,
want hare hoofdstrekking is geen andere dan om alle verdiensten en winsten
zich op den duur te doen regelen naar de maatstaf van aangewende moeite en
opoffering. Maar weer maakt Mees het zijn lezers wat moeilijk, wanneer hij
die maatstaf een 'zeer billijke' maatstaf noemt, daarmee toch te kennen ge-
vend, dat uiteindelijk op het verdelingsproces, zoals dat functioneert, ook uit
rechtvaardigheidsoverwegingen niets aan te merken is. Want als het ware in
66n adem constateert hij nogmaals, dat 'veler verdiensten op den duur zoo
droevig gering zijn.'95 Consequent zou geweest zijn, wanneer hij nu betoogd
had, dat de moeiten en inspanningen van de man, die 70 tot 80 uren per week
onder soms erbarmelijke omstandigheden in de fabriek werkt A raison van
een hongerloon, zo gering zijn, dat hem billijkerwijs niets meer dan dit scha-
mele loon kan toevallen. Mees volgt die lijn echter niet en zoekt de verklaring
voor het droevig lot van zo velen, in afwijking van zijn grondregel voor de
verdeling, ten dele in degeringe ontwikkeling der nijverheid, ten dele in gebrek
aan veerkracht en werkzaamheid, ten dele in de onevenrediggrote hoeveelheid
van sommige krachten, waarvan vooral de laatste factor bij Mees zwaar
weegt. Tegen dat euvel helpt volgens hem geen beperking der vrije mededin-
ging noch welke andere kunstmatige regeling Ook.96 Maarde lezer van Mees'
algemene beschouwingen over het verdelingsproces, die de door hem met zo-
veel klem naar voren gebrachte grondregel van dit proces niet zonder meer
prijs wil geven, blijft dan wel zitten met de vraag, of er en zo ja welk verband
er is tussen de beschikbare hoeveelheid van een bepaalde voortbrengings-
dienst en de daaraan verbonden moeiten, inspanningen en opofferingen.

94·    Idem, idem.
95·   Idem, biz. 72.
96.    Idem, blz. 73·
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ENKELEBIJZONDERE PUNTENUITMEES' VERDELINGSLEER

Na zijn algemene beschouwingen over de repartitie van het maatschappelijk
product onderwerpt Mees de wat hij noemt twee hoofdsoorten van inkom-
sten, arbeidsverdiensten en vermogensinkomsten, aan een nader onderzoek,
een onderzoek, gericht zowel op deze categorieen afzonderlijk als op haar
onderlinge verhouding.

ARBEIDSLOON

Uitgangspunt blijft voor Mees, dat er onder invloed van de vrije mededinging
een tendens bestaat 'tot gelijkmaking der verdiensten naar gelang van opof-
fering.'97 De bestaande onevenredigheid in arbeidsinkomens is volgens Mees
veelal slechts een schijnbare afwijking van deze regel. Men moet immers bij
vergelijking van de hoegrootheid van opoffering bij verschillende arbeid niet
alleen letten op bijzonderheden als tijd, lichaamsinspanning ofiets dergelijks,
maar ook op factoren als gevaar voor leven of gezondheid, verachting of eer,
risico van mislukken en 'honderden andere zoodanige bijzonderheden.'98 Zij
alle tesamen bepalen de kwantiteit van de aan de arbeidsprestatie ten grond-
slag liggende opoffering, die op haar beurt weer bepalend is voor de verhou-
ding der door die prestaties verkregen inkomsten.

De onbevangen lezer, ook een lezer uit de tijd van Mees, zou zich echter

onmiddellijk af moeten vragen, of dan bij veronderstelde afwezigheid van
verschillen in opoffering in de zin van Mees de beloningen der verschillende
arbeidsprestaties aan elkaar gelijk zouden zijn en of verschillen in kwaliteit
van die prestaties dan geen enkele rol zouden kunnen spelen. Men kan wat
dit laatste betreft toch bezwaarlijk aannemen, dat gelijkheid van opoffering,
steeds in Mees' betekenis van het woord, gelijkheid van kwaliteit van de pres-
tatie op zieh insluit. Dit roept al enige twijfel op aan de waarde van Mees'
grondregel, afgezien nog van het hierin gelegen bezwaar, dat een norm, die
'honderden' componenten omvat zich moeilijk leent voor directe hanteer-
baarheid.

Anderzijds is Mees onbevangen en ook scherp van inzicht genoeg om zelf
te constateren, dat in de realiteit niet alleen tijdelijke maar ook duurzame af-
wijkingen van zijn grondregel voorkomen, hoewel dit toch ook voor hem de
waarde ervan zou moeten aantasten.

97.   Idem, biz. 74·
98.   Idem, blz. 75·
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Zo wijst Mees op het bestaan van monopolieposities, zowel wettelijke als
natuurlijke, die de gelegenheid bieden een inkomen te verwerven, dat ook
duurzaam ver uitgaat boven de gemiddelde arbeidsprijs. Mees voert dit
laatste begrip in zonder het nader te definieren, maar het schijnt zo iets te
moeten betekenen als de normale beloning voor een bepaalde hoeveelheid
met arbeid gepaard gaande opoffering en niet een of ander berekend gemid-
delde. De reden voor de afwijking is dan volgens Mees gelegen in de om-
standigheid, dat er aan de kant van het aanbod geen mogelijkheid is (natuur-
lijk monopolie) of geen bereidheid bestaat (overige monopolies) de aange-
boden hoeveelheid zodanig op te voeren, dat het verkregen inkomen met dat
gemiddelde samenvalt.

Maar ook bij fiexibel aanbod ziet Mees duurzame afwijkingen van zijn
waterpas. Dit heeft volgens hem zijn oorzaak hierin, dat hetzelfde werk door
verschillende personen met minder moeite en inspanning verricht kan wor-
den. Zijn nu degenen, die met minder inspanning een bepaalde prestatie kun-
nen leveren, te gering in aantal om door onderlinge concurrentie de prijs van
hun voortbrengsel te doen dalen tot op het punt, dat die prijs een beloning
oplevert, die voor hun inspanning als billijk beschouwd kan worden, dan is
daarmee een kans geschapen voor de minder bekwamen om hun diensten
voor het betreffende werk aan te bieden. Die minder bekwamen zullen die
kans benutten, omdat zij er door in staat gesteld worden meer te verdienen
dan voor ander werk, waarvoor gelijke inspanning vereist is, te verkrijgen
valt. Die toestroming gaat door, totdat voor laatstbedoelde arbeiders het
waterpas van verdiensten hersteld is. Maar ook dan nog zullen de meest be-
kwamen duurzaam in het genot zijn van een voorrechtsprijs voor hun presta-
tie, dat wil dus zeggen voor minder opoffering een gelijk inkomen als de ar-
beiders van gewone bekwaamheid, 'of ook om, zich evenzeer als dezen in-
spannende, buitengewoon hooge verdiensten te erlangen. '99

De omgekeerde situatie, minder verdienen in verhouding tot de aangewen-
de opoffering, doet zich volgens Mees evenals veelvuldig voor. Thans is het
niet de te'geringe hoeveelheid van sommige arbeidskrachten om haar aanbod
zich te doen regelen naar de vraag op den prijs, die met de gemiddelde ar-
beidsverdiensten overeenkomt, maar ligt de oorzaak bij overaanbod van'too

bepaalde arbeidskrachten, krachten bovendien, die op grond van haar veelal
gebrekkige aard, zich ook niet aan die te grote mededinging kunnen onttrek-
ken door overgang naar ander werk. Mees noemt als voorbeeld de lage belo-
ning van velerlei vrouwelijke arbeid.

Mees moet uiteindelijk constateren, dat op de arbeidsmarkt 'met gelijke
99.   Idem, biz. 79·
I oo.      Idem, blz. 8 1.
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inspanning grootelijks verschillende inkomsten verkregen worden.'101 Die

ongelijkmatigheid zal volgens hem blijven bestaan, zolang de onevenredig-
heid in de aanwezige soorten van arbeidskracht blijft voortduren. Maar dan
stoot ik weer op een zelfde soort tegenstrijdigheid in de redenering als zoeven

bij Mees' algemene beschouwingen gesignaleerd: een kracht wordt belem-
merd effectief te zijn vanwege een hindernis, in welker eliminering die kracht
zich juist zou moeten manifesteren.  Het gaat er hier in de verste verte niet om
te trachten Mees in een net van spitsvondigheden te verstrikken. Zijn be-
schrijving van de arbeidsmarkt is op meerdere punten opmerkelijk en treffend.
Maar zijn verklaring van waargenomen feitelijkheden en correlaties lijkt te-
kort te schieten. Verantwoordelijk daarvoor is het eenzijdig aan de kant van
het aanbod speuren naar de determinerende factor voor verschillen in ar-
beidsverdiensten. Ontkend kan zeker niet worden, dat de mate van physieke
of mentale inspanning, de mate van aantrekkelijkheid van het werk, gevaar
voor leven en gezondheid - factoren overigens, die van persoon tot persoon
van verschillend gewicht zijn - via beinvloeding van de aanbodsposities op de
arbeidsmarkt, of liever op de vele deelmarkten van de productiefactor arbeid,
medebepalend zijn voor verschillen in loonshoogte. Zij vormen echter slechts
een deel van de hier in het spel zijnde krachten, waarbij er zijn, bijvoorbeeld
aan de kant van de vraag, die in geen direct verband staan tot de eerstge-
noemde. Mees betrekt dit aspect van de kwestie niet in zijn overwegingen,
maar bovendien vraagt hij van ons om, voor het bepalen van het zuiver

waterpas van verdiensten naar gelang van opoffering, uit dat verzamelbegrip
elementen af te scheiden, die er volgens zijn eigen omschrijving bijhoren. Hoe
dan van zijn begrip opoffering een hanteerbare factor te maken, blijft voor-
alsnog een onbeantwoorde vraag.

Mees weidt aan het slot van zijn beschouwingen over het arbeidsloon nog-
maals uit over de fatale gevolgen van de onevenredigheid in het beschikbare

arbeidspotentieel. Zoals wij zagen hield hij een omstandigheid als deze reeds

verantwoordelijk voor een minder dan optimaal gezamenlijk voortbrengsel.
Dit kleinere product wordt dan bovendien nog ongelijkmatig verdeeld, want
met gelijke inspanningen worden sterk van elkaar afwijkende inkomsten ver-
kregen.102 Mees noemt deze ongelijkmatigheid een groot kwaad, waartegen,

zolang die onevenredigheid blijft bestaan, geen enkel kunstmiddel helpt. Het
zou daarom volgens hem als een belangrijke maatschappelijke vooruitgang
aan te merken zijn, ' . . . . indien door meerdere en meer algemeene verstande-

lijke en zedelijke ontwikkeling eene betere verhouding tusschen de verschil-

I OI.      Idem, blz.  82.
102.      Aan de factor arbeid valt slechts een decl toe van dit kleinere product.  Mees zegt  dit
hier niet, maar bedoelt het natuurlijk wel.
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lende arbeidskrachten en dien ten gevolge ook eene meer naar de hoegroot-
heid van inspanning en opoffering geBvenredigde belooning van den arbeid
mocht geboren worden,.... '103 Ik vraag mij af, of uit deze formulering niet
afgeleid dient te worden, dat Mees zelf zijn waterpas van verdiensten naar in-
spanning en opoffering meer ziet als een wensbeeld dan als een resultaat van
in de realiteit werkende krachten. Overigens moet ook na kennisneming van
Mees' beschouwingen over het arbeidsloon staande blijven, dat gelijkmatig-
heid van arbeidsverdiensten in de zin van Mees samen kan gaan met feitelijke
ongelijkheden in niveau.

Weliswaar maakt Mees er de 'hoogere standen' een verwijt van, dat zij
zich soms menen te moeten beklagen, 'wanneer de arbeidsprijs der lagere
standen slechts eenigermate stijgt.'104 Dit verwijt grondt Mees echter niet op
het verschil in verdiensten als zodanig, maar hierop dat die hogere standen
volgens hem bij hun beklag vergeten, dat het aan de lagere standen toevallend
aandeel in het maatschappelijk voortbrengsel nog aanmerkelijk zou kunnen
stijgen zonder dat die hogere standen ophouden in hun verdiensten, naar de
maatstaf van inspanning en opoffering, nog altijd door de omstandigheden
zeer bevoorrecht te zijn. Mees ziet dus slechts als een euvel die ongelijkheid
van arbeidsverdiensten, die groter is, maar uiteraard ook kleiner, dan een
ongelijkheid, voortvloeiend uit verschillende mate van inspanning en opof-
fering. Het lijkt echter een zeer moeilijke zaak om te bepalen,  of en in welke
mate bij een gegeven patroon van arbeidsverdiensten zich deze afwijkingen
voordoen.

VERMOGENSINKOMSTEN

Vermogensinkomsten worden volgens Mees gekenmerkt door de bijzonder-
heid, dat de vrucht hier gelijksoortig is aan de stam. Inkomen is immers ook
weer vermogen en daardoor kan de hoegrootheid van dit soort inkomsten
uitgedrukt worden door de enkele vermelding van de verhouding van dit in-
komen tot het vermogen, waaruit het verkregen wordt. Het aldus in percen-
ten uitgedrukte inkomen noemt men rente en men heeft er in deze ruime zin
onder te verstaan het inkomen van alle vermogen, waaruit dit ook bestaan
moge en hoe ook aangelegd, dat als inkomstenbron wordt aangewend. Mees
verschuift een behandeling van de factoren, die bepalend zijn voor de hoogte
of laagte van de aldus gedefinieerde rentevoet naar een later stadium, wan-
neer hij de verhouding tussen arbeidsverdiensten en vermogensinkomsten zal
103· Vgl. Overzicht, blz. 83.
104.    Idem, blz. 82 e.v.
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gaan onderzoeken. In eerste instantie wil hij nagaan, waardoor de onderlinge
verhouding van onderscheidene soorten van vermogensinkomsten bepaald
wordt. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen de inkomsten uit in de nij-
verheid aangelegd kapitaal, de inkomsten uit grond en eindelijk de inkomsten
van renteniers. Om te grote uitvoerigheid te vermijden beperk ik mij tot en-
kele kanttekeningen betreffende de twee eerstgenoemde, uit theoretisch oog-

punt trouwens de meest interessante, inkomensvormen.

A.  Kapitaairente
Zag Mees als regulerend beginsel voor de onderlinge verhouding der onder-
scheidene arbeidsverdiensten evenredigheid van inkomsten naar de hoe-
grootheid van opoffering, hij meent een zelfde principe toe te kunnen passen
op de inkomsten uit onderscheidene kapitaalaanwendingen in de nijverheid.
De opoffering, die in het laatste geval achter de productieve prestaties steekt,
is de genotsonthouding, zij het, zo voeg ik eraan toe, een niet interen op be-
staand vermogen, zij het een niet comsumptief besteden van lopend inkomen.
Deze laatste onderscheiding komt bij Mees niet duidelijk naar voren, hetgeen
zijn parallel hierin vindt, dat hij ook bij zijn verklaring van het economisch

proces en de daarin voorkomende samenhangen niet voldoende onderscheid
maakt tussen een stationaire economie en een economie in ontwikkeling. Het
komt aan de duidelijkheid van zijn uiteenzettingen in het algemeen niet ten
goede, dat hij kennelijk dan weer de ene, dan weer de andere situatie op het
oog heeft. Omdat nu volgens Mees de hoegrootheid van een kapitaal van zijn
waarde afhangt en de opoffering van kapitalen van gelijk waardebedrag, hoe
verschillend de bestanddelen ook zijn mogen, uiteraard gelijk is, kan het niet
anders, of de mededinging, de strekking hebbend de inkomsten evenredig aan
de opoffering te maken, zal tengevolge hebben, dat de in de nijverheid ge-
stoken kapitalen, hoe ook gebruikt, een aan hun waardebedrag evenredige
winst, dus gelijke rente, opbrengen.

Natuurtijk maakt Mees ten aanzien van deze gelijkheid enkele reserves,

die, daar zij uitsluitend verband houden met de moeilijkheid uit de onzuivere

kapitaalopbrengst het zuivere kapitaalinkomen af te scheiden - men denke
aan de risicopremie bijvoorbeeld -, zijn stelling niet wezenlijk aantasten. In

'105
elk geval is het volgens Mees 'blijkbaar - een zegswijze, die we bij hem
meer tegenkomen -, dat de opoffering, verbonden aan kapitaalaanwen-106

ding, des te groter is naarmate het gebruikte kapitaal groter is. En is dat zo,
dan moet volgens hem de mededinging ertoe leiden het zuivere kapitaalinko-
men in alle bedrijven evenredig te maken aan de grootte van het gebruikte

105. Vgl. Overzicht, biz. 9I.
I06.   Vgl. hier, biz. 34 I.
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kapitaal, waardoor we, omdat evenredigheid naar grootte identiek is met ge-
lijkheid per eenheid, weer terugkomen op gelijk inkomen uit verschillende
kapitaalaanwendingen. De eis van gelijk inkomen voor gelijke genotsont-
houding conditioneert het toevloeien van kapitaal naar de verschillende aan-
wendingsmogelijkheden zodanig, dat elke aanwending niet meer maar ook
niet minder kapitaalrente kan en zal opleveren dan willekeurig welke andere.
Leveren bepaalde kapitaalaanwendingen als gevolg van bestaande belemme-
ringen voor alternatieve aanwendingen tijdelijk meer of minder op dan de
gemiddelde rente, dan zal de tendens tot evenredigheid zich openbaren in
verhoogde of verlaagde waarde der kapitalen zelf.

Opvallend in deze redenering van Mees is weer het zoeken bij de aanbod-
zijde naar die 6ne, uiteindelijk beslissende factor als verklarende oorzaak van
een bepaald verschijnsel. In dit geval wordt de in beginsel gelijke opbrengst
van alle kapitaalaanwendingen, hetgeen neerkomt op het bestaan van slechts
een enkele prijs op de kapitaalmarkt, de heersende rentevoet, op welke hoog-
te, die zich ook bevinden moge, toegeschreven aan de omstandigheid, dat
slechts op die wijze voldaan wordt aan de eis van gelijke beloning voor gelijk
offer. Via deze weg zou dan evenwicht tussen vraag naar en aanbod van kapi-
taal bereikt worden.107 De eenzijdigheid van deze redenering blijkt hieruit,
dat men tot een zelfde resultaat kan komen met een causaal verband, dat niet
in de beloning voor de genotsonthouding wortelt maar in de productiviteit
van de kapitaalaanwending. Men zou dan kunnen stellen, dat bepaalde aan-
wendingsmogelijkheden zolang kapitaal tot zich zullen trekken of zullen af-
stoten, totdat eindelijk de opbrengst per kapitaaleenheid in alle gegeven aan-
wendingsmogelijkheden gelijk is. Mees zegt, dat, evenals bij de arbeidsver-
diensten het aanbod zich regelt naar de vraag op die prijs, die gelijke beloning
tot stand brengt voor gelijke inspanning, zo ook het aanbod van kapitaal
zich regelt naar de vraag op die prijs, die in gelijke beloning voor gelijke ge-
notsonthouding resulteert. Moeilijk valt in te zien, waarom men niet met
evenveel recht zou kunnen stellen,  dat in beide gevallen de vraag zich regelt
naar het aanbod op die prijs, die gelijke opbrengst voor kwalitatief gelijke
arbeidsprestatie of per aangewende kapitaaleenheid, in welke richting ook,
effectueert.

Bovendien - en hier ligt een tweede punt, dat bij Mees' stellingneming op-
valt - hij gaat ervan uit, dat de opoffering van genotsonthouding bij kapitalen
van gelijk waardebedrag gelijk is. Beloning, evenredig aan het waardebedrag
van het kapitaal, is dus tevens gelijke beloning voor gelijke genotsonthou-
ding. Maar kan men volhouden, dat, wanneer een kleine rentenier en een

I 07· Hier geldt het hierboven (blz. 34I) gezegde; men kan zich een dergelijk evenwicht op
de kapitaalmarkt denken bij onderling verschillende stelsels van kapitaalallocaties.
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miljonair tegelijkertijd beslissen om voor een waardebedrag van f Iooo,-
niet in te teren op hun vermogen, zij een gelijk offer aan genotsonthouding

brengen, ook al is hun offer in objectieve zin gelijk? Het is toch 'blijkbaar,'
dat de 'impatience to consume' in het eerste geval zich meer geldend zal ma-
ken en het offer van genotsonthouding dus groter is, zodat bij evenredige be-
loning naar waardebedrag, voor beiden stel 5 %, naar de maatstaf van ge-

notsonthouding onevenredig gecompenseerd wordt.
Ik kom hieronder nog nader op Mees' opvattingen omtrent de kapitaal-108

rente terug, maar wijd thans enige aandacht aan zijn grondrentetheorie.

B. Grondrente
Mees, die inkomens ziet als prijzen voor productieve bijdragen in het natio-

nale product en volgens wien de onderlinge verhouding van deze prijzen uit-
eindelijk bepaald wordt door de het aanbod op de betreffende markten con-
ditionerende factor van het waterpas van verdiensten, dat wit zeggen gelijke
betoning voor gelijke voortbrengingsmoeite, kan deze regel uiteraard niet van
toepassing brengen noch bij het bepalen van de verhouding tussen arbeids-
verdiensten en kapitaalinkomsten, noch bij het bepalen van de verhouding
tussen deze laatste en die tweede door hem te behandelen soort van vermo-

gensinkomsten, te weten de grondrente. Hoewel met name de grond, daaron-
der alleen te verstaan de daarin opgesloten liggende zuivere natuurgave, vat-
baar is voor uitsluitend bezit en eventueel overdracht en daarom tot het ver-

mogen van de bezitter gerekend kan worden, hetgeen insluit, dat inkomsten

uit grond als vermogensinkomsten gekarakteriseerd moeten worden; hoewel

vervolgens alle vermogen de strekking heeft gelijke rente op te brengen, hetzij
dit vermogen bestaat uit kapitaalgoederen, hetzij uit grond, moet desniette-
min onderscheid gemaakt worden tussen kapitaairente en grondrente. Omdat

de natuur haar gave nu eenmaal gratis ter beschikking stelt, ligt achter deze

bijdrage tot het gemeenschappelijk product geen opoffering van de bezitter in
Mees' betekenis van het woord verscholen. Van een waterpas van inkomsten

naar opoffering kan dus hier geen sprake zijn. Mees lost dit dilemma, waar-
voor hij door zijn algemene opvatting van het proces der inkomensverdeling
komt te staan, op door uiteen te zetten, dat grondrente en kapitaalrente
slechts een schijnbare gelijkheid vertonen, maar in werkelijkheid totaal on-
derscheiden zijn, zowel naar oorsprong als naar de deze inkomensvormen be-
heersende wetten. 109

108.    Vgl. hier, biz. 364 e.v.
109. Vgl. Overzicht, blz. 94. Het door Mees gebruikte woord 'oorsprong' lijkt ongelukkig
gekozen. Het kan toch moeilijk anders, of grond- en kapitaalrente alsook arbeidsverdien-
sten hebben een gemeenschappelijke oorsprong in de zin van bron, waaruit zij voortvloeien,
namelijk het totaal van goederen en diensten, dat door hun samenwerking tot stand is
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Met kennelijk welbehagen voert dan Mees de klassieke  leer der grondrente
ten tonele om uit zijn dilemma te komen, een leer, die, zoals bekend, voorna-

melijk verbonden is aan de naam van Ricardo. Mees laat ons er niet over in
het onzekere, dat hij 'de' leer der grondrente - bij Ricardo sluitstuk van diens

arbeidswaardeleer, bij Mees sluitstuk van diens leer der voortbrengingsmoei-
te -, rekent tot die leerstukken der economie, die gemeengoed van al haar be-
oefenaars zouden behoren te zijn, een leerstuk ook, over het waarheidsgehal-
te waarvan verdere discussie overbodig is. Karakteristiek in deze is een aan-
tekening, die ik aantrof in Mees' nagelaten papieren, waarin hij zich over110

De Bruyn Kops, wiens recensie van zijn Overzicht in De Economist van
I 866111  hij van weinig waarde vindt, intussen toch kennelijk geErgerd door
enkele aanmerkingen op zijn werk, als volgt uitlaat: 'Maar van iemand die de
leer der grondrente onwaar of onbelangrijk noemt, kan ik geen goedkeuring
verwachten.' Anderzijds pleit voor Mees' wetenschappelijke objectiviteit, dat
zijn eigen uiteenzetting toch aanzetten bevat om zijn grondrentetheorie in te
passen in een verdelingstheorie, die voor alle inkomensvormen op een en
hetzelfde verklaringsbeginsel stoelt.

Mees onderscheidt twee soorten grondrente.
Hij  geeft als voorbeeld van de eerste soort het overschot, dat 'lichtelijk'112

toevalt aan de bezitter van een wijnberg, bij uitsluiting geschikt om zekere ge-
zochte wijnsoort op te leveren, nadat deze gelukkige man uit de opbrengst
van zijn wijn zijn interest en loon betaald of aan zichzelf toegerekend heeft.
Dit overschot kan zeer groot zijn, ook al zou de wijnverbouwer een maximale

productie uit zijn wijnberg halen en zelfs geen poging doen om door prijszet-
ting zijn monopoliepositie uit te buiten. Het is dit overschot dan, dat in de
staathuishoudkunde grondrente wordt genoemd.

Vergelijk nu, zegt Mees, deze vermogensinkomst met die andere vermo-

gensinkomst, de kapitaalrente. Levert de voortbrenging van een of ander
artikel, waarvan de productieomvang niet door de natuur beperkt is, meer op
dan de gemiddelde kapitaalrente - Mees gaat nog uit van een op de markt
geldende maar nader te verklaren kapitaalrente - dan zal meer kapitaal naar
die tak van voortbrenging vloeien met bekend gevolg. Om kort te gaan, op
elk gegeven ogenblik wordt de prijs van laatstgenoemd artikel wel bepaald
door vraag en aanbod, maar op den duur door 'den vereischten prijs der

gekomen. Mees bedoelt met de term oorsprong in dit verband vermoedelijk de wijze,
waarop de grondrente zich uit deze gemeenschappelijke bron losmaakt.
I IO. Mapje: Recensies van mijn Bankwezen in Nederland en van mijne Dissertatie, ook
van mijne Hoofdstukken en  van de bijdrage over den Muntstandaard  (1869),  in:  Mees-
archief.
i I i.    Vgl. hier, blz. 422 e.v.
1 12. Vgl. Overzicht, blz. 94·
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voortbrengingsdiensten, en dus, nevens den vereischten arbeidsprijs, ook
door de vereischte som voor kapitaalrente, terwijl laatstgenoemde som op
hare beurt bepaald wordt door de hoegrootheid van het vereischte kapitaal in
verband met de gemiddelde kapitaalrente. 3113

Juist de tegenovergestelde volgorde van oorzaak en gevolg heeft nu plaats
bij de bedoelde wijnproductie, zegt Mees. Niet slechts 'voor den oogenblik,'
maar ook op den duur wordt de wijnprijs alleen door de vraag bepaald en die
prijs bepaalt wat na betaalde kapitaal- en loonkosten resteert als grondrente;
dit laatste bedrag geeft dan op zijn beurt waarde aan de wijnberg. Kapitaal-
rente dus, zo concludeert Mees, wordt door de waarde van het kapitaal be-
paald en bepaalt op haar beurt de waarde van het voortbrengsel. Grondrente
daarentegen wordt door de waarde van het voortbrengsel bepaald en bepaalt
op haar beurt de waarde van de grond.

Alvorens deze constructie van Mees nader te bezien, geef ik eerst aan, wat
Mees bedoelt met zijn tweede soort grondrente. Hij noemt zelf het geval van
de wijnberg een uitzondering. Ook 'gewone grond levert volgens hem

'114

grondrente op. Helaas zegt Mees niet met zoveel woorden, wat hij onder ge-
wone grond verstaat. Uit zijn tekst leid ik echter af, dat hij hier niet doelt op
grond, die verschillende gebruiksmogelijkheden heeft, hetgeen hij - maar ook
weer  niet met zoveel woorden - bij de wijnberg uitsluit, 115  maar  dat  hij
op het oog heeft de mogelijkheid de opbrengst van deze 'gewone' grond naar
believen op te voeren, zij het onder steeds ongunstiger omstandigheden, met
hogere kosten dus. De prijs van de op deze grond geteelde producten wordt
volgens Mees niet zoals in het eerste geval 'blootelijk'116 door de vraag naar
deze artikelen bepaald,  maar 'zeer wezenlijk'117  door de kosten  en  wel  die
kosten van kapitaal en arbeid, die onder de meest ongunstige omstandigheid
worden aangewend. Hieruit volgt dan, dat op de productiegrens geen grond-
rente verdiend wordt, maar deze alleen ontstaan kan als differentiele rente,
gelijk namelijk aan het verschil in kosten van tegen gelijke prijs afgezette arti-
keleenheden. Het is deze grondrente, 'welke,' zo concludeert Mees, 'derhalve
wederom niet, zooals uit de schijnbare gelijkheid met kapitaalrente zou kun-
nen vermoed worden, door den prijs des gronds bepaald wordende, den prijs
der voortbrengselen bepaalt, maar omgekeerd, door den prijs der voort-

I 13. Vgl. Overzicht, blz. 95. Onder 'gemiddelde kapitaalrente' moet ik hier wel verstaan
de rentevoet, dus het heersende rentepercentage, anders is de passage zinioos.
I I 4. Vgl. Overzicht, blz. 96.
I 15.      Overweging van alternatieve gebruiksmogelijkheden  van de wijnberg, bijvoorbeeld
chaletbouw, zou Mees wellicht het begrip 'opportunity-cost' hebben kunnen doen bena-
deren.

1 16. Vgl. Overzicht, blz. 97.
I I 7.     Idem, idem.
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brengselen bepaald wordende, den prijs des gronds bepaalt.'118 Met deze

uitspraak, geformuleerd op een wijze, die karakteristiek is voor de stijl van
zijn boek, een stijl, die De Bruyn Kops de betiteling'weinig genietbaar' uit de
pen deed vloeien, rondt Mees in eerste instantie zijn beschouwingen over119

de grondrente af.
Overgaande tot enig commentaar ben ik er mij van bewust, dat critiek be-

perkt moet blijven tot de wijze, waarop Mees omgaat met het theoretisch
instrumentarium, dat hij ter beschikking had of kon hebben. Dat een ruim
honderd jaar langere wetenschapsbeoefening een bepaald leerstuk in de
vorm, waarin het oorspronkelijk gebracht werd, bij de wetenschappelijke
archivalia opgeborgen heeft, laat de mogelijke waarde ervan als bijdrage in
de ontwikkeling der wetenschap onverlet en is ook niet zonder meer maat-

gevend voor de wetenschappelijke prestaties van degene(n), die zijn(hun) pre-
sentatie van het betreffende leerstuk indertijd het karakter gaf(gaven) van een
eindoordeel.

Mees spreekt over twee soorten grondrente, hoewel moeilijk in te zien valt,
dat het in zijn beide voorbeelden - de wijnberg en 'gewone' grond - om an-
dere verschillen gaat dan mindere of meerdere gecompliceerdheid van de
vraag- en aanbodsverhoudingen met betrekking tot in wezen gelijke produc-
tieve prestaties, segmenten namelijk uit het potentieel van een en dezelfde

primaire productiefactor.
Van meer belang dunkt mij de opmerking, dat Mees het door hem gecon-

strueerde verschilin ontstaanswijze en groottebepaling tussen grond- en kapi-
taalrente, een voor hem in verband met zijn prijs- en inkomensleer noodzake-

lijke opgave, slechts motiveren kan met behulp van een aanvechtbare voor-

stellingswijze. Mees vergelijkt namelijk in het geval van de wijnberg niet de
productieve bijdragen van grond en kapitaal in algemene zin, maar stelt te-

genover een bepaalde, concreet omschreven bijdrage van de factor grond, een
bijdrage blijkbaar ook zonder alternatieve gebruiksmogelijkheden, de bij-
drage van een ongedetermineerde factor kapitaal, die vatbaar is voor aan-
wending in verschillende richtingen, van welke mogelijkheid men zodanig ge-
bruik maakt, dat in elke richting de gemiddelde kapitaalrente verdiend
wordt. Het aanvechtbare van deze voorstellingswijze blijkt en had ook bij
verdergaande analyse Mees kunnen blijken, wanneer hij tegenover een con-
crete grondprestatie, zijn wijnberg, een in gebruik zijnd concreet kapitaal-
goed, bijvoorbeeld een weefgetouw, gesteld had. Hij zou dan gemerkt heb-
ben, dat dezelfde redenering, die hij ten aanzien van zijn wijnberg opzet, toe-

pasbaar is op deze speciale kapitaalaanwending. Natuurlijk blijft er dit on-
I 18. Vgl. Overzicht, blz. 98.
I I 9.      Vgl. J.L. de Bruyn Kops, De verdeeling van den maatschappelijken rijkdom, biz. 40 1.
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derscheid, dat de machine niet onbeperkte tijd meegaat, terwijl van de wijn-
berg permanente prestatiemogelijkheid verondersteld wordt, reden waarom
Marshall in het geval van de machine van 'quasi-rent' zou spreken ter onder-
scheiding van  de 'true rent of land.'120  Op zijn minst genomen echter krijgt
de door Mees geconstrueerde tegenstelling tussen grondrente en kapitaalren-
te op deze wijze reeds een minder absoluut karakter. Die betrekkelijkheid van
de verschillen tussen grond- en kapitaalrente als prijzen van productieve pre-
staties blijkt te sterker hieruit, dat in Mees' redenering dat in elk bedrijf,
waarin van de factor kapitaal gebruik gemaakt wordt op den duur de gemid-
delde kapitaalrente verdiend moet worden en dat daarom op den duur de
prijzen van het door dat bedrijf voortgebrachte product bepaald worden tesa-
men met 'den vereischten arbeidsprijs'121  door de 'vereischte som voor kapi-
taalrente, zonder enig bezwaar de woorden grond en grondrente gesub-

9122

stituteerd kunnen worden voor de woorden kapitaal en kapitaalrente.
De moeilijkheid bij Mees is, dat hij (te) gemakkelijk overspringt van een

beschouwingswijze van bepaalde samenhangen vanuit het gezichtspunt van
een individuele persoon of onderneming naar een beschouwingswijze vanuit
het gezichtspunt van de volkshuishouding als een geheel en daarbij (te) weinig
acht slaat op het verschil in beoordeling van die samenhangen, dat daaruit
ontstaan kan en meestal ook ontstaat.123

Dit is ook hier het geval. Mees wil, neen moet bewijzen, dat grondrente in
tegenstelling tot kapitaalrente en loon geen kostprijselement is, geen determi-
nerende factor voor de prijzen der producten, zelfs niet van die producten,
die met medewerking van de grondfactor tot stand zijn gekomen. Het onge-
luk wil echter, dat de redenering, die h# opzet om aan te tonen, dat kapitaal-
rente en loon dit karakter van kostprijselement inderdaad hebben, volledig
toepasbaar is op de grondrente.

Vervolgens: zoals telkens weer naar voren komt, staat Mees' analyse van
het economisch proces sterk in het teken van een denkwijze, die voor het ver-
staan der verschijnselen steunt op een eenzijdig gerichte keten van oorzaak
en gevolg. Omdat er volgens Mees van waardevorming geen sprake kan zijn,
waar geen inspanning of opoffering is,  kan in het geval  van de grondrente het
uitgangspunt van deze keten niet liggen bij de inzet van de betreffende pro-
ductiefactor, een inzet, geconditioneerd door de bekende voorwaarde, maar
volgt de keten van oorzaak en gevolg een omgekeerde richting. Niet bij het
aanbod maar bij de vraag ligt de sleutel voor het grondrenteprobleem en het

I 20. Vgl. Alfred Marshall, Principles ofeconomics, blz. 425 e.v.
121. Vgl. Overzicht, blz. 95.
I 22.   Idem, idem.
I 23.   Vgl. ook hier, blz. 69.
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is de intensiteit en de grootte van de vraag, die via het product beslist over de

hoogte van die grondrente.  In Mees' formulering: niet alleen  voor het  ogen-
blik, maar zelfs op den duur wordt door middel van de productprijs de prijs
van de gronddienst bepaald door de vraag. Waardoor dan op haar beurt die
vraag geconditioneerd wordt, blijft bij Mees een open kwestie, een kwestie

ook, die hij niet kAn oplossen met behulp van een analyse, die zich baseert op
het bedoelde 66nrichtingsverkeer van oorzaak en gevolg. Een antwoord daAr-

op kan op grond van de interdependentie van alle economische grootheden
eerst gegeven worden via de hierboven aangeduide theorie van het algemeen
evenwicht. 124

Dit neemt niet weg, dat voor een geval als de wijnberg ter bepaling van de
precieze grootte van de grondrente uitgegaan kan worden van een gegeven
vraagconstellatie alsmede van gegeven kapitaalrente en loonkosten, maar
dan altijd met deze reserve, dat de genoemde determinanten onder de invloed

blijven van de condities van het algemene evenwicht.
Heeft Mees deze samenhangen min of meer onbewust toch aangevoeld?

Tekenend is wel, dat hij op grond van de unieke positie van zijn wijnberg
spreekt van een grondrente, die 'lichtelijk' zeer hoog kan zijn, zonder verder
aan te geven, hoe de precieze hoogte nader bepaald kan worden. Mees

125maakt, zoals wij zagen, meer gebruik van dergelijke vage aanduidingen.
Bij alle gedecideerdheid van toon van zijn beschouwingen heeft wellicht toch
een gevoel geleefd van ontoereikendheid van een analyse, die slechts op mo-
gelijkheden wijst, maar geen exacte resultaten oplevert.

Merkwaardig is verder, dat Mees in het geval van de wijnberg voor de
prijsvorming van deze speciale gronddienst een afwijking introduceert van
zijn algemene regel, dat een prijs, welke ook, tot stand komt door een samen-

spel van vraag en aanbod. Hier zou het alleen de vraag zijn, die zelfs op lan-
gere termijn de prijsbepalende factor is. Ik behoef voor de moderne lezer niet
uiteen te zetten, waar in deze constructie de scheidslijn tussen juistheid en on-

juistheid ligt. Hij zal begrijpen, dat Mees zonder dit met zoveel woorden te

zeggen het geval behandelt van een factor, waarvan de inzet als totaal prijs-
ongevoelig aangenomen wordt en die bijgevolg moet en zal werken voor wat

hij op kan brengen. Dit sluit echter geenszins in, dat in een dergelijk geval het
aanbod irrelevant is voor de tot stand te komen prijs. Prijs is altijd resultante
van vraag en aanbod. Constateert men bij de prijs van een artikel, waarvan

I 24.      Vgl.  hier,  blz.  339· Wellicht ten overvloede merk ik  op,  dat de theorie van  het alge-
mene evenwicht betrekking heeft op wat Samuelson noemt een 'ideal competitive model' en
dus slecht in zover een beeld van de realiteit geeft als deze beantwoordt aan de hypothesen,
die aan genoemde theorie ten grondlsag liggen. (Vgl. P.A. Samuelson, Economics, blz.
608).
I 25.    Vgl. hier, vlz. 330·
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het aanbod prijsongevoelig is, een correlatie tussen veranderingen in de vraag
en veranderingen in de prijs, dan kan men kortheidshalve wel stellen, zoals
Mees doet, dat de prijs bepaald wordt door de vraag, maar dan altijd met in
gedachten de wetenschap, dat het in werkelijkheid gaat om de inwerking van
een veranderlijke vraag op een constant aanbod. Mees had dit naar mijn me-
ning kunnen en moeten zeggen.

Mees beschouwt zijn wijnberg als een uitzonderlijk geval van grondrente.
Ook bij 'gewone' grond, zo zet hij uiteen, 'erlangt de eigenaar dikwijls een
grondrente.'126 Uitgaande   van het technisch gegeven, dat vermeerderde
voortbrenging van producten waarbij de grond betrokken is met relatief stij-
gende arbeids- en kapitaalkosten gepaard gaat,127 brengt hij naar voren, dat
de productieomvang uiteindelijk zal belanden op het punt, waarbij de prijs
per eenheid product nog juist compensatie zal bieden voor de arbeids- en
kapitaalkosten  van de meest ongunstig voortgebrachte eenheid.128  Daar de
prijs voor alle voortgebrachte eenheden gelijk is, brengen de intra-marginaal
voortgebrachte eenheden een overschot op boven de gemaakte kosten, welk
overschot als grondrente aan de bezitter van de grond toevalt. Deze grond-
rente is dus weI begrepen in de opbrengst van het product, hoeveelheid pro-
duet vermenigvuldigd met prijs per eenheid, maar heeft op die prijs per een-
heid zelf geen invloed. Deze prijs regelt zich overeenkomstig de algemene
prijswet voor elk gegeven moment naar vraag en aanbod en op den duur naar
de voortbrengingskosten, 'dat is naar den vereischten arbeid en kapitaal-
dienst, in dit geval dan naar de loon- en kapitaalkosten voor de onder de9129

meest ongunstige omstandigheden voortgebrachte eenheid.
Ten aanzien van deze constructie heeft Schumpeter terecht opgemerkt, dat

zij met betrekking tot de grondrente niets verklaart, maar slechts 'eine rein
formale Maschine (ist) zur Exstirpierung der Rente aus den TauschvorgAn-
gen:130 Zij heeft betekenis, zij is zel fs, zo duidde ik hiervoor reeds aan, nood-
zakelijk binnen het kader van een waardetheorie, die haar uitgangspunt vindt
in reele kosten in de zin van gepresteerde arbeidshoeveelheid (Ricardo) of
van inspanning en opoffering (Mees), een theorie dus, die een modus vinden
moet om een in dezelfde zin kostenloze productiefactor uit het waardecon-
cept te elimineren.131 Die betekenis wordt echter dubieus, als deze conceptie
I 26. Vgl. Overzicht, blz. 96.
I 27.      Uiteraard bij gelijkblijvende landbouwtechniek.
I 28.      Mees  vat  hier de verschillen in productiekosten, voortvloeiend uit verschillen   in
vruchtbaarheid, locatieen bebouwingsintensiteit onder66n noemersamen, een generalisatie,
die men reeds bij Ricardo aantreft. Vgl. voor dit laatste J. Schumpeter, History ofeconomic
analysis, blz. 674·
129. Vgl. Overzicht, biz. 97.
I 30'      Vgl. J. Schumpeter, Epochen der Dogmen- und Methodengeschichte, blz.  87.
1 3 1.     Vgl. idem, History ofeconomic analysis, blz. 675
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onvoldoende blijkt om een sluitende verklaring te geven van het zich in de
realiteit afspelende productie- en verdelingsproces. Hierboven wees ik erop,
dat een tot rust gekomen waterpas van verdiensten naar de maatstaf van in-

spanning en opoffering zich verdraagt met verschillende samenstellingen van
het totale productiepakket en in samenhang daarmee van het totale reele in-
komen.132 Dit houdt in, dat in Mees' constructie, die er natuurlijk niet om-
heen kan, dat de inzet van de productiefactor grond een inkomen oplevert,
maar het feit veronachtzaamt, dat dit inkomen ontstaat bij een inzet van de
betreffende factor voor een zeer bepaald doel en in zeer bepaalde mate, de al-
locatie van de beschikbare gronddiensten een onopgeloste vraag blijft.

Voor een waardetheorie, zoals die veld winnen zou kort nadat Mees zijn
boek schreef en welke theorie het waardeverschijnsel plaatsen zou in het
spanningsveld tussen de twee polen behoefte en schaarste, behoefde voor de

grondrente geen afzonderlijk verklaringsbeginsel te worden opgesteld. Alle
productiefactoren, de grond niet uitgezonderd, worden immers binnen dit
spanningsveld getrokken en hoewel de bijzondere eigenschappen van de af-
zonderlijke factoren zeker een rol spelen bij de wijze, waarop de spanningen
zich zullen ontladen, maakt dit ten aanzien van het verklaringsbeginsel geen
verschil. Zo werd niet alleen de symmetrie kenbaar in hetgeheel van krachten,
die de verschillende inkomensvormen beheersen, maar kon tevens een onder-
zoek starten naar de precieze samenstelling van het krachtenveld voor elke

productiefactor afzonderlijk. Met als sluitstuk een verklaring voor de plaats
en de mate van inzet voor het geheel van diensten, die elke factor leveren kon.
Wat betreft die symmetrie in de inkomensvorming vestig ik er de aandacht

op, dat Mees daar toch een zeker begrip voor heeft, wanneer hij 'een in het
oog vallende overeenkomst' constateert 'tusschen de op het voorrecht van

grondbezit steunende grondrente en de arbeidsverdiensten van dezulken, die
door het bezit van bijzondere talenten bevoorrecht zijn.'133 Hij vergelijkt dan

zijn wijnberg met de arbeidsprestatie, die aan een enkel persoon gebonden is,
de prijs van welke prestatie eveneens 'blootelijk' door de vraag geregeld
wordt, terwijl, wanneer gelijke arbeidsprestatie door meerdere personen gele-
verd kan worden maar met verschillende mate van opoffering, de prijs der
prestatie zich regelt naar de opoffering van diegenen, voor wie deze opoffe-
ring het grootst is, maar wier dienstbetoon toch vereist wordt om vraag en
aanbod te doen samenvallen.134 Wanneer men dit leest, voelt men onwille-

keurig de vraag opkomen, of Mees, die zelf overeenkomst constateert tussen

132.     Vgl. hier, blz. 341.
I 33. Vgl. Overzicht, biz. 98.
1 34.    Hoe goed zou niet in de formulering van deze laatste zinsdelen het begrip 'oppor-
tunity-cost' toepassing kunnen vinden?
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inkomen uit arbeid en inkomen uit grond, het exclusieve karakter van de
klassieke grondtheorie niet duidelijker op de helling had moeten zetten.

KAPITAALENARBEID

Het is begrijpelijk, dat Mees het bepalen van de verhouding tussen inkomen
uit bezit en inkomen uit arbeid als het moeilijkste nog door hem te behande-
len onderwerp karakteriseert. Inkomens uit onderscheidene arbeidsprestaties
richten zich volgens hem, zoals wij zagen, in hun onderlinge verhouding naar
de met die prestaties gepaard gaande opoffering. Bij inkomsten uit kapitaal-
gebruik geldt gelijke tendens. Dit reguierende beginsel kan echter niet van
toepassing zijn op de verhouding tussen arbeids- en kapitaalinkomsten. Noch
de achter beide soorten prestaties liggende opofferingen zijn vergelijkbaar,
noch is overgang van de ene in de andere soort prestaties mogelijk. De hier
zich openbarende moeilijkheid doet zich in Mees' gedachtengang niet voor
bij de uit grondbezit voortvloeiende vermogensinkomsten. Bij de prijsbepa-
ling immers van die artikelen, waarbij grond betrokken is, speelt de grond-
rente geen determinerende rol, omdat voor die prijsbepaling uitsluitend be-
slissend zijn de marginale arbeids- en kapitaalkosten. Wel heeft, ik herhaal
dit, alle vermogensbezit volgens Mees de tendens gelijke inkomsten op te le-
veren, maar dat volgt dan hieruit, dat de waarde van de grond, niet zoals de
waarde van het kapitaal een zelfstandige factor, zich voegt naar het bedrag
der grondrente.

Op deze wijze meent Mees gerechtigd te zijn bij de behandeling van de ver-
houding tussen bezits- en arbeidsinkomsten zich te beperken tot de verhou-
ding tussen de inkomsten uit kapitaal en arbeid. Hij legt zich nog een tweede
beperking op door uitsluitend de aandacht te vestigen op de binnen 'de nij-
verheid' verkregen inkomsten, een nijverheid bovendien, die vrij is van mo-
nopolies. Maar ook met deze beperkingen blijft het interessant, niet alleen in
theoretisch-economisch, maar ook in sociaal-politiek opzicht, te vernemen,
wat Nederlands grootste theoretisch-econoom uit het midden der vorige
eeuw over de verhouding tussen de inkomenspositie van kapitalisten en ar-
beiders naar voren heeft te brengen.

Reeds de aanpak is opvallend.
Wanneer men zich realiseert, betoogt Mees, dat het maatschappelijk

voortbrengsel na aftrek van grondrente en op monopolie steunende inkom-
sten zich verdeek tussen arbeiders en kapitalisten, die het gezamenlijk voort-
gebracht hebben, dan volgt daaruit, dat er niet alleen een nauw verband moet
zijn tussen de inkomsten van deze twee groepen gegadigden, maar tevens, dat
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beide groepen  bij die verdeling een strijdig belang hebben.135 Naarmate  de
voet van verdeling voor de ene groep gunstiger of ongunstiger is, moet hij in
omgekeerde reden ongunstiger ofgunstiger voor de andere groep zijn.

Moeten wij in deze stellingneming met betrekking tot kapitaal en arbeid
misschien een regelrechte oproep tot of althans een rechtvaardiging van een
te voeren klassenstrijd tussen kapitalisten en arbeiders zien? Dat is zeker
Mees' bedoeling niet en zij hoeft het niet te zijn. Zijn formulering dekt im-
mers ook de stelling, dat, wanneer een bepaald resultaat verdeeld moet wor-
den tussen twee groepen gegadigden, deze beide een gemeenschappelijk be-
lang erbij hebben, dat dit resultaat zo groot mogelijk zij. Maar dit is zijn pro-
bleem hier niet. Gegeven de stand van de techniek en gegeven de constellatie
van de factoren arbeid en kapitaal naar grootte en samenstelling is er een be-
paald maatschappelijk voortbrengsel en over de verdeling daarvan valt niets
te strijden of te twisten, want de economische wetten bepalen eenvoudig hoe-
veel de ene groep ontvangt en hoeveel de andere. 'Strijdig' betekent dan niets
anders dan de eenvoudige waarheid, dat wat de 66n ontvangt de ander niet
krijgen kan.

Wordt hier dan een zeker fatalisme gepredikt en moeten wat Mees noemt
beide klassen machteloos toezien, hoe de verdeling uitvalt? Toch niet. Zoals
hij later betogen zal, ligt de kracht van elke klasse in haar zwakte, hetgeen
meer een strijd in eigen gelederen betekent dan een strijd van groep tegen
groep. Maar ik kom daar nog op terug. 136

Mees omschrijft nu allereerst zijn onderzoekthema als de vraag, waardoor
de verhouding bepaald wordt tussen het gemiddeld inkomen van een bepaal-
de hoeveelheid arbeid en het inkomen, dat gemiddeld verkregen wordt door
de dienst gedurende een bepaalde tijd van een bepaald bedrag aan kapitaal.
Alvorens tot een beantwoording van die vraag te komen, geeft hij aan, hoe
naar zijn mening de verschillende verhouding, welke in dit opzicht kan be-
staan, kenbaar wordt en tevens, welke invloed die verschillende verhouding
heeft op de relatieve welvaartstoestand van zowel arbeiders als kapitalisten.

Opmerkelijk is, dat Mees spreekt over een 'bedrag' aan kapitaal, dat een
inkomen oplevert, terwijl hij zich toch zeker gerealiseerd moet hebben, dat
het niet de in het bedrijfsleven geinvesteerde guldens zijn, die dit inkomen
geven, maar de retle kapitaalgoederen, de machines, molens, schepen enz.,
die voor die guldens aangeschaft zijn. Ik meen echter te begrijpen, dat Mees
in het besef, dat op voldoend lange termijn de relle kapitaalgoederenvoor-
raad elke willekeurige samenstelling kan vertonen, geconditioneerd door het
waterpas van inkomen naar opoffering, zich gerechtigd voelt in de onderha-

I 35· Vgl. Overzicht, blz.  109.
136.    Vgl. hier, biz. 375·
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vige beschouwingen die kapitaalgoederenvoorraad samen te vatten en gere-
presenteerd te achten door een waardebedrag in geld.

Zo gesteld meent hij gemakkelijk te kunnen aangeven, waar de indicator
voor de verhouding tussen kapitaal- en arbeidsinkomsten te vinden is. Die
indicator is de rentestand, het heersende rentepercentage. Want, zegt Mees,
wanneer de rente  Io % is, staat het inkomen van zekere hoeveelheid arbeid
gelijk met het inkomen van de jaardienst van een kapitaal ter waarde van het
tienvoudige van dat arbeidsinkomen en is de rente 5 % van het twintigvoudi-
ge. Naarmate dus de rentestand, wel begrepen de gemiddelde stand over wat
langere termijn, lager of hoger is, staat het inkomen van elke bepaalde hoe-
veelheid arbeid gemiddeld in gunstiger of ongunstiger verhouding tot het in-
komen van elke bepaalde hoeveelheid kapitaaldienst.137

Ik moet bekennen, dat ik uit deze vrijwel letterlijk geciteerde volzinnen
voorhands niet meer op kan maken dan dat volgens Mees een arbeider, die
zegf 5000,- per jaar verdient, zich in het eerste geval qua inkomenspositie
kan meten met een kapitalist, dief 50.000,- bezit en in het tweede geval met
een, wiens kapitaalf Ioo.000,- bedraagt. Maar niet in te zien valt, waarom
nu juist een gewijzigd rentepercentage als indicator fungeren moet voor een
veranderde verhouding in inkomenspositie tussen een bepaalde arbeider en
een bepaalde kapitalist. Met evenveel recht zou men kunnen stellen, dat
bij een halvering van het gemiddelde loon een kapitaal ter waarde van
f Too.000,- bij een rentepercentage van 5 evenveel oplevert als de prestatie
van 2 arbeiders  met een loon van f 2500,- elk tegen daarv66r de prestatie
van I arbeider met een loon vanf 5000,-.

Mees schijnt een voorgevoel van enige onduidelijkheid omtrent de portee
van zijn opvatting van de rentestand als indicator voor de inkomensverhou-
dingen tussen kapitalist en arbeiders ook bij zijn eigentijdse lezers gehad te
hebben, want hij haast zich met een verduidelijking te komen. Hij zet dan
nader uiteen, welke veranderingen met een gewijzigde rentestand moeten

plaats hebben in de inkomenspositie van arbeiders en kapitalisten, zowel no-
minaal als real. Het lijkt er echter op, alsof hij zich bij deze uiteenzetting van
meet af aan op zeer glad ijs begeeft door zijn te behandelen geval van een ren-
teverlaging zich te doen afspelen onder de veronderstelling, 'dat de inrichting
en de vruchtbaarheid van de nijverheid v66r en na de renteverandering de-
zelfdeziin.'138

Deze hypothese stuit immers op bezwaren van logische aard. Ook Mees
zou toch zeker niet ontkennen, dat de rentestand geen willekeurig gegeven is,
maar een resultante van bepaalde in het economisch leven optredende krach-

I 37. Vgl. Overzicht, biz. I 10.
138. Idem, blz. II L
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ten, hoewel een nauwkeurige analyse en zeker een volledige analyse van die

krachten bij hem niet te vinden is. Onder die krachten speelt de (netto)pro-
ductiviteit van het kapitaal een belangrijke rol, want in die productiviteit
vindt de vraag naar kapitaal haar oorsprong. Mees kan met 'vruchtbaarheid
van de nijverheid' moeilijk iets anders bedoelen dan dit achter de vraag naar
kapitaal schuilende productiviteitselement. Daartegenover staat het aanbod
van kapitaal onder de invloed van de 'impatiece to consume,' terwijl de sa-
menstelling van het materiele productieapparaat (Mees' 'inrichting van de
nijverheid') het tastbare resultaat is van het tussen beide krachten bereikte
compromis, een compromis, dat zijn uitdrukking vindt in de rentestand.
Wanneer nu zowel de vruchtbaarheid als de inrichting van de nijverheid con-
stant verondersteld worden, dan betekent dit, dat in de krachten, die voor de
rentestand van beslissende betekenis zijn, geen wijziging optreedt. En dus
rijst de vraag, hoe Mees het verantwoorden kan een wijziging van een resul-
tante te doen plaats grijpen onder gelijktijdige veronderstelling van een onge-
wijzigd blijven van de krachten, waaruit die resultante voortvloeit.

Maar logisch verantwoord of niet, Mees heeft zijn veronderstelling van on-
gewijzigde vruchtbaarheid en inrichting van de nijverheid wel nodig om aan
te kunnen tonen, dat de rentevoet indicatief is voor de verdeling van het
maatschappelijk product tussen kapitaal en arbeid, hetgeen namelijk iets an-
ders is dan de verhouding tussen het loon voor een zekere hoeveelheid arbeid
en de renteopbrengst van een bepaald kapitaalbedrag, hoewel Mees dit laat-
ste niet met zoveel woorden zegt. Die rentevoet kan dat alleen maar zijn op
voorwaarde, dat de geldswaarde van het totale maatschappelijke product,
alsook de totale geldswaarde van de in de nijverheid aangewende kapitaal-
goederen geen verandering ondergaat tengevolge van een rentewijziging.
Mees meent te kunnen aannemen, dat dit laatste inderdaad het geval zal zijn.
Wanneer immers inrichting en vruchtbaarheid van de nijverheid constant
zijn, dan geldt dit uiteraard tevens voor de inrichting en vruchtbaarheid van
die nijverheidssector, die zich bezig houdt met de voortbrenging van het als
geld dienende goed, zeg bijvoorbeeld zilver.139 Dat betekent dus, dat er geen
wijziging komt in de combinaties van arbeid en kapitaal, benodigd om een
bepaalde hoeveelheid zilver voort te brengen. Zilver voortbrengen kan ik bij
het onderhavige onderzoek gelijk stellen met geld voortbrengen, zegt Mees.
Een zeer bepaald pakket van arbeid en kapitaaldienst staat dus onder dege-
maakte veronderstelling in een vaste relatie tot een bepaalde hoeveelheid

geld, heeft met andere woorden een bepaalde geldswaarde, een bepaalde

139.     In de derde afdeling van zijn boek, handelend over de onderlinge betrekkingen der
nationale huishoudingen, zal Mees het geval behandelen van de verkrijgingskosten der
edele metalen voor een land zonder zilver- of goudmijnen.
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prijs. Prijs is arbeidsloon plus kapitaalrente. Wanneer men nu aan kan nemen
- Mees meent dit zonder gevaar van grove mistasting te kunnen doen -, dat
de combinatie van arbeid en kapitaal, die betrokken is bij de voortbrenging
van zilver, van geld dus, het midden houdt tussen de combinaties van arbeid
en kapitaal, benodigd voor de productie van alle andere voorwerpen, die te-
samen het maatschappelijk product vormen, dan is het volgens Mees duide-
lijk, dat de voet van verdeling van het resultaat van kapitaal en arbeid tussen
deze twee componenten geen invloed heeft op dat resultaat zelf. Met andere
woorden, niettegenstaande een renteverandering zat de geldswaarde van de
gezamenlijke som van voorwerpen, welke het maatschappelijk voortbrengsel
vormen, dezelfde blijven en zal ook de gemiddelde geldswaarde van de in de
nijverheid aangewende kapitalen geen verandering ondergaan en dus ook het
gehele kapitaal in geldswaarde gelijk blijven.

Mees' conclusie: onder de gemaakte veronderstellingen betekent een ver-
laagd rentepercentage veriaging van de geldelijke inkomsten der gezamen-
lijke kapitalisten en verhoging van de geldelijke inkomsten der gezamen-
lijke arbeiders, terwijl deze verlaging en verhoging tevens gelden respectieve-
lijk voor de gemiddelde inkomsten van elke fractie van het aangewende kapi-
taal en de gemiddelde inkomsten van alle arbeid.140

In aansluiting aan dit betoog gaat Mees na wat de gevolgen zijn voor het
reele inkomen van arbeiders en kapitalisten van hun nominaal verhoogde

141

of verlaagde inkomens. Ik moet mij beperken in de weergave van Mees' uit-
eenzettingen hieromtrent, die vele bladzijden beslaan en het resultaat zijn van
de onmiskenbaar grote moeite, die hij zich gegeven heeft om zich zo nauw-
keurig mogelijk uit te drukken. Het komt hierop neer, dat bij een renteverla-
ging en daarmee gepaard gaande stijging van het nominale loon de arbeiders:
a. reeel geen voordeel hebben ten aanzien van bestedingen, die louter arbeids-

140. De vermindering in geldswaarde der kapitaalinkomsten is evenredig aan de rentever-
laging, maar de arbeidsverdiensten, hoewel met hetzelfde bedrag verhoogd als waarmee de
kapitaalinkomsten gedaald zijn, zullen relatief minder gestegen zijn dan de kapitaalinkom-
sten relatief gedaald zijn. Dit vindt dan hierin zijn grond, dat de totale loonsom de totale
rentesom verre overschrijdt. Tekenend voor het beeld van de tijd is het rekenvoorbeeld,
dat Mees geeft, in welk voorbeeld hij laatstgenoemde verhouding stelt op 70 tegen 30.
Typisch is, dat Pierson, later in zijn Leerboek deze zelfde problematiek besprekend, dezelf-
de cijfers geeft als Mees voor de verhouding loonsom/kapitaalrente. Hij voegt er echter aan
toe, dat beide getallen hypothetisch zijn, 'want een statistiek, waaruit blijkt, hoeveel bij de
gehele voortbrenging aan loon en hoeveel aan rente wordt genoten, is niet te leveren.' (Vgl.
Leerboek der staathuishoudkunde, blz. 247)· Pierson laat ons daarbij in het onzekere, of hij
hier een principiele dan wel een feitelijke onmogelijkheid op het oog heeft.
141.      Onder 'kapitalisten' steeds te verstaan de kapitalisten in engere  zin, niet grondeige-
naars of bezitters van eenmaal bestaande rentetitels, maar bezitters van geld of ander
nijverheidsvoortbrengsel, dat, in de nijverheid aangewend, voor de daarin bewezen dienst
een inkomen oplevert.
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dienst betreffen of product van louter arbeid; die andere arbeid is tegelijk
met de hunne evenredig in prijs gestegen;

b. maximaal retel voordeel hebben bij bestedingen, die louter kapitaaldienst
betreffen;142

c. evenredig retel voordeel hebben bij bestedingen, die goederen betreffen, bij
welker voortbrenging arbeid en kapitaal in gelijke verhouding staan als bij
de geldvoortbrenging; bij de sterkste verandering van de rentestand blijft
de waardeverhouding van die goederen tot geld, hun prijs dus, gelijk, daar
de prijsverhoging van de arbeidsfactor geneutraliseerd wordt door de prijs-
verlaging van de kapitaal factor;

d. meer of minder dan evenredig reeel voordeel hebben bij bestedingen, die
goederen betreffen, bij welker voortbrenging de verhouding arbeid/kapi-
taal afwijkt van die verhouding bij de geldvoortbrenging; bij verhoudings-
gewijs minder arbeid en meer kapitaal meer dan evenredig reeel voordeel
etc.

Bij een verhoging van de rentestand heeft met betrekking tot de reele in-
komenspositie van de arbeiders juist het omgekeerde plaats van wat er bij een
verlaging plaats grijpt, terwijl de reele inkomenspositie van de kapitalisten in
beide gevallen tegenovergesteld is aan die van de arbeiders.

Op dit punt in de beschouwingen van Mees rijst een tweetal vragen.
De eerste is, of Mees geslaagd is in zijn poging de rentevoet een signaal-

functie toe te kennen voor de verhouding tussen arbeids- en kapitaalinkom-
sten in hun totaliteit. Het antwoord daarop moet ontkennend luiden en wel
om de hierboven reeds aangeduide reden, dat in Mees' constructie die sig-
naalfunctie slechts uitgeoefend zou kunnen worden onder omstandigheden,
die een wijziging van de rentevoet uitsluiten. Het heeft nu eenmaal geen zin te
speculeren over de eventuele gevolgen van een gebeurtenis, die zich op grond
van de gemaakte veronderstellingen onmogelijk voor kan doen. Mees gaat
uit van een zich op identieke wijze reproducerend economisch proces. In dat
kader heeft de rentevoet een bepaalde, constante waarde, hoog of laag, naar-
gelang men aan een van beide termen de voorkeur geeft, welke waarde, reke-
ning houdend met het totaalbedrag van het geinvesteerde kapitaal, het inko-
men per periode van de gezamenlijke kapitaalbezitters aangeeft. De bedoelde
signaalfunctie van de rentevoet houdt dan niet meer in dan de vanzelfspre-
kendheid, dat, wanneer de rentevoet hoger of lager geweest zou zijn dan hij in
feite is, de kapitalisten meer of minder inkomen gehad zouden hebben, waar-
uit verder ten aanzien van de verdeling van het nationaal product tussen ar-

142. Ik verwijs voor cijfervoorbeelden alsmede voor de behandeling van het geval, dat
kapitaaldienst gepaard gaat met gronddienst,  naar 'Mees' eigen tekst. (Overzicht,  blz.  1 17
e.v.)
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beiders en kapitalisten niet meer te besluiten valt dan de zeer eenvoudige
waarheid, dat bij de verdeling van een bepaaide som tussen twee partijen het
aandeel van de ene partij groter of kleiner is naarmate dat van de andere par-
tij kleiner ofgroter is.

Mees is overigens realist genoeg om in te zien, dat bij een zogenaamd hoog
aandeel van de gezamenlijke arbeiders in het maatschappelijk product en bij-
gevolg ook bij een hoog aandeel per hoofd in dit product het voor de indivi-
duele arbeider - weI te onderscheiden van een rekenkundig gemiddelde ar-
beider - van weinig belang is in theorie te kunnen beschikken over een cor-
responderend grote portie in de totaliteit van het maatschappelijk product,
wanneer tegelijkertijd zijn budget amper toereikend zou zijn om de gezins-

uitgaven voor de primaire levensmiddelen te dekken. Dit kan het geval zijn,
zegt Mees, wanneer de voortbrenging van deze laatste soort goederen zeer
moeilijk is, veel kapitaal en arbeid vergt. Dan zullen ook bij lage rentestand
en dus in verhouding tot de kapitaalinkomsten in het algemeen hoge arbeids-
verdiensten deze laatste verdiensten in levensbehoeften gerekend toch laag
zijn met dienovereenkomstige consequenties voor het welvaartspeil der
betrokkenen. Hier schuilt een voor Mees' inkomensleer gevaarlijke adder

onder het gras. Want wanneer de bedoelde arbeiders noodgedwongen in deze
omstandigheden hun loon besteden aan die noodzakelijke levensbehoeften,
dan leggen zij, om in de terminologie van Mees te spreken, beslag op de
vrucht van meer arbeid en kapitaal als beloning voor hun inspanningen dan
overeenstemt met een besteding strikt overeenkomstig de samenstelling van
het nationale product. Bijgevolg blijft er voor de overige arbeiders de vrucht
van minder kapitaal en arbeid over als beloning voor de door hen geleverde
inspanningen, waarmee een van de zuilen van Mees' verdelingsleer, het water-

pas van verdiensten binnen de productiefactor arbeid, bedenkelijk op losse

grond komt te staan. En bepaald onduidelijk, ik zou haast zeggen zich zelf

tegensprekend, besluit Mees dit deel van zijn betoog met de opmerking, dat
in het zo juist vermelde geval de toestand der arbeiders nog ongunstiger zou
zijn als de kapitaalrente hoog zou zijn, want zegt hij: 'Ten aanzien van het
aan de arbeiders toevallend (cursivering van mij, schr.) aandeel in het geza-
menlijke voortbrengsel, hetzij dit groot of klein zij, is het altijd gunstig voor
hen, indien de kapitaalrente laag, ongunstig, indien zij hoog is. 9143 Het komt

mij onlogisch voor twee factoren voor te stellen als onderling afhankelijk en
toch een mogelijkheid aanwezig te achten, dat bij een bepaalde waarde van
de eerste factor de tweede verschillende waarden aannemen kan.

Een tweede vraag is: welke is de achtergrond van al deze ingewikkelde en

moeilijke beschouwingen van Mees, die zeker getuigen van grote denkkracht,
I43· Vgl. Overzicht, blz. 127.
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maar desniettemin weinig overtuigen en de lezer het gevoel geven op steeds
groter afstand te komen van de werkelijkheid? Men dient zich voor de beant-
woording van deze vraag te herinneren, dat bij het schrijven van zijn boek bij
Mees de bedoeling voorzat enkele volgens hem niet voor betwisting vatbare
wetten der staathuishoudkunde opnieuw te belichten. Een van die zekerhe-
den, die Mees uit zijn studie van de klassieke economen gewonnen meende te
hebben, was, zoals wij reeds in ons derde hoofdstuk zagen,144 dat onder de
invloed van de bevolkingswet en de wet van de afnemende bodemopbrengst
bij gelijkblijvende landbouwtechniek het aandeel der kapitalisten in het na-
tionale product zou moeten dalen, samengeperst, zoals dat aandeel werd, tus-
sen het stijgend aandeel van de grondeigenaars en het constante aandeel der
arbeiders. Het was deze tendens van een dalende 'profit-rate,' die men be-
vestigd zag in de seculaire val van de rentevoet, welke val men als een vast-
staand feit meende te kunnen beschouwen.145 Voor een man als Bastiat lag
hier een van de aangrijpingspunten op de heersende theorie, daar immers een
antagonisme van groepsbelangen, zeker niet die van arbeiders en kapitalisten,
paste in zijn harmoniemodel. Hij trachtte in verband daarmee, op zijn beurt
een seculair dalende rentevoet als feit aannemend en daarin ook een daling
van het aandeel der kapitalisten ziende, aan te tonen, dat in een volkshuis-
houding, zoals die zich naar zijn idee ontwikkelt, onder andere met voort-
gaande kapitaalaccumulatie en stijgende productie, die daling van het aan-
deel der kapitalisten slechts relatief is in deze zin, dat zowel het aandeel van
het kapitaal als dat van de arbeiders absoluut gezien stijgt, maar het laatste
naar verhouding sterker dan het eerste. 146

In een verhelderend artikel in de Revue d'tconomie politique van I905 heeft
Charles Rist aangetoond tot welk een voze redenering het moet leiden, wan-
neer iemand, slachtoffer van een begripsverwarring, in casu rentevoet en aan-
deel van het kapitaal in de totaalwaarde van het product, zich moeite geeft de
voor zijn eigen conceptie kwalijke gevolgen van een niet bestaande identiteit
te ontzenuwen, te meer pijnlijk, omdat dit juist de spitse schrijver van de
Sophismes dconomiques moest overkomen.147 Bastiat laadde bovendien de

144.    Vgl. hier, blz. I25 e.v.
I45·   Vgl. in dit verband Schumpeter's opmerking over de 'almost unbelievable degree of
scientific carelessness,' die gedemonstreerd werd door het zonder nader onderzoek aan-
vaarden als een gegeven van een seculaire daling van de rentevoet. (Vgl. History of econo-
mic analysis, blz. 651).
146. Vgl. Gide/Rist, Histoire des doctrines 6conomiques, blz. 399·
147· Vgl. Charles Rist,Deux sophismes 6conomiques, Revue d'6conomie politique, 1905,
blz.  223 e.v. Naast Bastiat's beschouwingen worden in dit artikel de ideeen van Rodbertus
over de verdeling van het nationaal inkomen aan een critisch onderzoek onderworpen,
maar het ligt buiten mijn bestek daarop in te gaan.
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verdenking op zich zijn illustrerend cijfermateriaal 'pour les besoins de la
148cause' gefabriceerd te hebben.

Tot dat laatste zou een figuur als Mees zich nooit of nimmer hebben kun-
nen laten verleiden, maar wel vermoed ik - en daarin ligt dan wellicht de zo-
even bedoelde achtergrond van Mees' beschouwingen over rentevoet en rela-
tief aandeel -, dat voor Mees, die het sophistisch karakter van Bastiat's rede-
neringen op dit of misschien ook meerdere punten onderkend heeft, 149 hier

een aanleiding lag deze gehele materie nog eens in bijzondere overweging te
nemen. Met gering resultaat overigens, want hij laat in zijn constructie het
verdelingsproces zich onder zodanige omstandigheden afspelen, dat het ver-
band tussen hoge of lage rentestand en hoog of laag kapitaalaandeel in het
nationale product niet meer dan een trivialiteit is, een trivialiteit bovendien,
op grond waarvan zeker niet bepaalde historische ontwikkelingen, zo deze
zich al in feite voorgedaan hebben, verklaard kunnen worden.

Al met al is Mees met de hiervoor aangeduide beschouwingen nog niet
verder gevorderd dan dat hij naar zijn mening aangetoond heeft, hoe de ver-
schillende verhouding tussen arbeidsverdiensten en kapitaalinkomen zich
openbaart en welke invloed deze verhouding uitoefent op het relatieve wel-
vaartsniveau van arbeiders en kapitalisten. Maar waardoor, vraagt hij zich
dan verder af, wordt die bedoelde verhouding nu in concreto bepaald?

Om de reeds vroeger aangegeven redenen is de wet der voortbrengings-
kosten, 'of liever van opoffering,'150 hier niet van toepassing en geldt volgens
Mees thans uitsluitend de wet van vraag en aanbod, die bewerkt, dat zowel

bij de arbeid als bij het kapitaal de prijs zich zodanig moet stellen, dat bij
beide categorieen de aangeboden en gevraagde hoeveelheden samenvallen.

Mees herhaalt nog eens, dat er een verband bestaat tussen de prijzen van die
twee klassen van verdiensten, hetgeen we hem in de wetenschap, dat alle eco-
nomische grootheden elkaar onderling bepalen, toe kunnen geven. Maar
wanneer hij spreekt van een 'nauw' verband in die zin, dat - 'bij veronder-
stelde gelijkblijving van de voortbrengingsmoeite van geld' - naarmate de

prijs van een dier soorten van dienst stijgt, die van de andere soort daalt en
dat de verhouding tussen beider prijs zich uitdrukt in de gemiddelde rente-

stand, dan kan daaronder op grond van de hierboven gegeven overwegingen
niet meer verstaan worden dan dat in een gegeven situatie een bepaald loon-
peil een bepaald rentepeil impliceert, daarbij per se in het midden latend,

welk peil men hoog en welk peil men laag moet, kan of wil noemen.
Mees heeft echter nog een pijl op zijn boog om het volgens hem noodzake-

148. Vgl. Gide/Rist, Historie des doctrines 6conomiques, blz. 400.
I49.   Vgl. hier, blz. 325
I 50. Vgl. Overzicht, blz.  I28 en tevens hier, blz. 342.
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lijkerwijs tegengestelde karakter van de bewegingen in het loon- en rentepeil
aan te tonen. Hij merkt in dit verband op, dat de gezamenlijke som voor
welke arbeids- en kapitaaldiensten of het product van beide, hoe ook samen-

gesteld, gevraagd wordt, samenvalt met de som, waarvoor die diensten wor-
den  aangeboden; de aanbieders  van de productieve diensten zijn tevens  de

vragers van het product. Hoewel de formulering op dit punt iets nauwkeuri-
ger had kunnen zijn, is Mees' bedoeling duidelijk. De som der bestedingen
kan geacht worden samen te vallen met de som der verdiensten. Nu kan het
gebeuren, zegt Mees, dat op een gegeven ogenblik door een verandering in de
vraag of in het aanbod een verschil ontstaat tussen de hoeveelheidsverhou-
ding, waarin respectievelij k arbeids- of kapitaaldienst gevraagd en aangebo-
den worden. In dat geval, zegt Mees verder, dan'zal alleen een verandering in
de waardeverhouding tusschen arbeid en kapitaaldienst, een veranderde ren-
testand dus, het verbroken evenwicht tusschen gevraagde en aangeboden bij
beide kunnen herstellen. '151

Om aan te tonen hoe dit geschiedt veronderstelt Mees een verandering in
de directe of indirecte vraag naar arbeid bij gelijkgebleven aangeboden hoe-
veelheden van arbeids- en kapitaaldienst. Hij gaat er daarbij van uit, dat
voordien het economisch proces zich in een uitgebalanceerde, een even-
wichtstoestand bevond, gekenmerkt door samenvallen van gevraagde en aan-
geboden hoeveelheden op arbeids- en kapitaalmarkt op basis van het be-
staande loonpeil en de heersende rentestand.

In deze situatie nu komt verandering, doordat meer arbeid gevraagd dan

aangeboden wordt;  let wel, er wordt volgens Mees' veronderstelling in totaal
meer arbeid gevraagd dan aangeboden, dus geen elkaar compenserende ver-
schuivingen binnen de vraag naar arbeid. Dat moet leiden tot stijging van
wat Mees thans noemt de 'arbeidsprijs,' het gemiddeld verdiende loon dus,
waardoor de gevraagde hoeveelheid arbeid genoegzaam vermindert om weer
met de aangeboden hoeveelheid samen te vallen. Intussen sluit verbreking
van het evenwicht tussen vraag en aanbod bij de arbeid verbreking van dit
evenwicht bij de kapitaaldienst in met tegengesteld gevolg, namelijk prijs-
daling van de kapitaaldienst en stijging van de vraag. De twee bewegingen
zullen elkaar onderling steunen en bevorderen, zegt Mees, zodat uiteindelijk
de verlaging van de rentestand veelal slechts gering behoeft te zijn 'om reeds
in de gevraagde hoeveelheden zoo van arbeid als van kapitaaldienst de ver-
eischte verandering te brengen, en die op nieuw met de aangebodene hoeveel-
heden te doen samenvallen. 9152

I 5 I. Vgl. Overzicht,  blz.   I 29. Mees handhaaft (stilzwijgend) zijn veronderstelling,  dat  er
slechts twee productiefactoren in het spel zijn.
I 52. Vgl. Overzicht, blz. I 31.
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Afgezien van de vraag, of het op grond van deze motivering gerechtpaar-
digd is de rentestand als enige correctieve kracht aan te merken voor het her-
stel van het verbroken evenwicht, valt het op, dat Mees in eerste instantie
niet aangeeft, waar de oorzaak zou kunnen liggen voor een verhoogde vraag
naar arbeidsdiensten. Die oorzaak kan uiteraard niet gelegen zijn in de be-
staande prijsverhoudingen van kapitaal en arbeid, want dat zou strijdig zijn
met het uitgangspunt. We vinden echter een indicatie in tweede instantie,
wanneer Mees namelijk aangeeft, op welke wijze een verandering in de ge-
vraagde hoeveelheden van arbeid en kapitaal tot stand komt na verstoring
van de bestaande situatie, een verandering, die nodig is om tot een nieuwe
evenwichtspositie te komen. Mees spreekt in dit verband van een zich wenden
tot andere artikelen, artikelen blijkbaar, waarin de arbeidsfactor een minder
belangrijk aanded heeft alsmede van een gewijzigde productiemethode van
reeds voordien gevraagde artikelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de
mogelijkheid eenzelfde artikel met verschillende combinaties van arbeid en
kapitaal te vervaardigen. Maar zowel de eerste mogelijkheid, de directe weg
volgens Mees, als de tweede, de indirecte weg - deze substitutiemogelijkheid
van kapitaal en arbeid is op zich zelf een belangrijke en waardevolle gedachte
- betekenen, wanneer zij in eerste aanleg voor de verstoring verantwoordelijk
zijn, - en iets van dien aard moet dat toch geweest zijn - een wijziging in de
krachtsverhouding van de factoren, die onderling tot rust gekomen waren.
De eerste mogelijkheid duidt op een wijziging in de voorkeuren der consu-
menten, de tweede op een wijziging in de stand van de techniek.

Dit kan ons op het spoor brengen ter beoordeling van Mees' werkwijze en
resultaten.

Een uitgebalanceerd economisch proces, een volkshuishouding in even-
wichtspositie, is een theoretische constructie, die nooit werkelijkheid zijn zal,
maar daarom logisch niettemin verantwoord is, omdat dit economisch proces
onder de bekende veronderstellingen - streven naar eigenbelang, prive-bezit,
vrije concurrentie - steeds naar die positie neigt. Nu zal zo'n (gedachte) even-
wichtspositie, door Mees wel erg globaal gedefinieerd als het samenvallen van
gevraagde en aangeboden hoeveelheden arbeids- en kapitaaldiensten, naar
inhoud beschouwd een ander gezicht vertonen naarmate de in het spel zijnde
bepalende elementen een andere onderlinge krachtsverhouding hebben. Mees
schijnt dat voor ogen te hebben, wanneer hij in een gegeven situatie een wijzi-
ging op laat treden in de vraag naar arbeid bij gelijkblijvende aangeboden
hoeveelheden van arbeid en kapitaaldienst. Hij mag dan schijnbaar aan
'dynamiek' doen door te beschrijven, hoe uit de ene evenwichtspositie een
andere tot stand komt, maar dat neemt niet weg, dat hij - waarschijnlijk on-
bewust - binnen de grenzen der statische beschouwingswijze blijft door uit
eindelijk slechts twee evenwichtsposities met elkaar te vergelijken, waarbij bij
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elk van de twee alle in het spel zijnde factoren op hetzelfde tijdstip betrekking
hebben. Zo'n onderzoek is nuttig om na te gaan hoe de verschillende in een
bepaalde situatie optredende krachten op elkaar inwerken, maar het daarbij
gewonnen inzicht alleen is onvoldoende ter verklaring van historische situa-
ties, noch biedt het voldoende basis voor een prognose. Zo zou Mees ge-
rechtigd kunnen zijn op grond van zijn statisch model ten aanzien van de
situatie in Nederland  rond   I 860  te  concluderen, dat, ingeval er destijds  een

paar honderdduizend ongeschoolde arbeiders minder waren geweest onder
overigens gelijke omstandigheden, het reele loonpeil hoger en de rentestand
lager uitgevallen zouden zijn dan feitelijk het geval was. In zijn model im-
mers heeft onevenredige vermeerdering of vermindering van het aanbod van
kapitaal en arbeid ten aanzien van de onderlinge prijsverhouding hetzelfde
effect als onevenredige wijziging in de vraag naar beide productiefactoren.
Maar Mees overschat de spankracht van dit model, wanneer hij meent hierin
voldoende basis te vinden voor de sociaal-politieke uitspraken, die hij aan
het einde van deze afdeling van zijn boek uit zijn pen laat vloeien. Hij her-
haalt daar, dat kapitalisten en arbeiders onderling strijden om hun aandeel in
het nationale product. Die strijd kan naar zijn opvattingen geen machtsstrijd
zijn in die zin, dat de ene partij aan de andere haar wil zou kunnen opleggen.
Maar het begrip strijd houdt weI in, dat verlies met winst gepaard gaat, dat
wil zeggen, dat het voordeel van de ene partij het nadeel van de andere is. Dit
laatste is echter alleen het geval in de constructie, die aan Mees' uiteenzet-
tingen over de verhouding van kapitaal en arbeid ten grondslag ligt, welke
constructie abstraheert van het tijdselement. Wanneer Mees dus zegt, dat de
kracht van elke partij gelegen is in haar zwakte, hetgeen, toegepast op de
factor arbeid, betekent beperking van het getal, een beperking, waarvoor
verstandelijke en zedelijke ontwikkeling de onmisbare voorwaarde is, dan
geeft hij als een noodzakelijkheid aan, wat op grond van zijn theoretisch ap-
paraat hoogstens een mogelijkheid genoemd mag worden. In de realiteit kun-
nen omstandigheden optreden en zij zijn opgetreden, die tengevolge hebben,
dat bij groeiend arbeidspotentieel het reele loon gestegen is, de rentevoet
grote stabiliteit vertoond heeft, terwijl bovendien de verhouding tussen de to-
tale aandelen van arbeid en kapitaal gedurende langere tijd nagenoeg gelijk
kon blijven. 153

I 53. De Jonge, De industrialisatie in NederIand tussen  I 850 en  IgI4,  blz. 293, schat de
stijging van het reele loon in Nederland tussen  I850 en  I914 op minimaal 50 % en maximaal
70 %. Het gemiddelde jaarrendement van de 2* procent's certificaten Nationale Werkelijke
Schuld stond in I 850 oP 4,46% en in I 913 oP 3,76 % ; het bedroeg in de tussenliggende jaren
nooit meer dan 4,69% (in  I 871) en nooit minder dan 2,65% (in  1895).  Vgl.  De Jong, deel
III,  blz. 62 I  e.v. Vgl.  voor de ontwikkeling der 'lange' rente in Nederland in de periode
I 875-I914 Ook F. de Roos en W. J. Wieringa, Een halveeeuw rente in Nederland, blz. 62 en
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Dit betekent niet, dat Mees de ogen totaal gesloten hield voor bijkomende
omstandigheden in de realiteit van verleden en toekomst. Hij wijst ook hier,

9154zoals hij eerder deed, op 'vooruitgang der nijverheid, die de arbeidsver-
diensten kan opvoeren, hoewel een theorie omtrent de invloed van de tech-
nische ontwikkeling op de inkomensverdeling bij hem nog ontbreekt. Uitein-
delijk heil is er echter volgens hem niet van te verwachten, want steeds blijft
de wet der bevolking haar fatale werking uitoefenen en wordt het arbeidsloon
telkens weer op het bestaansminimum teruggedrukt. Waarom niet lager?
Mees antwoordt daarop, dat geen arbeid aangeboden wordt tegen een loon,
dat onvoldoende is om de arbeider en zijn gezin te onderhouden. Ik betwijfel,
of dit laatste juist is. In de tijd, die Mees op het oog heeft, hebben de (scha-
mele) verdiensten van vrouwen en kinderen het gezinsinkomen in menig ge-
val moeten opvijzelen tot een peil, dat weliswaar niet meer dan voldoende
was om het gezin in leven te houden, maar tot welk peil het loon van de
'kostwinner' zelf niet reikte: 55

Het is overigens interessant om op te merken, dat Mees thans omtrent dit
bestaansminimum een andere opvatting huldigt dan in zijn boek over de ar-
moede, toen hij die term inderdaad in zijn letterlijke betekenis opvatte.156 Hij
zegt thans, dat dit minimum bij toenemende beschaving hoger gesteld wordt
dan het strikt noodzakelijke levensonderhoud en naast dit onderhoud ook
ruimte moet en zal bieden tot 'eenige gelegenheid tot geestbeschaving en tot
goed en edel levensgenot.'157  Men zou zeggen, dat hieruit blijken kan, dat de
onverbiddellijke wetten der staathuishoudkunde toch enige ruimte laten voor
het inspelen van sociale en culturele factoren, maar Mees zwakt deze ge-
dachte weer af door te stellen, dat hierdoor op zich zelf alleen nog bereikt zou
worden, dat degenen die werk vinden behoorlijk betaald zouden worden,
maar dat daarnaast een des te groter aantal arbeiders werkloos en dus zon-
der verdiensten zou blijven. Dus toch 'eene ten slotte geheel troostelooze be-
schouwingswijze?•158 Neen, want het verhoogde welvaartspeil, gepaard gaan-
de met geestelijke vorming, zal, zegt Mees, de roekeloze vermenigvuldiging
van het geslacht, die met name bij de 'laagste volksklassen' heerst, tegengaan
en het getal personen, die niets dan eenvoudige lichaamsarbeid aan te bieden

Bijlage I op blz. 252. P.A. Samuelson, Economics, blz. 719 en 72I, geeft voor 'labor's share
of N.N.P.' voor de periode I 900-I 970 (OP basis van U.S.A.-cijfers) een constante aan van
75 tot 80 procent, zonder uiteraard toekomstige substantiele wijziging in dit percentage uit
te sluiten.
I 54.     Vgl. hier, biz.  I 27 en Overzicht, blz.  I 39·
I 55.    Vgl. I.J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de Ige eeuw (1813-1870),
blz. 103· Vgl. eveneens De Jonge, t.a.p., blz. 17 en blz. 291.
156.   Vgl. hier, blz. 123·
I 57. Vgl. Overzicht, blz. 140.
I 58.    Idem, idem.
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hebben, gering doen zijn in verhouding tot het getal dergenen, die meer talen-
ten bezitten en in verhouding ook tot het kapitaal. En dan is het niet ondenk-

baar, 'dat er een tijd aanbreke, waarin in den regel een ieder de gelegenheid
tot arbeid zal hebben, en waarin ook aan eenvoudigen lichaamsarbeid een
verdienste zal toevallen, ruim genoeg om op eene den mensch waardige wijze

in stoffelijke en onstoffelijke behoeften te voorzien.'159

Men  ziet  het; met enige modificatie  komt  Mees tot gelijke slotsom  als in

zijn boek over de armoede. Voor de econoom Mees blijft heden en toekomst
in het duister van armoede en werkloosheid gehuld; alleen de moralist Mees
weet nog enige hoop voor een (verre) toekomst te wekken.

MONDIALE WELVAARTSREPARTITIE

Hield Mees zich in de eerste en tweede afdeling van zijn boek bezig met de
vraag naar de totstandkoming en verdeling van het maatschappelijk product
in een op eigen krachten aangewezen, van de buitenwereld afgesloten, econo-

mie, in de derde afdeling tracht hij aan te geven, welke wetten de verdeling

van de stoffelijke welvaart over de verschillende volken of landen beheersen

Wat is de verklaring van het voor ieder waarneembare feit, zo zou men Mees'

hoofdprobleem kunnen samen vatten, dat er zulke grote verschillen in wel-
vaartsniveau zijn tussen de bewoners van verschillende landen? Ook binnen

een gesloten volkshuishouding treft men welvaartsverschillen tussen de leden

van die volkshuishouding aan, maar did ongelijkheid vloeit voort uit de voor
het verdelingsproces geldende grondwet van gelijk reeel inkomen, gelijke
welvaart dus, voor gelijke inspanning en opoffering. Geldt die wet dan niet

op mondiaal niveau, zodat aan de bewoners van onderscheiden landen ge-
middeld een gelijk retel inkomen toevalt? Klaarblijkelijk niet, maar dan rijst
ook onmiddellijk een tweede vraag naar de modaliteiten van de economische

betrekkingen tussen landen, waarvan de ingezetenen voor gelijke inspanning

of opoffering verschillend beloond worden.
Naast de verschillen in welvaartsniveau openbaren zich verschillen in de

bevolkingsdichtheid in de diverse landen, onder welke term bevolkingsdicht-
heid Mees zowel verstaat de ruimtelijke spreiding van een gegeven bevol-

kingsgetal over een gegeven territorium als de grootte van dat bevolkingsge-
tai zelf in verhouding tot andere landen. Zijn er regels of wetten op te stellen,
die deze bevolkingsdichtheid beheersen en spelen welvaart en welvaartsver-

schillen daarbij een rol?

159.    Idem, biz. 142.
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Voegt men aan deze door mij wat vrijelijk geformuleerde vraagpunten nog
toe, dat Mees deze probleemgroepen tevens in historisch perspectief wil be-
zien, waaronder hier te verstaan de mogelijke invioed, in het verloop van de
tijd uitgaande van wijzigingen in de natuurlijke gesteldheid van een land of
landstreek en in het weten en kunnen van de daar levende en werkende men-
sen, dan heeft men enigszins een indruk van de omvangrijke en complexe
materie, die Mees in dit deel van zijn boek aan de orde stelt.

Zoals ik hierboven opmerkte, 160 ligt de rede van Mees uit I864 voor de
Koninklijke Akademie  van Wetenschappen: Over de ongelijke digtheid van
bevolking en ongelyke welvaart in onderscheidene landen in hetzelfde viak als
de derde afdeling van zijn Overzicht. Men vindt sommige gedeelten van deze
rede letterlijk terug in het Overzicht, maar, niet gebonden door de beperkte
tijdsruimte van een oratie, kanhijinzijnboek deinin 1864 getrokken hoofd-
lijnen nader uitwerken. Met name vindt de theorie van de internationale han-
del, in de rede slechts aangestipt, in het boek uitvoeriger behandeling.

Wanneer ik thans op alle facetten van Mees' beschouwingen in rede en
boek over de aangeduide stof in zou gaan, dan zou deze paragraaf een klein
boekdeel worden. Dat kan niet de bedoeling zijn en is ook niet nodig. Men
kan Mees' werkwijze en resultaten ten aanzien van deze materie voldoende
leren kennen en waarderen door een enkel punt uit dat geheel te lichten en
daarop wat dieper in te gaan. Het is trouwens toch zo, dat, welk punt men
ook uit Mees' terrein van algemeen theoretisch onderzoek neemt, men steeds
weer belandt bij de centrale gedachte, die aan zijn gehele sociaal-economische
visie - wellicht moet ik zeggen ook aan zijn culturele en religieuze visie - ten
grondslag ligt. Deze komt erop neer dat, wat ook de uiterlijke omstandighe-
den zijn waarin leven en streven van de mens zich afspelen, deze uiteindelijk
niet bepalend zijn voor diens materieel welzijn, noodzakelijke basis voor zijn
volledig menselijk welzijn. Het is in laatste instantie de verstandelijke en zede-
lijke ontwikkeling zonder welke ook voor volken, die over de meest uitste-
kende natuurlijke hulpbronnen beschikken en deze zowel onmiddellijk -
productie voor eigen gebruik - als middellijk - uitwisseling van goederen en
diensten met andere voiken - weten te benutten, 'een algemeene en duurzaam
gunstige welvaartstoestand gelijk (is) aan het water, dat de luchtspiegeling
aan den woestijnreiziger vertoont, steeds terug wijkende naarmate men er toe
meent te naderen.'161 Afgezien van het gevoel voor drama, dat ook bij  onze
zakelijke bankpresident nog wel eens om de hoek wil komen kijken, moet
men erkennen, dat bij Mees - en bij veel economen uit zijn tijd - in al zijn on-
derzoekingen toch steeds dat totale mensbeeld zichtbaar blijft, een beeld, dat
I 60.     Vgl. hier, biz. 3 I 9
161.    Vgl. Rede uit1864, biz. 28.
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bij de moderne onderzoeker, verzonken in zijn diepgaand specialisme, veelal

naar een te verre achtergrond verdwijnt. In Mees' rede van I864, sluitend met

een ook door Pierson geciteerde zinspeling op een bekend bijbelwoord en in
welk slot Mees de verstandelijke en geestelijke ontwikkeling de grote schat

noemt, 'met welker bezit het menschdom, ook ten aanzien zijner stoffelijke

welvaart, alle andere dingen zich zal toegeworpen zien,' komt deze syntheti-
162

sche blik op 's mensen werken en leven wel zeer sterk tot uitdrukking.
Dit ontneemt intussen dengene, die het werk van die vroegere onderzoe-

kers, in casu Mees, onder de loupe neemt, niet het recht, datgene, wat dezen

aan specialistisch werk opgeleverd hebben, op de eigen merites te onderzoe-

ken. Ik wil trachten dat in kort bestek te doen ten aanzien van Mees' be-

schouwingen over de internationale handel en de implicaties, die hij daaraan

verbindt voor de welvaartsverdeling der aan dit verkeer deelnemende landen.

In mijn derde hoodstuk bracht ik naar voren, dat Mees zijn argumentatie
voor het bestrijden van enkele populaire misvattingen omtrent het nut van

werkinrichtingen voor armen, (welk nut bij een volgens die opvattingen juiste
keuze van te vervaardigen goederen bestaan zou in een stimulering van de
nationale nijverheid door beperking van de invoer en bevordering van de uit-
voer), ontleende aan een theorie van de internationale handel, die in de door
hem gegeven weergave niet naliet sterk overtuigend te zijn.163 Dit behoeft

geen verwondering te wekken, wanneer men constateren moet, dat deze theo-
rie naar haar essentiele inhoud de theorie van de internationale handel van

de Klassieke School is, een theorie, waarvan Samuelson gezegd heeft, dat 'if
theories, like girls, could win beauty contests, comparative advantage would

certainly rate high in that it is an elegantly logical structure.' 164 De klassieke

leer over de internationale handel, waarvan de aanzet voornamelijk door
Ricardo gegeven werd in zijn beroemd theorema van de comparatieve kosten

en die haar vervolmaking vond in John Stuart Mill's conceptie van de
'equation of international demand,' is naar veler mening een van de belang-

rijkste en meest duurzame bijdragen geweest, die deze groep van vroege eco-
nomen geleverd heeft aan de opbouw van het theoretisch-economisch instru-
mentarium. Ook al onderschrijft men de mening van C.A. Verrijn Stuart, dat
het bekende boek van Beaujon Handel en handelspolitiek uit 1888 nog in

1926, toen Verrijn Stuart de tweede druk van dit geschrift bezorgde, het enige

in onze taal was, dat een systematische behandeling geeft van de theorie van

162.      Idem,  idem.   Vgl.  ook N.G. Pierson, Verspreide economische geschriften,  deel  II,

blz. 337·
I 63.    Vgl. hier, blz. 141.
164.     Vgl. P.A. Samuelson, Economics, blz. 656 e.v.
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de internationale handel, een behandeling, die in grote lijnen eveneens steunt
op de klassieke leer, dan betekent dit geen aantasting van de verdienste van
Mees, het belang van  deze leer reeds in  I 844 onderkend  en  haar voor prac-
tisch-politieke doeleinden benut te hebben. 165 Bleef echter de behandeling
van genoemde theorie bij Mees in zijn boek over de werkinrichtingen uit 1844
min of meer beperkt tot een mededeling van de 'slotsommen' van deze leer,
in zijn Overzicht tracht hij de fundamenten bloot te leggen, waarop zij steunt.
Hij doet dit op een wijze, waarvan men wat grondigheid en accuratesse be-
treft voor die tijd in Nederland moeilijk een gelijkwaardig voorbeeld kan
aanwijzen.

De welvaart, in de zin van reeel inkomen per hoofd van een van interna-
tionale betrekkingen verstoken volk, is, zoals Mees in de eerste afdeling van
zijn boek uiteengezet heeft, afhankelijk van omvang en kwaliteit van zijn na-
tuurlijke hulpbronnen en de mate, waarin het daarvan gebruik weet te ma-
ken, waarbij wat dit laatste betreft kwaliteit en samenstelling van het arbeids-
potentieel van beslissende betekenis zijn. Een groeiende bevolking kan deze
tweede factor gunstig beinvloeden, maar slechts tot op zekere hoogte. Als ge-
volg van de wet van de afnemende bodemopbrengst moet bij voortgaande
bevolkingsgroei de verkrijging van bodemopbrengsten met relatief steeds
meer moeite gepaard gaan, hetgeen de welvaartstoestand van dit volk on-
gunstig zal beinvloeden. Vorderingen in de nijverheid kunnen hier weliswaar
remmend optreden, maar dit effect zou nog sterker tot uitdrukking zijn geko-
men bij minder gestegen behoefte aan bodemproducten. Maar ook al mocht
als gevolg van de ontwikkeling der techniek de absolute welvaart in een land
met voortgaande bevolkingsgroei nog stijgen, de relatieve welvaart ten op-
zichte van landen, waarin de bevolkingsgroei beter afgestemd zou zijn op de
plaatselijke mogelijkheden, zal de neiging vertonen tot dalen. Voor elk op
zichzelf staand volk is er dus volgens Mees een naar omstandigheden ver-
schillende maat van bevolking, boven welke verdere toeneming tot vermin-
dering van welvaart moet leiden. Het inachtnemen van die maat houdt dus
een mogelijkheid in van duurzame welvaartsverschillen.

Verschil in welvaartspeil betekent echter verschil in beschikkingsmacht
over goederen en diensten bij gelijke aanwending van moeite en opoffering.
Dit verschil nu zou onmogelijk zijn bij onbelemmerde beweeglijkheid van de
productiefactoren arbeid en kapitaal over de landsgrenzen heen vanwege die
menselijke eigenschap, die Mees in zijn rede van  I 864 'de hoeksteen  van alle
staathuishoudkundige beschouwingen' noemt, 'de algemeen bestaande zucht
namelijk, om, met de minst mogelijke opoffering, de meest mogelijke stoffe-

165.     Vgl. A. Beaujon, Handel en handelspolitiek, blz. V.
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lijke welvaart te erlangen.'166 Bij al zijn verdere beschouwingen over de in-
ternationale economische betrekkingen gaat Mees ervan uit, in aansluiting
overigens aan de klassieke schrijvers, dat de productiefactoren arbeid en ka-
pitaal, intern volkomen beweeglijk, extern totaal immobiel zijn. Men kan,
gezien de feitelijk bestaande belemmeringen, die externe beweeglijkheid in de
weg staan of destijds stonden, met deze hypothese accoord gaan, uiteraard
met corresponderende reserve ten aanzien van de op deze wijze verkregen re-
sultaten, maar men wordt wel getroffen door de breedheid, waarmee Mees de

bedoelde obstakels uitmeet. Wanneer men bij De Vries in zijn Een eeuw vol
efecten leest, dat in het midden der jaren vijftig van de negentiende eeuw
ruim een derde deel van het Nederlandse effectenbezit uit buitenlandse fond-
sen bestond,167 dan doen opmerkingen als: 'en kapitalen aan vreemden  op
ver verwijderde plaatsen toe te vertrouwen is altijd aan gevaren verbonden,
waardoor ook daartoe door velen slechts noode wordt overgegaan bij een

9168

auteur, die natuurlijk van deze zaken op de hoogte was, niet alleen wat
vreemd aan, maar wordt de beperking van het gezichtsveld op de internatio-
nale economische betrekkingen tot het terrein van de goederenhandel min of
meer onrealistisch. Met het oog echter op een scherp stellen van de proble-
matiek van de internationale goederenhandel kan men ,zoals gezegd, met
deze hypothese in eerste instantie accoord gaan. Ik merk overigens op, dat
Mees in zijn nog te bespreken voordracht uit  I 874: Opmerkingen omtrent ge-
lijke verdeeling van belasting in verband met een volgens hem bestaande ten-
dens tot internationale renteegalisatie spreekt over 'het tegenwoordig kos-
mopolitisch karakter van het kapitaal. 9169

Een verdere veronderstelling van Mees, ook weer in de lijn der klassieke
traditie, is dan, dat de inwoners van een land allen op dezelfde markt hande-
len, hetgeen abstractie van transportkosten impliceert. Transportkosten spe-
len slechts een rol ten aanzien van de in het internationale verkeer komende
producten.

Internationaal dus: immobiliteit in principe van productiefactoren,  mobi-
liteit in principe van producten.

Het is de goederenhandel, naar zijn wezen een onderlinge ruil van natio-
nale producten, die een nieuwe dimensie toevoegt aan de het welvaartspeil
van elk land beinvioedende factoren. Want van een aan dit internationaal
verkeer deelnemend land kan gezegd worden, dat het de van het buitenland
betrokken goederen, zij het indirect, zelf voortbrengt. Het voordeel is, dat

i 66.      Vgl.  Rede uit  I 864, biz. 5·
I 67.     Vgl. Joh. de Vries, Een eeuw vol effecten, blz. 34·
I 68. Vgl. Overzicht, biz.  I47·
I 69.      Vgl. Rede uit  I 874, blz.  17·
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aldus goederen verkregen worden, die het betreffende land zelf niet voort kan
brengen dan wei deze goederen tegen mindere opoffering verkrijgt. Aldus
wordt de spanning tussen welvaartsbevorderende en welvaartsbelemmerende
krachten verwijd en kunnen bevolkingsconcentraties bestaan, die anders to-
taal onmogelijk zouden zijn. Dit gunstig gevolg geldt voor alle aan het inter-
nationaal verkeer deelnemende landen, maar de mate waarin is voor elk land
verschillend, afhankelijk namelijk zowel van de aard der artikelen, die het
van het buitenland betrekt - een land, dat voor zijn eerste levensbehoeften
van het buitenland afhankelijk is, bevindt zich ten deze volgens Mees in een

ongunstiger positie dan een land, dat weeldeartikelen importeert - als van de
ruilvoet, gedefinieerd als de grotere of kleinere hoeveelheid goederen, die het
voor zekere eigen opoffering in ruil verkrijgt. Omdat deze ruilvoet op zijn
beurt bepaald wordt door de waarde- of prijsverhouding van binnenlandse
tot buitenlandse producten, is het zaak te onderzoeken, waardoor deze prijs-

verhouding geregeld wordt.
Uitgangspunt van Mees is, dat de 'hoofdwet voor de regeling van alle

waardeverhoudingen,' de wet van vraag en aanbod, ook ten volle van toepas-
sing is op het internationale verkeer, hoewel, zoals hij zegt, haar werking hier
zeer ingewikkelde verschijnselen teweeg brengt.170  Op elke markt  -  en  op

grond van de gemaakte veronderstelling kan men ook zeggen in elk land-
geldt als gemiddelde prijs voor elk marktobject, van waar ook afkomstig of
voor waarheen ook bestemd, het punt van samenvalling van vraag en aan-
bod. De verhouding tussen die punten van samenvalling is daarom bepalend
voor de prijsverhouding van alle marktobjecten, inclusief de voorwerpen van
internationaal verkeer. De prijsverhouding van deze laatste artikelen moet
echter op verschillende markten wegens de transportkosten altijd verschil-
lend zijn, hoewel dit verschil bijvoorbeeld voor twee markten en twee artike-
len nooit groter kan zijn dan de som der kosten. vereist om die artikelen van
de ene naar de andere plaats te vervoeren, indien het artikelen betreft, die
wederkerig tussen die beide plaatsen vervoerd worden, en nooit meer dan het
verschil in vervoerkosten, indien het artikelen betreft, die van dezelfde plaats
naar dezelfde plaats vervoerd worden. 1 7 1 Omdat nu de edele metalen, die tot
geld dienen, als kosteloos vervoerbaar beschouwd kunnen worden, kan de
waardeverhouding van enig product tot geld, zijn prijs dus (bij Mees moet
men onder prijs steeds verstaan een bepaalde gewichtshoeveelheid edel me-
taal), op de ene of andere markt op den duur niet meer verschillen dan de
enkele kosten van vervoer van dat product. Maar om werkelijk verhandeld te
worden moeten de verschillen in die waardeverhoudingen van de bedoelde

170. Vgl. Overzicht, biz.  157 e.v,
171.   Vgl. Idem, biz. 158.



MEESALSTHEORETISCHECONOOM                          383
artikelen ook niet geringer zijn dan aangeduid. Zowel prijzen als prijsver-
houdingen van internationaal verhandelde artikelen staan dus op de ver-
schillende markten in een 'normaal verband tot elkander naar gelang der ver-
voerkosten. '172

Met het aangeven van de verschillen in de prijsverhoudingen van goederen
van internationaal verkeer op verschillende markten zijn die prijsverhoudin-
gen zelf nog niet verklaard. De vraag is, of de wet van de voortbrengings-
kosten, die op de nationale markt die prijsverhouding nader determineert,
ook van toepassing is op het internationale verkeer. Op de nationale markt
heeft de mededinging tot gevolg, dat het aanbod van elk artiket zich richt
naar de hoeveelheid, gevraagd op een prijs, die de aanbieder gelijke ver-
dienste, in de zin van gelijk vermogen tot genot, oplevert. Er komen prijsver-
houdingen tot stand, die de voortbrengers voor gelijke moeite gelijke wel-
vaartstoestand garanderen. Deze gelijke welvaartstoestand wordt hierdoor
gerealiseerd, dat voortbrengselen, waarvoor gelijke moeite vereist is, gelijk op
geruild worden, of met andere woorden, gelijk in prijs zijn. Gelijke prijs voor
gelijke moeite betekent immers gelijke beschikkingsmogelijkheid over allerlei
andere voorwerpen, van welke aard ook. De prijsverhoudingen op de natio-
nale markt regelen zich dus naar de voortbrengingsmoeite.

Mees vat hier in de term 'voortbrengingsmoeite' samen, hetgeen hij op
vroegere plaatsen aanduidt als de inspanningen en opofferingen, die met re-
spectievelijk arbeids- en kapitaalaanwending gepaard gaan. Hij zal de gelde-
lijke beloning voor deze 'moeite' in het verdere verloop van zijn betoog de
'arbeidsprijs' noemen, daaronder dus niet alleen te verstaan het geldloon,
maar 'den prijs van alle voortbrengingsmoeite, van welken aard die zijn
moge.'173 Beide termen hebben opgang gemaakt bij schrijvers als Beaujon,
die wel van productiemoeite spreekt, maar hetzelfde bedoelt als Mees en voor
de primeur van de term 'voortbrengingsmoeite' ook naar Mees verwijst, als
ook Pierson, die zich geheel aan Mees' terminologie houdt. De term 'arbeids-
prijs,' die bij Pierson dezelfde inhoud heeft als bij Mees, dekt bij Beaujon
daarentegen een wat ruimere lading en wijst meer in de richting van een alge-
meen  prijsniveau. 174  Ik laat de bezwaren  aan het gebruik van dit begrippen-
paar verbonden voorlopig rusten en volg Mees verder in de opbouw van zijn
argumentatie.

Wanneer op een en dezelfde markt de prijsverhouding van alle voortbreng-
selen zich regelt naar de voortbrengingsmoeite, dan geldt dat uiteraard ook

I 72.      Vgl. Idem, biz.  I 59·
I73·   Vgl. Idem, blz. 181.
I 74·      Vgl. A Beaujon, Handel en handelspolitiek,  blz.   I I  en  3 I ; N.G. Pierson, Leerboek
der staathuishoudkunde, deel I, biz.  404 e.v. en decl II,  blz.  I 94 e.v.
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voor die producten, die voor export bestemd zijn. De verschillende bestem-

ming van een artikel heeft daarop geen invloed. Sterker nog, ook op de bui-
tenlandse markt moet de onderlinge prijsverhouding van de exportartikelen
van een bepaald land aan de gestelde regel beantwoorden, rekening houdend
uiteraard met eventude verschillen in transportkosten. Mees trekt hieruit de
conclusie, dat, wanneer voor een exportartikel op de buitenlandse markt
door de daar heersende constellatie van vraag en aanbod een buitengewoon
gunstige of ongunstige prijsverhouding tot de buitenlandse producten zou
ontstaan, dit voor- of nadeel niet gereserveerd kan blijven voor de betreffende

producent, maar ofwel moet vervallen ofwel algemeen moet worden voor de

collega-producenten in eigen land. Daar zorgen de algemene prijswetten on-
der invloed van de concurrentie voor. Welke dus de prijsverhouding van de
voortbrengselen van een land tot die van een ander land zijn moge, op den
duur en gemiddeld is die prijsverhouding voor alle producenten van hetzelfde

land gelijk en beschikken dus alle inwoners van hetzelfde land voor gelijke
moeite over een gelijke hoeveelheid buitenlandse artikelen.

De vraag rijst nu, hoe groot laatstgenoemde hoeveelheid zijn zal, of met
andere woorden, welke prijsverhouding ontstaat er tussen de producten van
verschillende landen.

Voor deze externe prijsverhouding is niet, zoals intern, de voortbrengings-
moeite het richtsnoer. Intern moet zij dit zijn, omdat anders de strekking tot
gelijkheid van welvaart, die intern werken kan, niet gerealiseerd zou worden.

Internationaal ligt dit verband niet zo klemmend, omdat vooreerst het inter-

ne welvaartspeil in veel gevallen slechts in geringe mate de invloed ondergaat
van de externe ruilvoet. En ook al zou die invioed belangrijk zijn, in het geval
namelijk, dat het verbruik van buitenlandse artikelen een substantieel decl
uitmaakt van het totale verbruik, dan ontbreekt het middel om het waterpas
te herstellen of teweeg te brengen, de veronderstelde immobiliteit van arbeid

en kapitaal.
In een betoog, waarvan Beaujon opgemerkt heeft, dat het moeilijk te vol-

gen is,175 tracht Mees vervolgens aan te tonen, dat, ook al zouden internatio-
nale prijsverhoudingen in feite geregeld worden door de tendens tot weI-
vaartsnivellering, die prijsverhoudingen zich toch niet zouden regelen naar

voortbrengingsmoeite. Mees' betoog wordt beter verstaanbaar, wanneer men
in het oog houdt, dat hij aan de voor hem identieke begrippen welvaartspeil,
welvaartstoestand, stoffelijk welzijn een dubbele interpretatie geeft. Voor
verschillende personen bestaat gelijkheid van welvaartstoestand, wanneer zij
kunnen beschikken over een identiek goederenpakket. Maar zij kan ook be-

175·     Vgl. A. Beaujon, Handel en handelspolitiek, biz. 60.



MEES ALS THEORETISCH ECONOOM 385

staan bij beschikking over verschillend samengestelde goederenpakketten,
wanneer deze desniettemin gelijk genot opleveren. Hoe men zich dit laatste

nu precies voor moet stellen, daarover laat Mees zich niet uit. Hij beklemtoont
echter, dat gelijkheid van welvaart in de eerste betekenis tussen de bewoners
van verschillende landen ondenkbaar is. Er zullen vooreerst altijd producten
zijn, die niet vervoerd kunnen worden en waarvan de productie tevens locaal
gebonden is. En voor zodanige producten alsook voor de wet vervoerbare
maar met prohibitieve transportkosten belaste producten, zal de prijsverhou-
ding geregeld worden door de voortbrengingsmoeite ter plaatse, waarbij van
land tot land sterke verschillen kunnen optreden. Wat ten slotte de artikelen
van internationale handel betreft, de prijs hiervan en in nog sterker mate hun

onderlinge prijsverhouding zal in verschillende landen verschillend zijn we-
gens de transportkosten. Hetzij men dus in verschillende landen voor gelijke
moeite gelijke of verschillende prijs of geldelijk inkomen verkrijgt, nooit be-
tekent dat gelijke beschikkingsmacht over alle soorten van artikelen.

Gelijkheid van welvaart in de tweede betekenis zou volgens Mees denk-
baar zijn, maar deze gelijkheid van welvaart zou juist niet bestaan, wanneer

internationaal de voortbrengselen van gelijke voortbrengingsmoeite gelijk op
tegen elkaar verhandeld zouden worden. Geld immers, dat schier kosteloos
vervoerbare artikel, blijft, waar het zich ook bevindt, het product van onge-
veer gelijke moeite. Uitwisseling van goederen op basis van gelijke moeite
zou betekenen voor gelijke moeite overal gelijke hoeveelheid van het koste-
loos vervoerbare geld, internationaal dus gelijke prijs of geldelijk inkomen
voor gelijke moeite. Bijna elk ander artikel dan geld is echter in het land van
aanvoer een voortbrengsel van meer moeite geworden dan in het land van
herkomst wegens de noodzakelijke vervoerkosten en het zal dus ook in eerst-

genoemd land een hogere prijs doen. Gelijkheid van geldelijk inkomen zou
voor de inwoners van elk land betekenen voor gelijke moeite naar verhouding
van de vervoerkosten minder buitenlandse artikelen. Men zou dus wel voor
bepaalde moeite het buitenlandse product van even grote moeite ontvangen,
maar, omdat een deel van die laatste moeite vervat is in de transportmoeite,
verkrijgt men voor gelijke moeite van het vervoerde artikel minder dan in het
land van herkomst.

Als climax van deze argumentatie voert Mees aan, dat het genoemde na-
deel weliswaar wederkerig zijn zou, maar gelijkheid van stoffelijk welzijn zou
dit toch niet tengevolge hebben. Hij wijst erop, dat een land, dat bulk-artike-
len invoert en kwaliteitsartikelen uitvoert, wegens de verschillende belasting
met transportkosten van deze artikelen in een nadelige positie zou verkeren.
Hij vermeldt tevens het geval van internationale ruil van levensmiddelen te-

gen weeldeartikelen, waarbij niet alleen de zojuist genoemde situatie een rol
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speelt maar bovendien de omstandigheid, dat naar Mees' mening met het oog
op gelijke welvaartspositie, in de zin van gelijk genot dus, een weinig meer
luxe-artikelen niet opweegt tegen veel minder levensmiddelen. Om in het
laatste geval de inwoners van de betreffende landen in gelijke welvaartsposi-
tie te plaatsen, moet de ruilvoet zodanig zijn, dat de voortbrengselen van het
land van de weeldeartikelen geruild worden tegen de voortbrengselen van
meer moeite in het andere land.

Mees gaat bij deze laatste argumentatie stilzwijgend uit van de veronder-
stelling, dat de transportkosten uitsluitend gedragen worden door het land
van herkomst. Beaujon heeft gesteld, dat deze veronderstelling niet houdbaar
is,     maar de verfijningen, die hij aanbrengt, behoeven de kern van Mees'176

betoog naar mijn mening niet aan te tasten.
Dit betoog mondt dan uit in de slotsom, dat een waardeverhouding, waar-

bij voortbrengselen van ongelijke moeite tegen elkaar geruild worden, wat
het internationale verkeer betreft, niet als een slechts tijdelijk of abnormaal
verschijnsel is aan te merken, maar dat, voorzover de strekking tot gelijke
welvaartspositie internationaal haar werking doet gevoelen, dit juist tot een
dergelijke waardeverhouding moet leiden.

Men kijkt echter enigszins vreemd tegen de passage aan, die Mees onmid-
dellijk op de zojuist vermelde slotsom volgen laat en waarin hij zegt, dat op
grond van het feit, dat de strekking tot gelijkheid van welvaart op internatio-
naal niveau slechts traag en zwak werkt, 'men ook uit dat oogpunt bij de
waardeverhouding tusschen de voortbrengselen van verschillende landen
nauwelijks van eene normale verhouding kan spreken.'177 Men vraagt zich,
dit lezend, af, wat voor zin het heeft de gevolgen van een tendens na te speu-
ren, zij het ook op ingenieuze wijze, waarvan men zelf aanneemt, dat deze
zich slechts minimaal kan doen gevoelen. Dat abnormale, wat nochtans nor-
maal is, is voor Mees natuurlijk hierin gelegen, dat de internationale waarde-
verhoudingen zich weigeren te voegen naar zijn algemene regel voor de on-
derlinge ruilverhoudingen van goederen en diensten. Die algemene regel, die
de voortbrengingskosten aanwijst als de determinerende factor in het spel
van vraag en aanbod en zo fraai tegelijkertijd zowel het antwoord verschaft

op de vraag naar de waardeverhouding der goederen als de oplossing aan-
geeft voor het probleem van de verdeling van het maatschappelijk product,
deze regel laat op internationaal niveau verstek gaan. Voor Mees zijn de in-
176.     Vgl. Idem, blz. 56 e.v.; ook de noot op blz. 60. Uit de latere passages in Mees' boek,
waarnaar Beaujon in deze noot eveneens verwijst, kan men echter opmaken, dat Mees, de
invloed van gewijzigde transportkosten op de ruilvoet behandelend, wel degelijk met de
mogelijkheid rekening houdt, dat transportkosten op beide of alle handelspartners druk-
ken. Ik laat de kwestie der transportkosten echter kortheidshalve in het geheel rusten.
177. Vgl. Overzicht, blz. I 7 I .
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ternationale waardeverhoudingen een uitzondering binnen het kader van zijn
waardetheorie, een uitzondering, die zich uiteraard eveneens voor moet doen
bij nationale waardeverhoudingen voorzover daar geen sprake is van vol-
komen beweeglijkheid der productiefactoren.178 Tot een herbezinning op de
betekenis van een theorie, die zulk een belangrijk complex van waardever-
houdingen als uitzondering, als abnormaal moet beschouwen, heeft dit bij
Mees, voorzover mij gebleken is, niet geleid.

Zijn verdere betoog betreffende de internationale handel concentreert zich
dan op de vraag, welke verklaring gegeven kan worden voor een klaarblijke-
lijk plaats hebbende ruil van goederen van ongelijke voortbrengingsmoeite en
in verband daarmee op welke wijze die mogelijkheid gerealiseerd wordt en
vervolgens op de vraag naar een precieze bepaling van de ruilvoet. Men her-
kent in deze vraagstellingen gemakkelijk de bijdragen, die de klassieke schrij-
vers geleverd hebben aan de leer van de internationale handel, Ricardo voor
de beantwoording van de eerste, dubbele vraagstelling, John Stuart Mill voor
het tweede vraagpunt. Het leerstuk van de comparatieve kosten, door Ricar-
do met volle kracht naar voren gebracht, vindt men terug in Mees' uiteenzet-
ting, dat een ruil van goederen van ongelijke voortbrengingsmoeite mogelijk
is, omdat een zodanige ruil voor een volk toch groot voordeel op kan leveren.
Voor dit voordeel is niet beslissend de moeite, die de levering van een ge-
wenst artikel aan de wederpartij gekost heeft, maar het wordt bepaald door
het voordelig verschil aan moeite tussen indirecte (ruil) en directe voortbren-
ging (eigen productie) door het betreffende land voor het bedoelde artikel.
Omdat ruil uiteraard alleen mogelijk is, wanneer beide partijen daarbij voor-
deel hebben, dienen er in twee met elkaar ruilende landen voor minstens
twee artikelen onderlinge verschillen in voortbrengingsmoeite te bestaan.
Mees noemt de hier geldende wet van de comparatieve kosten niet met name,
maar uit zijn voorbeeld van een land, dat handel drijft met een ander land,
dat voor onverschillig welk artikel uit een oogpunt van voortbrengings-
moeite in het voordeel is, meen ik af te kunnen leiden, dat deze wet, die tevens
het geval van absolute verschillen in voortbrengingsmoeite bestrijkt, hem
voor ogen gestaan heeft. Dat proportionele verschillen niet tot ruil leiden,
blijkt overigens bij Mees niet.

Enigszins globaal blijft Mees ook bij zijn uiteenzetting, op welke wijze de
voor ruil noodzakelijke transformatie van de genoemde relatieve reele ver-
schillen in absolute geldkostenverschillen tot stand komt.179 Hij volstaat met
de mededeling, dat, ook al zou in het door hem aangehaalde voorbeeld van
de twee landen het land met de geringe productiviteit in eerste instantie de
I 78.     Vgl. J.A. Schumpeter, History of economic analysis, blz. 6I 2.
I 79.     Vgl. F. de Roos, Theorie van de internationale economische betrekkingen, blz.  I 23·
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goederen, die het uit het andere land betrekt, uitsluitend met geld betalen, de
contractie van het geldvolume tot lagere prijzen zou leiden, zodat ten slotte
toch de situatie ontstaat, dat dit land andere artikelen dan geld uitvoert en
die tegen voortbrengselen van minder moeite van het andere land uitwisselt.

Hij wijst er daarbij op, dat in deze ruil van artikelen van ongelijke moeite

veelal de verklaring te vinden is van het verschijnsel, dat er zogenaamde dure
en zogenaamde goedkope landen zijn, duur en goedkoop uiteraard gerekend
- Mees zegt dit wel niet met zoveel woorden, maar hij zal dit als vanzelfspre-
kend veronderstellen - naar de maatstaf van eenzelfde gewichtshoeveelheid
edel metaal. Ik zal hem in zijn uitweidingen omtrent dit punt niet op de voet
volgen, maar vermeld slechts, dat volgens Mees duurte en goedkoopte in de
zin als hier bedoeld niet zonder meer samenvallen met hoger of lager wet-
vaartspeil. Het dure land is weliswaar het land, waar, in moeite van verkrij-
ging geschat, niet alleen geld maar ook alle buitenlands voortbrengsel betrek-
kelijk goedkoop is, terwijl in het goedkope land dn geld dn buitenlands pro-
duet betrekkelijk duur is, maar dit voor- of nadeel is op zichzelf nog niet be-
slissend voor de welvaartstoestand, die nog door tal van andere omstandig-
heden - Mees laat zich daar verder niet over uit - in gunstige of ongunstige
richting beinvloed kan worden. Vast blijft evenwel voor Mees staan, dat een
gunstige ruilverhouding altijd positief werkt op de welvaartstoestand van een
land18 o en dat het al of niet gunstig zijn van die ruilverhouding met het bui-
tenland samenhangt met en kenbaar wordt in relatieve verschillen in de waar-

de van het geld.
Mees' gedachtengang, zoals deze tot op dit punt met meer of minder

scherpte naar voren komt, valt als volgt samen te vatten:
I. Op elke markt (in elk land) is de gemiddelde prijs van elk artikel die prijs,

waarbij aangeboden en gevraagde hoeveelheden samenvallen (even-
wichtsconditie).

2. De onderlinge waardeverhouding der artikelen is gelijk aan de verhou-

ding dezer evenwichtsprijzen, welke verhouding hierdoor gedetermineerd
wordt, dat voor gelijke inspanningen en opofferingen gelijke welvaarts-
toestand ontstaat; een waardeverhouding dus naar gelang van voortbren-
gingsmoeite, de samenvatting van inspanningen en opofferingen (stabili-
satieconditie).

3.  Op verschillende markten (in verschillende landen) kunnen onderling ver-
schillende waardeverhoudingen ontstaan en bestaan voor dezelfde goede-
ren, omdat de vereiste voortbrengingsmoeiten verhoudingsgewijs kunnen
varieren en wegens de immobiliteit van arbeid en kapitaal de in punt 2
genoemde determinerende factor op internationaal niveau ontbreekt.

180.     Voor het totale voordeel, voortvloeiend uit internationale ruil, is naast de ruilvoet
ook het volume van die ruil van betekenis. Mees laat zich daar niet over uit.
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4. Dit Opent de mogelijkheid door indirecte voortbrenging (import) bepaal-

de goederen met minder moeite dan door directe voortbrenging te ver-
krijgen. Indirecte voortbrenging veronderstelt, dat tegenover de ontvan-

gen goederen andere goederen worden afgestaan. Internationale handel is
internationale goederenruil.

5. Op nationaal niveau worden goederen van gelijke voortbrengingsmoeite
tegen elkaar geruild. Op internationaal niveau worden goederen van on-

gelijke voortbrengingsmoeite tegen elkaar geruild, hetgeen desniettemin
voor beide partijen voordelig is. (Wet van de comparatieve kosten, door
Mees niet met name genoemd, noch in bijzonderheden uiteengezet).

6. Op elke markt weerspiegelt zich de onderlinge waardeverhouding der
goederen in de ruilverhouding van elk goed tot een bepaalde gewichts-
hoeveelheid edel metaal, zijn prijs. Goederen met gelijke voortbrengings-
moeite hebben gelijke prijs; goederen met ongelijke voortbrengingsmoei-
te hebben een naar verhouding verschillende prijs.

7. Het als geld dienende goed is op elke markt het voortbrengsel van gelijke

voortbrengingsmoeite. Op de verschillende nationale markten hebben

goederen met gelijke voortbrengingsmoeite (bij gelijke geldeenheid) ge-
lijke prijs; goederen met ongelijke moeite  een naar verhouding gelijk
prijsverschil. (Geabstraheerd van transportkosten).

8. Uit 7 volgt, dat vaar aanvang van de internationale handel op de ver-
schillende markten identieke goederen met verschillende voortbrengings-
moeite een ongelijke prijs hebben, lager of hoger naarmate de voortbren-

gingsmoeite geringer of groter is. Relatieve voortbrengingsmoeitever-
schillen brengen dus absolute prijsverschillen teweeg, noodzakelijke voor-
waarde voor de afwikkeling van de internationale handel op commer-
ciele basis.

9. Internationale handel betekent voor de internationaal verhandelde goe-
deren 66n markt. Op 66n markt geldt voor een en hetzelfde artikel 66n

prijs. Prijs van een goed is voortbrengingsmoeite maal prijs van de voort-
brengingsmoeite. Naarmate de prijs bij internationale handel hoger is dan
de prijs zonder internationale handel, wordt bij het exportartikel de
voortbrengingsmoeite hoger beloond en is het bij deze handel genoten
voordeel dus corresponderend groter.

Io. Op elke afzonderlijke markt blijft gelden - wet buitenlandse handel of
geen buitenlandse handel -, dat gelijke voortbrengingsmoeite gelijke prijs
moet doen. Naarmate het onder punt 9 genoemde voordeel groter is en
voorzover het blijvend is, zal de voortbrengingsmoeite voor elk op de be-
treffende markt verhandeld goed hoger beloond worden. (Dure en goed-

kope landen).
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Uit deze opsomming volgt, dat er nog 66n schakel ontbreekt om tot een slui-
tend geheel te komen. Er is tot dusver niet mdtr gebleken dan dat er voor be-
paalde artikelen tussen binnen- en buitenland aanvankelijk prijsverschil-

181

len zijn, die tot handel leiden. Tot welke precieze prijzen dat binnen de daar-
mee gegeven speelruimte voeren zal, blijft nog onzeker. Daarmee blijft tevens
onzeker, op welk niveau de arbeidsprijs belanden zal. Men zal begrijpen, dat
Mees het antwoord op de hier rijzende vraag gezocht en gevonden heeft in
John Stuart Mill's stelling van de 'equation of international demand.' Mees
geeft de aan dit bekende leerstuk ten grondslag liggende argumentatie in de-
zer voege weer, dat, uitgaande van gegeven buitenlandse prijzen, de buiten-
landse vraag naar onze artikelen groter of kleiner zijn zal naarmate onze
prijzen lager of hoger zijn en omgekeerd onze vraag naar buitenlandse pro-
ducten in dit geval kleiner of groter. Onze prijzen blijven het product van
voortbrengingsmoeite en prijs dezer moeite. Men kan op grond van de ge-
maakte veronderstelling dan ook zeggen, dat de hoogte van onze arbeidsprijs
beslissend is voor de vraag van respectievelijk binnen- en buitenland naar el-
kaars producten. Bijgevolg 'moet' er een 'punt van arbeidsprijs hier te lande
zijn, waarop het door het buitenland en het door ons wederkeerig gevraagd
bedrag van voortbrengselen juist samenvalt, waarop dus uit- en invoer juist
gelijk  zijn;  en  het  is  dit punt, waarheen de werkelijke arbeidsprijs steeds
streeft.'182 Zou onze arbeidsprijs en daarmee de prijs van onze producten zo
hoog zijn, dat het buitenland minder van ons afneemt dan wij van het buiten-
land, dan moet een deel van onze invoer in geld betaald worden183 met als
gevolg druk op onze prijzen, rem op onze import en stimulering van de ex-
post. Bij een veronderstelde zeer lage arbeidsprijs zou een ontwikkeling in
omgekeerde richting plaats grijpen. Het is derhalve de wederkerige vraag
naar elkanders voortbrengselen, waardoor op den duur en gemiddeld onze
arbeidsprijs in verhouding tot die van het buitenland en daarmee onze ruil-
voet met het buitenland bepaald wordt. 'Naarmate de buitenlandsche vraag
groter is, in verhouding tot de onze, zullen wij met minder moeite ons buiten-
landsche zaken kunnen verschaffen: naarmate onze vraag groter is,  in  ver-
houding tot de buitenlandsche, zullen wij ons ter verkrijging van buitenland-
sche voortbrengselen meer moeite en opoffering moeten getroosten.

9184

Uit het voorafgaande moge gebleken zijn, dat Mees met zijn theorie om-
trent de internationale handel in hoofdzaken de koers gevolgd heeft, die door
I B I. Mees spreekt in zijn 'Overzicht' uitsluitend over de ruil tussen een land en het geheel
van zijn handelspartners, aangeduid als 'buitenland.' De mogelijkheid van meerhoeksruil
is hem uiteraard niet onbekend. Vgl. zijn 'Werk-inrigtingen,' blz. 69 e.v.
I 82. Vgl. Overzicht, blz. 1 83·
I 83. Met andere woorden: edel metaal wordt een lonend uitvoerartikel.
1 84. Vgl. Overzicht, blz.  184 e.v.
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Ricardo en Mill uitgezet is. Op Mees' theorie is dus hetzelfde oordeel toepas-

selijk, dat in een later wetenschappelijk stadium over dit klassieke model ge-
veld is, een oordeel, dat zowel de kracht als de zwakte daarvan heeft bloot ge-
legd. Daarbij is gebleken, dat een logisch sluitend betoog nog geen waarborg
oplevert voor zijn waarheidsgehalte; dat in dit geval dat gehalte als te laag en
dus onvoldoende ter verklaring van de werkelijkheid beschouwd moet wor-
den; dat echter ten slotte dat model in formele zin nauwelijks gewijzigd be-
hoefde te worden, maar in materieel opzicht aangepast, de gebruikte begrip-

pen met nieuwe inhoud gevuld, zijn plaats in de instrumentenkast behouden
185kon. Ik moet daarvoor naar de moderne leerboeken en de specialistische

literatuur verwijzen, stip hier slechts aan, dat het vooral het door de Klas-186

sieken gebruikte kostenbegrip was, dat de toets der kritiek niet doorstaan
kon. Het behoeft ook geen verwondering te wekken, dat een kostenbegrip, zij
het betrekking hebbend op de voor de productie van bepaalde goederen be-
nodigde arbeidstijd, zij het op de daarvoor vereiste inspanningen en opoffe-
ringen, dat tekort schiet bij de verklaring van de waarderelaties in een op zich
zelf staande volkshuidhouding en dus onvoldoende basis verschaft om uit-
sluitend daarop vorm en inhoud van het economisch proces te doen rusten,
evenmin geschikt is als verklaringsgrondslag voor de waardeverhoudingen en
het daarop steunende ruilverkeer tussen met elkaar in verbinding tredende
volkshuishoudingen.187 Ricardo stelde zich ter bepaling van de kostenver-

schillen bij de productie van bepaalde goederen in verschillende landen tevre-
den met het aangeven van het verschil in het per eenheid benodigde aantal

werkdagen, daarbij aannemend, dat een dag werk van een Engelse textielar-
beider vergelijkbaar zou zijn met een dag werk van een Portugesche land-
bouwarbeider, afgezien nog van de verdere veronderstelling, dat de benodig-
de kapitaalkosten in beide landen in gelijke verhouding zouden staan tot die

arbeidsdag. Maar wanneer zelfs de menselijke arbeid geen homogene factor
is, die in gelijke eenheden opgedeeld kan worden en dus ongeschikt is voor
het bepalen van kostenverschillen, des te meer bezwaren zijn er verbonden
aan het gebruik van de term (ik zeg opzettelijk niet van het begrip) productie-
moeite, waarbij men pretendeert twee factoren, waarvan men zelf het hetero-

gene karakter erkent, onder 66n noemer te kunnen brengen. 188 En wanneer
'voortbrengingsmoeite' een 'begrip' is met een onduidelijke inhoud, dan is
dat ook het geldelijke spiegelbeeld daarvan, de arbeidsprijs, de uitvoerige po-

185. Vgl. bijvoorbeeld P.A. Samuelson, Economics, blz. 646 e.v.
186. Vgl. bijvoorbeeld  F.  de Roos, Theorie  van de internationale economische betrek-
kingen, met name blz. 132 en I7I e.v.
I 87. 'Onvoldoende'en'tekort schieten' staan natuurlijk niet gelijk met 'irrelevant.'
I 88.    Vgl. hier, blz. 342.
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gingen van Pierson  om dit laatste begrip te verduidelijken ten split. 189  Men
zou met de term arbeidsprijs slechts vrede kunnen hebben als zijnde - ge-
makshalve - een zo kort mogelijke aanduiding van de omstandigheid, dat de
beloningen der productiefactoren in een land kunnen varieren naarmate het
aantal troeven, dat een land in het internationale ruilverkeerspel in handen
heeft. Daarbij wordt in feite verondersteld dat de beloningen van kapitaal en
arbeid in gelijke richting varieren, maar dit lijkt weer moeilijk in te passen in
Mees' algemene opvatting over de verhouding van arbeidsloon en kapitaal-
rente, waarvan hij eerder blijk heeft gegeven.

190

Noch de Klassieken, noch hun volgeling Mees hadden een adequate ex-
pressiemogelijkheid voor de eigenlijke betekenis van het kostenbegrip. De
diepe zin van 'kosten' kan toch geen andere zijn dan het bestaan van een rem
op de productiemogelijkheden en de daarmee gepaard gaande noodzakelijke
discrepantie tussen behoeften en bevredigingsmiddelen. Dat houdt in, dat
productie en consumptie van een bepaald goed het opgeven van de productie
en consumptie van een ander goed betekent. De latere theorie zou daarom
als kosten van een goed zien het gemiste alternatieve gebruik van de aan dat
goed bestede productiemiddelen, een ontwikkeling van het kostenbegrip in
de richting van de 'opportunity costs.' Op die wijze kon ook het beslag op de
productiefactor grond in het kostenbegrip opgenomen worden zonder dat
het nodig was daarvoor een afzonderlijke constructie op te zetten. Dit nieuwe
kostenbegrip liet zich echter gemakkelijk inpassen in de leer der comparatieve
kosten. Want tussen verschillende landen kunnen verschillen bestaan in de
hoeveelheden van zeker goed, die opgeofTerd moeten worden om zeker ander
goed voort te brengen. Internationale uitwisseling van goederen blijkt ook in
deze zienswijze het middel bij uitstek om, gezien de immobliteit van de pro-
ductiefactoren, de rem op het voorzieningenniveau in de totaliteit der betrok-
ken landen in mindere of meerdere mate terug te kunnen nemen.

De ontwikkeling van het kostenbegrip in de richting van de 'opportunity-
costs' hing samen met of was gebaseerd op een nader onderzoek van het door
de kiassieke schrijvers min of meer terzijde geschoven gebruikswaardebegrip.
Wanneer immers als kosten van een goed beschouwd worden het daarvoor
opgeofferd goed, dan moeten, wil een keus gemaakt kunnen worden, de beide

goederen op de een of andere wijze met elkaar vergeleken kunnen worden, zij
moeten een gemeenschappelijke eigenschap hebben niet alleen, maar ook een
gemeenschappelijke eigenschap, die onderling meetbaar is. Onnodig te zeg-
gen, dat de leer van het grensnut die gemeenschappelijke noemer aanwijzen

189.     Vgl. N.G. Pierson, Leerboek der staathuishoudkunde, deel I, blz. 40 i  e.v. en deel II,
blz. I93 e.v.
I 90.    Vgl. hier, blz. 364 e.v.
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zou, waarmee tevens het achter de vraag - de zich in een ruilverkeermaat-

schappij openbarende drang naar een bepaalde aanwending der beschikbare

voorzieningsmiddelen -liggende krachtenveld ontsloten werd.
De kracht van het klassieke schema van de internationale handel, zoals dit

onder de handen van John Stuart Mill gestalte kreeg, werd niet alleen hier-

door versterkt, dat hij de pointe bracht in het leerstuk van de comparatieve
kosten, dus niet alleen wist te verklaren, w61ke goederen tegen elkaar geruild
zouden worden, maar tevens om welke hoevddlheden van die goederen het

daarbij gaan zou, de eigenlijke afronding van het schema dus, maar vooral

ook hierdoor, dat hij de essentiele betekenis van de vraagfactor daarbij aan
het licht bracht. Kenners van de finesses van de moderne leer van de interna-
tionale handel zullen in Mill's stelling, dat bij de handel tussen twee landen,
die twee artikelen onderling verhandelen, de ruilvoet gedetermineerd zal
worden door de conditie, dat elk land van elk artikel evenveel af wil staan als
het andere bereid is te leveren, wellicht in embryo de moderne constructie
herkennen van het raakpunt tussen transformatie- en indifferentiecurven.
Voorwaarde is slechts, dat het door de Klassieken gehanteerde kostenbegrip
in bovenvermelde richting gewijzigd wordt, hetgeen geschieden kan zonder
het schema als zodanig aan te tasten.

Begrijpelijk wordt dan ook Schumpeter's opmerking, dat Mill's'reciprocal
demand,' enerzijds onafhankelijk van 'any labor-quantity or even real-cost
theory of value,' anderzijds volkomen passend in Mill's 'general supply and
demand theory (of value),' waarvan zijn leer van de internationale waarde-
relaties als een speciaal geval beschouwd kan worden, en verder in aan-191

merking genomen, dat 'supply and demand, considered as a theory of value

. . . . ,i s a half-way house between real-cost and marginal-utility theories,' dat
aldus 'reciprocal demand' een stap betekent, wag van de oude en nair de
nieuwe waardeleer. 'And this is the reason,' zo vervolgt Schumpeter, 'why
the theory of international values, as formed by Mill, stood up under the
fire of criticism so much better than did the rest of the 'classical' system and
why it remained dominant doctrine right into the I 920'S.

,192

Ook De Roos zegt, dat Mill met zijn leer van de internationale handel de
klassieke (waarde)leer in wezen doorbreekt, omdat hij in tegenstelling tot de
klassieke traditie het belang van de vraagfactoren in het licht stelt. Mill heeft

echter, zo voegt De Roos daaraan toe, hieruit niet de volle consequentie ge-
trokken voor het gehele terrein van de prijstheorie.193 Op mijn beurt moet ik
daaraan toevoegen: Mees, twintig jaar later dit onderwerp behandelend,

191.    Gedefinieerd door de veronderstelling van factorimmobiliteit.
I 92.     Vgl. J.A. Schumpeter, History ofeconomic analysis, biz. 6 I 2 e.v.
1 93.     Vgl. F. de Roos, Theorie van de internationale economische betrekkingen, blz.  132.
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evenmin. Mees blijkt ook hier een deskundige en betrouwbare gids te zijn op
het in zijn tijd reeds opengelegde terrein, op zich voor Nederland toch een
unieke prestatie, maar gdtn pionier met de onweerstaanbare drang naar het
zoeken van nieuwe wegen in nog onontgonnen gebied. Maar ook al zou, om
deze beeldspraak nog even voort te zetten, het aan Mees bekende plan van
wegen en paden later onvoldoende blijken om het landschap in al zijn bijzon-
derheden te leren kennen, de algemene contouren van het panorama waren
duidelijk geworden en boden voorshands genoeg stof voor verdere over-
weging.

DAt blijkt, wanneer we Mees volgen in zijn verdere uiteenzettingen over de
internationale handel als middel ter opvoering van het welvaartspeil binnen
de verschillende landen. Terugkerend  naar de centrale vraagstellingen:  wat
is bevorderlijk voor de materiele welvaart? wat zijn de remmen daarop? gaat
hij nu aantonen, dat al hetgeen binnen een afgesloten economie ten deze posi-
tief en negatief is in gelijke richting werkt op de ruilverhouding met het bui-
tenland, zodat de pro's via een gunstiger ruilvoet als het ware nog met een
premie beloond, de contra's via een ongunstiger ruilvoet met een boete ver-
zwaard worden.

Zo hebben 'vorderingen in de nijverheid,' zoals Mees de technische ont-
wikkeling steeds noemt, besparing van voortbrengingsmoeite tengevolge. Dat
betekent, dat in een land, waarin een dergelijke ontwikkeling plaats grijpt,
met het gegeven potentieel meer geproduceerd kan worden. Dat is uiteraard
gunstig voor het welvaartspeil van dit land en het uit zich hierin, dat de prij-
zen van de artikelen, die het betreft, bij gelijke beloning van de betrokken
producenten als vroeger, lager kunnen zijn in verhouding tot niet bij deze
ontwikkeling betrokken artikelen. Een blijvend voordeel voor de verbruikers.
Maar dit voordeel wordt nog versterkt door een gunstiger wordende ruilvoet.
Betreft bijvoorbeeld de besparing op productiemoeite bepaalde uitvoerartike-
len, dan zal de lagere prijs aanleiding zijn tot grotere exporten, terwijl er in
eerste instantie geen reden is voor grotere import. De invoer zal eerder de
neiging vertonen tot dalen, omdat van de goedkopere artikelen meer door de
binnenlandse verbruikers opgenomen zal worden tegenover lagere aankopen
van  andere, ook buitenlandse artikelen. Gevolg: verbreking  van  het  even-
wicht tussen in- en uitvoer en hogere arbeidsprijs, dus gunstiger ruilvoet. Die
hogere arbeidsprijs zal op den duur wei alle prijzen doen stijgen, dus ook de
prijzen van de bedoelde exportartikelen, maar deze laatste toch in mindere
mate dan de overige prijzen. Bij het voordeel intern van deze relatief lage
prijzen komt het voordeel extern, dat met de hogere geldelijke inkomsten
meer buitenlandse artikelen, waarvan de prijzen gelijk blijven, verkrijgbaar
zijn. Het buitenland daarentegen, dat aanvankelijk voordeel heeft van de la-
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gere prijs van sommige onzer - Mees spreekt gaarne van 'wij' en 'zij' - ex-
portartikelen, zal dat voordeel slechts gedeeltelijk kunnen behouden, maar
zal in ieder geval het nadeel ondervinden van de in vergelijking met vroeger

hogere prijzen van onze overige uitvoerartikelen.

Hoe groot of hoe klein de aangeduide voor- en nadelen voor beide partijen
zullen zijn, hangt volgens Mees van allerlei omstandigheden af. Hij brengt
met name naar voren, dat de elasticiteit van de vraag naar bepaalde arti-194

kelen hier een grote rol speelt. Hij onderkent zelfs de mogelijkheid van een
zodanig inelastische vraag, dat een groter exportvolume met een kleiner

waardebedrag gepaard gaat. De ruilvoet zou dan voor het exporterende land
naar verhouding zelfs ongunstiger kunnen worden. Maar mogelijk is ook -
grote internationale markt en meerdere exporterende landen voor hetzelfde

artikel -, dat onze arbeidsprijs bijna evenredig met met de op onze uitvoer-
artikelen bespaarde voortbrengingsmoeite stijgt.

Ik zal Mees niet volgen in zijn beschouwingen over de besparing op voort-

brengingsmoeite bij artikelen, die voorheen geimporteerd werden of bij arti-
kelen, die noch tot het import- noch tot het exportpakket behoren. Zijn rede-

nering volgt daarbij dezelfde lijn als bij de exportartikelen. Conclusie: bespa-

ring op voortbrengingsmoeite heeft als regel de tendens om behalve het recht-

streekse voordeel van goedkopere verkrijgbaarheid van de betrokken artike-
len ook de ruilvoet in gunstige richting te beinvloeden, dus goedkopere ver-

krijgbaarheid ook van buitenlandse producten met zich te brengen. En een
voor de hand liggende verdere conclusie: landen, die relatief de grootste vor-

deringen in de nijverheid maken, op welke artikelen dit ook betrekking moge
hebben, zullen uit een oogpunt van mondiale welvaartsrepartitie de beste pa-

pieren hebben. De relatief achterblijvende landen zullen met een deel van hun

welvaart bijdragen aan de gestegen welvaart van het in dit opzicht leidende

land.

Vorderingen in de nijverheid zijn dus een punt van overeenkomst tussen de

voorwaarden van vooruitgang in de directe en indirecte verkrijging van be-
vredigingsmiddelen. Zij werken op tweearlei wijze gunstig. Een soortgelijke

overeenkomst is er echter eveneens in de negatieve sfeer. Mees zou Mees niet

zijn, wanneer hij in dit verband de voor hem zo zwaar wegende bevolkings-

groei niet ter sprake zou brengen. Een bevolkingsgroei, die sterker is dan met
9195

het oog op een 'behoorlijke ontwikkeling der nijverheid noodzakelijk is,
zal voor een land nadelig zijn, omdat de bodemvoortbrengselen met naar

verhouding meer moeite moeten worden geproduceerd en de werking is cu-

1 94· Mees gebruikt deze technische uitdrukking  hier  niet,  maar zijn omschrijving duidt
op hetzelfde.
195· Vgl. Overzicht, blz. 194.
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mulatief nadelig voor een land, wanneer dit land in dat opzicht in verhouding
tot zijn handeispartners zijn perken sterker te buiten gaat. De argumentatie,
die hier achter ligt, loopt weer langs gelijke lijnen als bij de redenering ten
aanzien van besparingen op voortbrengingsmoeite. Ik behoef deze dus niet te
herhalen. Evenmin ga ik verder in op de implicaties, die uit dit complex van
verhoudingen voor Mees voortvloeien ten aanzien van de verspreiding der
bevolking over het geheel der in een onderling ruilsysteem verbonden landen.
Deze zouden ons overigens ook te ver verwijderen van het terrein der theore-
tische economie. Niet moeilijk te raden valt evenwel, dat de beschouwingen
van deze laatste bladzijden van Mees' Overzicht sterk onder de invloed staan
van Malthus, de figuur, die naast Ricardo en Mill de driestar completeert,
waarop Mees zich in zijn theoretisch-economische visie steeds heeft georian-
teerd. Wanneer, zo zegt Mees, in alle landen de bevolking met gelijke kracht
aan zou dringen op de uiterste grenzen der middelen van bestaan en met een
bestendige strekking om die te overschrijden, dan zou de welvaartstoestand
overal ongunstig zijn.196 Dan geven vorderingen in de directe of indirecte be-
nutting van de productiemogelijkheden geen uiteindelijk soulaas. Slechts al-
gemene verstandelijke en zedelijke ontwikkeling kan hier redding brengen.
'Maar zoo lang de algemeene ontwikkeling zoo gebrekkig blijft, als zij thans
nog schier overal  is,  zijn de vooruitzichten inderdaad duister.'197 Geenszins
betekent dit, volgens Mees, dat een verbetering van de 'uitwendige omstan-
digheden,' die mede de welvaart bepalen, met onverschilligheid beschouwd
moet worden. Ook in onze beschaafde maatschappijen is de toestand van ve-
len zo kommervol, dat zelfs een tijdelijke verademing weidadig genoemd
moet worden. Bovendien is het mogelijk. dat door een tijdelijk gunstiger toe-
stand 'het lichaam der maatschappij de vatbaarheid verkrijge om het middel
op te nemen, welks werking de hernieuwing der kwaal zal voorkomen. 9198

Het is zinvol deze bespreking van Mees' Overzicht te beeindigen met het

aanhalen van de laatste op het zojuist vermelde citaat aansluitende volzinnen
Lan dit gedegen en belangrijke boek: 'Het is dan echter niet de verruiming der
middelen van bestaan op zich zelve, die een blijvend gunstigen toestand in het
leven roept, maar de door die omstandigheid mogelijk geworden geestelijke
ontwikkeling. Van deze alleen is de toekomst van elk volk, ook ten aanzien
zijner stoffelijke welvaart, afhankelijk. 9199

196.   Vgl. Idem, biz. 222.
I97·   Idem, biz. 225.
198.   Idem, blz. 226.
199.    Idem, idem.
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BELASTINGEN

Overheidsfinanciran en belastingen zijn onderwerpen, waarvoor Mees zijn le-
ven lang belangstelling heeft gehad. In mijn derde hoofdstuk maakte ik mel-
ding van de zich onder zijn nagelaten papieren bevindende aantekeningen,
stammend uit I840 en door Mees betiteld als Bouwstojfen voor een Geschiede-
nis van de Nederlandschefinanciidn. Helaas heeft Mees blijkbaar geen gelegen-
heid gevonden deze studie systematisch voort te zetten en is het ook nooit tot
een publicatie, zoals ongetwijfeld beoogd, gekomen. Maar de belangstelling
is gebleven, een belangstelling niet alleen voor het historisch perspectief van
deze materie, maar ook voor de eigentijdse problematiek, waarin overheids-
financien en belastingen verwikkeld waren. Dit laatste kon ook moeilijk an-
ders bij een man, die uit hoofde van zijn functies, eerst als secretaris van de
Rotterdamse Kamer van Koophandel, later als secretaris en president van de
Nederlandsche Bank, al zo nauw bij deze kwesties betrokken was. Maar ze-
ker kon de wetenschappelijk gevormde econoom, die het als het centrale the-
ma van zijn wetenschap zag de welvaartsrepartitie tussen de verschillende
groepen in de samenleving te doorschouwen, zich niet onttrekken aan de op-
gave om na tegaan, welkeinvloed met name de belastingenten deze uitoefenen.

Het feit ligt er echter, dat we, afgezien van verspreide aanduidingen, slechts
over een enkele gedrukte bron beschikken om de opvattingen van Mees op
dit punt te leren kennen. Dat is de in het begin van dit hoofdstuk vermelde
rede van  I874 voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen: Opmer-
kingen omtrent gelijke verdeeling van belasting. Omdat in deze voordracht op
treffende wijze aan de hand van een concreet voorbeeld Mees' visie op het
economisch proces geillustreerd wordt, moet ik hieraan tot slot van dit
hoofdstuk nog enige aandacht schenken. Een enkele opmerking vooraf, met
betrekking namelijk tot het kader, waarin men de ook als brochure uitgege-
ven redevoering van Mees naar mijn mening moet zien, is op haar plaats.

Wanneer men een boek als dat van De Vrankrijker over de Belastingen in
Nederland I848-1893 ter hand neemt, dan komt men tot het inzicht, dat in de
I9de eeuw de belastingproblematiek in ons land voornamelijk door twee fac-
toren beheerst wordt, namelijk in de eerste plaats de worsteling met de mate-
rie als zodanig, zich concentrerend om de vraag, welk ratio aan het systeem
van belastingen ten grondslag moet liggen, en in de tweede plaats het rijpings-
proces van de politieke wil om gewonnen inzichten in wettelijke maatregelen
tot uitdrukking te brengen.200 Het geschrift van Mees behoort tot de vloed

200.    Vgl. A.C.J. de Vrankrijker, Belastingen in Nederland 1848-I 893, biz 9 e.v. Vgl. van
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van literatuur, die over de met de eerstgenoemde factor verband houdende

vraagstukken uitgestroomd is. Kon v66r de eeuwwisseling nauwelijks van
een Nederlands belastingstelsel gesproken worden, noch in de zin van natio-
nale eenheid met betrekking tot de opgelegde of op te leggen lasten, noch in
de zin van een geheel van op elkaar afgestemde heffingen, de staatkundige
wijzigingen, die zich rond  I 800 voltrokken en waarbij het centrale gezag een
veel sterker accent kreeg alsmede het talent van Gogel maakten het mogelijk
op fiscaal terrein die maatregelen te nemen, die leiden tot wat althans met
enig recht een stelsel van belastingen, zowel naar werking als naar werkings-
veld, mocht heten.201

Het is dit stelsel van belastingen, dat in ons land - maar hetzelfde geldt
voor andere landen - het voortdurende observatieobject is geweest voor de
beoefenaars der opkomende economische wetenschap. Hun wetenschap leer-
de hen, hoe en waarom inkomens en vermogens ontstonden en waardoor hun
grootte bepaald wordt. Het geheel der belastingen - de retributitn even ter-
zijde gelaten - betekende een inbreuk op de vrije beschikkingsmacht over de
overeenkomstig vaste en onveranderlijke wetten verkregen inkomens en/of
vermogens. De vraag lag dan voor de hand, of die inbreuk het'natuurlijk' pa-
troon van welvaartsrepartitie wezentijk aan zou kunnen tasten.

Er deden zich uiteraard meer vragen voor, waaronder de vraag naar de
normen van billijkheid, waaraan een belastingstelsel moet voldoen, zeker
niet de minst belangrijke was. Die laatste vraag was er niet 'een des eco-
nomen als zodanig. Maar deze had er natuurlijk zeer veel mee te maken. Men
kan de billijkheid van een maatregel immers eerst dan beoordelen als men

zijn uitwerking kent. Wanneer bijvoorbeeld blijkt, dat degene, die een be-
paald soort belasting betaalt, niet per se degene behoeft te zijn, die het beslag

op zijn welvaartspositie uiteindelijk voelt, dus de druk van die belasting on-
dergaat, dan is het zaak om te onderzoeken, welke uitwerking in dit opzicht
het geheel van belastingen met alle daarin voorkomende soorten hebben zal
of hebben moet. Dit voert dan weer terug op het voor de econoom wezenlijke
probleem: wat doet men precies, als men belastingen heft, van welke soort
ook; welke gevolgen heeft dat voor de samenstelling en verdeling van het ge-
meenschappelijke product?

Het is dit probleem, waarmee Mees zich in de genoemde voordracht in
hoofdzaak heeft beziggehouden. Als Akademierede staat zij op zichzelf. Maar

zij stamt uit een periode, waarin Mees op instigatie van Pierson de leiding op

dezelfde schrijver diens in de Fibula-reeks verschenen kleinere geschrift Geschiedenis van
de belastingen, blz. 6 e.v.
20 1.     Zie over de barenswee8n van Gogel's stelselen de mankementen, die het aankleefden,
H.J. Hofstra, De belastingunificatie van 1805, in: Smeetsbundel, blz. 227 e.v.
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zich had genomen van een groepje liberale voormannen, die op privt-bijeen-
komsten door middel van onderlinge uitwisseling van gedachten tot overeen-
stemming moesten zien te komen omtrent de richtlijnen, die hun partij bij de
algemeen als noodzakelijk geachte belastinghervorming in acht zou dienen te
nemen.202  Dit was in de eerste jaren zeventig, in onze fiscale geschiedenis be-
kend als de jaren van de pogingen  van  het duo Van Bosse-Blusst om  het par-
lementaire fiat te verkrijgen op hun ontwerp voor een inkomstenbelasting,
pogingen, die in mei I 872 op een fiasco uitliepen. Zoals C.A. Verrijn
Stuart in een Economist- artikel uit I939 meedeelt, voerden de leden van de
groep-Mees hun besprekingen aan de hand van door sommigen van hen op-
gestelde rapporten of memoranda, met behulp waarvan niet alleen de actuele
belastingvraagstukken, zoals de zojuist genoemde wetsontwerpen, op hun
merites getoetst konden worden, maar die tevens als uitgangspunten konden
dienen voor de menigsvorming omtrent de toekomstige inrichting van het
Nederlandse belastingstelsel.203 Onder de opsomming, die Verrijn Stuart van
deze rapporten geeft, waaronder een viertal van de hand van Pierson, de
man, die in de jaren  I 892-I893 zijn wetsontwerpen tot invoering van een ver-
mogens- en een bedrijfsbelasting aangenomen zag en daarmee de geestelijke
vader van de (gesplitste) inkomstenbelasting werd, komt geen stuk voor van
de hand van Mees.204 Er is mij ook verder niet gebleken, dat het onderwerp
van Mees' Akademierede in eerste instantie in de bedoelde studiecommissie
in discussie is gebracht, maar ik durfaan te nemen, dat het daar gehoorde en
besprokene voor Mees mede aanleiding zijn geweest om enkele van zijn met
het stelsel van belastingen verband houdende denkbeelden voor een breder
forum te brengen. Opmerkelijk is, dat het juist enkele van de door Mees in
deze voordracht kenbaar gemaakte opvattingen zijn geweest, die een van de
zeldzame voorbeelden opleveren van gevallen, waarin Mees negatief com-
mentaar moet ondergaan van de hem zo bewonderende en toegewijde Pierson.

Mees behandelt in deze Akademierede een drietal onderwerpen, verband
houdend met het streven bij hervorming van een bestaand belastingstelsel een
meer gelijke verdeling van lasten als doel op de voorgrond te stellen. Mees

202.    Vgl. C.A. Verrijn Stuart, Levensbericht van Mr. N.G. Pierson, blz. 34·
203·     Vgl.  Idem. Bij Pierson's honderdsten geboortedag,  in: De Economist,  1939,  blz.
109 e. v.
204· Verrijn Stuart maakt melding van een zevental in zijn bezit zijnde memoranda, waar-
onder dus vier van de hand van Pierson.  Van deze laatste drukt hij er 660, getiteld: Belas-
ting en financieele kracht, af als bijlage bij zijn Economist-artikel. Een exemplaar van een
tweede rapport van Pierson, getiteld: Welke plaats moet de Grondbelasting in het belas-
tingstelsel van Nederland innemen?,trof ik aan onder de nagelaten papieren van Mees,
berustend  in de Erasmusuniversiteit te Rotterdam.  (Vgl.  hier,  noot   19 bij Hoofdstuk  III)
Het stuk is gedateerd 22 maart  I 87I. Op een inliggend vel papier staan wat aantekeningen
in de hand van Mees, die echter geen bijzondere aandacht vragen.
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onderschrijft dit doel, maar hij wil tot uitdrukking brengen, dat bij dit streven

meer omzichtigheid in acht genomen moet worden dan gewoonlijk geschiedt.
Men rnoet volgens Mees: a) duidelijk te kennen geven, wat men onder gelijke
verdeling van lasten verstaat, b) in het oog houden, dat ten aanzien van be-
lastingdruk groot verschil bestaat tussen oude en nieuw ingevoerde belastin-

gen, c) zich ervan bewust zijn, dat gelijke verdeling van lasten niet het enige
vereiste van een goed belastingstelsel is. Mees' opmerkingen ten aanzien van
het sub b vermelde vormen het meest hem karakteriserende deel van het on-
derhavige geschrift en zij zijn het ook, die Pierson tot zijn critische kantteke-
ningen hebben gebracht.

De zaak, waar het om gaat, komt het duidelijkst naar voren door Mees'
conclusie ten aanzien van dit onderdeel van zijn rede letterlijk aan te halen.

'Een belastingstelsel,' zegt Mees, 'is als een keurslijf, naar hetwelk het li-
chaam der maatschappij vergroeit, met dit eigenaardige dat, al moge ook de
bijzondere vorm van het keurslijf door ongelijken druk aanvankelijk som-
mige deelen hebben gekwetst, die kwetsuren veelal van lieverlede zich heelen,

en op den duur alleen onderdrukte wasdom der aanvankelijk gekwetste dee-
len, zonder smartgevoel, achterblijft.'205 Mees wil met deze conclusie tot uit-
drukking brengen, dat, zoals hij zelf opmerkt, een reeds lang van kracht zijnd
belastingstelsel, zowel wat soort van daarin opgenomen belastingen alswel wat
de tarieven betreft, het economisch proces een andere vorm gegeven moge
hebben, maar dat dit minder dan men vermoedt een duurzaam effect heeft op
'den absoluten of betrekkelijken welstand van hare (de maatschappij, schr.)
klassen van leden.'206 Pierson, die reeds in zijn Levensbericht van Mees uiting
gaf aan zijn gevoel van onbehagen met deze gevolgtrekkingen van Mees, zij
het in bij die gelegenheid passende zeer gematigde bewoordingen,207 is op de
kwestie teruggekomen in zijn Leerboek. Hij acht dit onderdeel van Mees'
visie op het belastingvraagstuk niet alleen onhoudbaar, hij vindt het ook een
gevaarlijke zienswijze, omdat zij grond op zou kunnen leveren om alle be-
lastinghervorming tegen te houden.208 Dit laatste kan dan wei niet op Mees
slaan, die uitdrukkelijk stelt, dat 'de blijvende invloed van een belastingstel-
sel op de uitgebreidheid en samenstelling der maatschappij'209 voldoende

grond voor hervorming van dat stelsel kan opleveren, maar men kan zich met
Pierson voorstellen, dat het voor fiscale conservatieven koren op de molen is

205·    Vgl. Rede van 1874, blz. 20.
206.    Vgl. Idem, biz. I 9 e.v.
207·    Vgl. N.G. Pierson, Levensbericht van  Mr. W.C. Mees, in: Verspreide economische
geschriften, deel II, blz. 345 e.v.
208.    Vgl. Idem, Leerboek der staathuishoudkunde, decl II, biz. 495 e.v.
209.    Vgl. Redeuit 1874, biz. 20.
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een gezaghebbend econoom als Mees te horen spreken van 'geheelde kwetsu-
ren,' die geen 'smartgevoel' meer veroorzaken.

Mees illustreert zijn argumentatie, die hem tot de door Pierson mijns in-
ziens terecht gewraakte conclusie voert, met enkele voorbeelden. Zo zegt hij
van de grondbelasting - hij bedoelt daar kennelijk mee een belasting op de
zuivere pachtopbrengst -, dat deze bij invoering de grondeigenaars en nie-
mand anders dan de grondeigenaars treft. Zij worden getroffen in hun in-
komsten, maar ook in hun vermogen, want de handelswaarde van hun bezit-
ting zal evenredig met de opgelegde belasting dalen. In latere tijden echter,
zegt Mees, wanneer alle gronden in andere handen overgegaan zijn, kan niet
meer van een op de grondeigenaars drukkende last gesproken worden, want
in de verlaagde handelswaarde van de grond is die last reeds verrekend. Mees
doelt hier op het uitvoerig door Pierson besproken verschijnsel van de amor-
tisatie van belastingen. 210  Ik zal  op de finesses van deze belastingamortisatie
niet ingaan, maar stel slechts, dat in het door Mees aangevoerde voorbeeld
van een grondbelasting noch van het helen van een kwetsuur - de belasting-
filosofie van Mees en vele van zijn tijdgenoten wordt gekarakteriseerd door
het gebruik van de termen kwetsuur, leed, kwaad en kwaal als aanduiding
voor de druk der belasting - noch van enige invloed  op de wasdom  van de
maatschappij sprake is. De kwetsuur blijft, waar zij is toegebracht, namelijk
bij de oorspronkelijke eigenaar of diens erfgenamen - de amortisatie bewijst
juist, dat van afwentelen of overdracht van druk niet gesproken kan worden -
en het Ieggen van een evenredige last op alle beloningen van een factor,
waarvan het totale aanbod prijsongevoelig is - Mees geeft geen enkele aan-
wijzing, op grond waarvan zijn voorbeeld niet aan deze omschrijving zou be-
antwoorden -, oefent geen invloed uit op de inzet van deze factor. Slechts
wijzigingen in de vraagcurve van deze factor kunnen daarop invloed uitoefe-
nen, maar zodanige wijzigingen staan niet in direct verband met de opgelegde
heffing. Zeker Mees, die er zo de nadruk op gelegd heeft, zoals wij zagen, dat
de grondrente uitsluitend door de vraagfactor bepaald wordt, had tot een
andere zienswijze dan de hier door hem voorgedragene kunnen komen. 211

Onzuiver is ook de redenering achter Mees' voorbeeld van het onevenredig
zwaar belasten van sommige bedrijven.  Mees zegt eenvoudig: de voortbren-
gingskosten van de betrokken bedrijven worden verhoogd, hetgeen tijdelijk
groot nadeel voor de betreffende producenten kan betekenen. Maar op den
duur zullen door prijsverhoging 'de natuurlijke verhoudingen van de zuivere
verdiensten van zelve weder hersteld worden, want de prijsverhoudingen

'212

2 Io.     Vgl. N.G. Pierson, Leerboek der staathuishoudkunde, deel II, biz. 435 e.v.
2 I I.     Vgl.hier,blz.356 e.v.
2 1 2.      Vgl.  Rede uit  1874, blz.  1 2 e.v.
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tussen de onderscheidene artikelen regelen zich naar de voortbrengings-
kosten. De prijsverhoging van de voortbrengselen der belaste bedrijven zal
weI de vraag naar deze artikelen blijvend minder maken, zodat de totale be-
drijfsomvang in de betrokken branche en daarmee het aantal personen, dat
daarin een bestaan vindt, minder groot zullen zijn dan voorheen, maar 'de
welstand van dat kleinere getal zal niet minder zijn, dan die van het grootere
zonder de belasting zou geweest zijn, niet minder ook dan van hen, die, met
gelijksoortige en gelijke krachten, in andere bedrijven werkzaam zijn.'213  De

praktische conclusie van Mees: afschaffing van de belasting in kwestie  kan
om verschillende redenen aanbevelenswaardig zijn, maar men kan daarvoor
nooit aanvoeren, dat de betrokken producenten onevenredig door de be-
lasting gedrukt worden, want 'dusdoende zou men de blijvende werking on-
derstellen van een oorzaak, die reeds lang uitgewerkt heeft. 3214

Bij deze redenering houdt Mees geen rekening met de mogelijkheid, dat,
afhankelijk van de vraag- en aanbodcondities, de nieuwe evenwichtsprijsgeen
volledige compensatie zal bieden voor het op te brengen belastingbedrag. De
'welstand' van het 'kleinere getal' producenten zal in dat geval weI degelijk
minder zijn dan die van het 'grootere getal' van voorheen, hoewel dat weer
niet behoeft te betekenen, dat die 'welstand' n:linder zijn zal dan van diege-
nen, die in minder zwaar of in het geheel niet belaste bedrijven werkzaam

zijn. Mees ziet immers over het hoofd, dat de in de zwaar getroffen bedrijven
uitgeschakelde producenten de 'welstand' in de overige bedrijven, die als
vluchthaven dienen, zullen drukken. Pierson heeft niet nagelaten de vinger op
deze zwakke plek in Mees' argumentatie te leggen.

215

Dit neemt intussen niet weg, dat, wanneer het gaat om artikelen, waarvoor
de vraag in hoge mate inelastisch is, een op die artikelen gelegde heffing sterk

prijsverhogend zal werken bij geringe afname van het aanbod, zodat de last

der heffing geheel of nagenoeg geheel door de verbruikers van die artikelen

gedragen zal moeten worden. Omdat voor artikelen, die in de eerste levens-
behoeften voorzien, veelal een zodanige vraag bestaat, kan men ook uit dezen
hoofde niet om de vraag heen, waarvoor Mees op grond van zijn redenering
kwam te staan:  wat zijn de gevolgen van heffingen op levensmiddelen  voor

diegenen, wier inkomen nauwelijks toereikend is om zich die artikelen zelfs

op het oude prijspeil aan te schaffen. Mees is deze vraag niet uit de weg ge-
gaan en kwam daarmee, zou men zeggen, voor de noodzaak te staan positie
te kiezen in dd grote controverse, die ten aanzien van het te voeren fiscale be-

leid gedurende een groot deel van de negentiende eeuw de geesten heeft bezig
gehouden, de kwestie namelijk accijnzen versus een algemene inkomstenbe-

213.   Vgl. Idem, blz. I 3.
2 IZI.    Vgl. Idem, idem.
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lasting.216 Degene echter,  die in de onderhavige voordracht van  Mees  naar
diens standpunt in deze controverse zoekt, zal dit, wellicht tot zijn teleurstel-
ling, niet aantreffen. Mees heeft zich beperkt tot het betoog, dat, welke de
argumenten ook zijn mogen, die pleiten voor het afschaffen van belastingen
op levensmiddelen, daaronder, voorzover het reeds sedert langere tijd be-
staande belastingen betreft, niet thuis hoort het argument, 'dat de klasse der

gewone arbeiders daardoor alsnog onevenredig gedrukt wordt. '217

Mees verwijst voor zijn mening, dat 'de klasse van gewone arbeiders den
druk der haar opgelegde belastingen op den duur als het ware van zich
schudt. vooreerst naar het ervaringsfeit, dat noch in ons land noch elders,218

gunstige of ongunstige graad van welvaart van de hier bedoelde groep per-
sonen correlatie vertoont met lage of hoge levensmiddelenprijzen, maar dat
wel een verband op te merken valt met hogere of tagere graad van verstande-
lijke en zedelijke ontwikkeling van deze arbeiders. Uit de algemene wetten,
die de volkswelvaart beheersen, is dit ervaringsfeit volgens Mees gemakkelijk
te verklaren. Ik behoef na de voorafgaande bespreking van Mees' Werk-
inrigtingen en zijn Overzicht nauwelijks aan te geven op welke wetten Mees
hier doelt.

Volgens die wetten bestaat er voor het loon van gewone arbeiders een zeker
peil van reele verdiensten, volgens de jongere Mees van de Werk-inrigtingen
nog te verstaan als het naakte bestaansminimum, volgens de oudere Mees
van het Overzicht te verstaan als het door zeden en gewoonten bepaalde
noodzakelijke niveau van verdiensten, hoger naarmate de verstandelijke en
zedelijke ontwikkeling groter is, maar in elk geval een peil, waarboven noch
waaronder de feitelijke verdiensten op den duur stijgen of dalen kunnen. Ik ga
thans op de hier in het geding zijnde loontheorie niet verder in, maar verwijs
naar de kritiek, die Pierson er via zijn commentaar op Ricardo op geleverd
heeft.219 Zij hoort thuis in een waarde- en prijsleer, die de determinerende
factor voor prijzen en prijsverhoudingen uitsluitend plaatst aan de aanbod-
zijde van de markt. Tot welk een bizarre consequenties deze theorie kan lei-
den, blijkt overigens uit een opmerking van Mees in de hier besproken rede-
voering, dat de belasting alleen dan niet slechts tijdelijk, dus permanent, op
de toestand van de klasse van gewone arbeiders werkt, indien de aanvanketijk
door haar veroorzaakte ellende zo groot is, dat, 'zoo als de wrange vrucht
van ellende zijn kan, de verstandelijke en zedelijke ontwikkeling daardoor

215.     Vgl. N.G. Pierson, Leerboek der staathuishoudkunde, decl II, blz. 498 e.v.
2 I 6. Vgl. bijvoorbeeld A.C.J. de Vrankrijker, Geschiedenis van de belastingen, blz. 68 e.v.
2I 7·     Vgl. Rede uit 1874, blz. I6.
2 18.      Vgl. Idem, blz.  16 e.v.
219.     Vgl. N.G. Pierson, Leerboek der staathuishoudkunde, decl II, blz. 479 e.v.
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schade leed. Want dan zou ook het noodzakelijk geacht en daarmede tevens
het normaal peil van verdiensten kunnen dalen:220 Het normale peil van
verdiensten wisselt dus uiteindelijk met het peil van verstandelijke en zede-
lijke ontwikkeling van gewone arbeiders en dit laatste peil zal er tevens voor

zorgen, dat deze arbeiders als het ware uit eigen beweging hun aantal zo-

danig manipuleren, dat het normale peil van verdiensten gerealiseerd wordt.
Dat arbeiders, die iets meer verdienen dan dit normale loon - maar dat zijn
dan zeker geen 'gewone' arbeiders - eveneens, tenminste voor dat meerdere,
de last ook van oude belastingen blijven ondervinden, zegt Mees niet, hoe-
wel het wel uit zijn theorie volgt.

Ondanks het gebruik van termen als 'wrange vrucht van ellende' in dit ver-
band verbaast men zich, Mees lezende, onwillekeurig over de kille nuchter-
heid, waarmee de aanpassingsprocessen van het arbeidsaanbod behandeld

worden. Op de zee van ellende, die (hoeveel generaties?) 'gewone' arbeiders
moeten passeren om de druk van accijnzen op levensmiddelen van zich af te
schudden, daarbij nog zorg dragend, dat hun verstandelijk en zedelijk peil
niet achteruit gaat, had men iets meer nadruk verwacht van de man, die bij-
voorbeeld 'de verplichte openlegging van zaken, die niet zelden aan vermo-

gens-, inkomsten- of verterings-belastingen verbonden is,' voor velen 'een
zeer wezenlijk offer' noemt, waarmee zeker rekening moet worden gehouden
bij het invoeren van dergelijke lasten. 221

Wanneer dan volgens Mees de arbeiders er op den duur in slagen de be-
lastingdruk, zoals hier bedoeld, van zich af te wentelen, wie gaat die last dan
dragen? Mees haast zich te antwoorden: niet de kapitalist. Want, zo zegt hij,
'ook voor de rente van in de nationale nijverheid aangewende kapitalen be-
staat een normaal peil, boven of beneden hetwelk vermeerderd of verminderd
aanbod van kapitaaldienst de rente weder naar bedoeld peil terugvoert.*222

Natuurlijk geldt ook hier weer het 'op den duur,' maar Mees zegt niet met
zoveel woorden, dat gedurende de interim-periode eenmaal vastgelegde kapi-
talen in vele gevallen als een prijs-ongevoelige factor beschouwd kunnen en
moeten worden, een factor dus, die moet werken voor wat hij op kan bren-
gen en in dit geval de last van het verhoogde loonpeil in die overgangsperiode
zal moeten dragen. Afgezien daarvan is echter op de toestand na die periode
onverkort van toepassing hetgeen hierboven werd opgemerkt met betrekking
tot de onevenredige belasting van sommige bedrijven: enerzijds de mogelijk-
heid van onvolledige overdracht, anderzijds de verlaging van de 'normale'

kapitaalinkomsten in het gevonden toevluchtsoord.

220.    Vgl. Rede uit 1874, blz. 16.
22 I.      Vgl. Idem, blz. 2 I.
222.   Vgl. Idem, blz. I 7·
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De aangehaalde voorbeelden mogen voldoende zijn om aan te tonen langs
welke gedachtenlijnen Mees tot zijn aan het begin van deze paragraaf ver-
melde conclusies komt, waarbij tevens kon blijken, op welke plaatsen deze
lijnen zekere breuken vertonen. Mees heeft gelijk, wanneer hij zegt, dat de
'maatschappij' zich aanpast aan een bestaand belastingstelsel in deze zin, dat,
afhankelijk van soort en zwaarte der in dat stelsel opgenomen belastingen,
het productieapparaat een andere gestalte zal kunnen aannemen en dienten-
gevolge ook het reele maatschappelijk product een andere samenstelling kan
gaan vertonen. Mees heeft verder gelijk, wanneer hij te kennen geeft, dat
overdracht van belastingdruk een reEle mogelijkheid is, die serieus moet wor-

den onderzocht op haar werking. Mees heeft ongelijk, wanneer hij meent, dat
deze overdracht van die aard is, dat de welstand van de verschillende'klassen
van leden' door aard en tarief der belastingen slechts minimaal beinvloed
wordt, absoluut zowel als relatief. Afgezien van de bestemming, die aan de
belastinggelden gegeven wordt - een zaak van groot belang bij de beoorde-

ling van de welvaartstoestand v66r en na belastinghefling -, wordt die·wel-
stand door de belasting in absolute zin verlaagd, in moderne termen ver-
taald:  het vrij besteedbaar inkomen wordt verminderd, terwijl die verlaging
voor onderscheiden groepen van economische subjecten niet minimaal maar
belangrijk kan verschillen. Dit laatste, deze relatieve welvaartsbeInvloeding,
geldt in het bijzonder voor het belastingstelsel, dat in zwang was in de perio-
de, die Mees tot studieobject diende.

Als bouwstof voor een in het volgende hoofdstuk te beproeven samenvattend
oorded over de markante en veelzijdige figuur Mees dringt zich, dit hoofd-
stuk over Mees als theoretisch econoom overziende, onweerstaanbaar de me-

ning bij mij op, dat Mees in die kwaliteit gekarakteriseerd moet worden als
een formidabel denker en als een voor Nederland bij uitstek deskundige op
het in zijn tijd opengelegde terrein der economische wetenschap. Tegelijker-
tijd ontkom ik niet aan de indruk, dat wat ik zou willen noemen een zekere

overschatting van de bereikte wetenschappelijke resultaten hem niet tot het
besef heeft gebracht, dat die resultaten op enkele essentitle punten tekort
schoten bij de verklaring van de wijze, waarop het economisch proces func-
tioneert. Mees is daardoor als theoretisch econoom niet een pionier gewor-
den, die het theoretisch instrumentarium met nieuwe gereedschappen aange-
vuld heeft, en stond zelfs wat onwennig tegenover de ideeenwereld van een
nieuwlichter als Jevons. In theoretisch opzicht is Mees de leraar gebleven, die
hij in zijn jonge jaren was, een goede, een uitstekende docent, doorkneed in
het vak, niet de bezielde onderzoeker, die zijn leerlingen meevoert op eerst
door hemzelf ontdekt terrein. Beide kwaliteiten kunnen  in 66n persoon ver-
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enigd zijn. Waarom ze bij Mees niet samengingen, is een vraag, waarop
het antwoord naar mij lijkt niet te geven is. Een tekort aan intellectuele capa-
citeiten kan daarbij welhaast geen rol gespeeld hebben.



Hoofdstuk VIII

Samenvatting en nabeschouwing

Willem Cornelis Mees overleed in de vroege ochtend van de dag voor Kerst-
mis  I884,7 I jaren oud. S. Vissering, de schrijver van Mees' Levensbericht, in

Den Haag de buurman van de kapitein ter zee Beucker Andreae, man van
Mees' dochter Constance, bij wie de bankpresident in zijn laatste levensjaren
vaak de week-ends doorbracht, eenzaam als hij zich voelde in zijn grote
ambtswoning te Amsterdam, heeft meegedeeld, dat Mees, met wie hij in Den
Haag vele uren samen was, 'voor de sluipende gebreken des ouderdoms be-
waard is gebleven:1 Diens uiteindelijk toch nog taaie gestel bleek hem tel-
kens door de vele indisposities, die hem zijn hele leven gekweld hadden en die
met zijn leeftijd in talrijkheid en intensiteit toegenomen schijnen te zijn, te
kunnen heenslepen om daarna weer 'krachtig en moedig,' lichamelijk en
geestelijk fit te zijn. Zijn dood kwam dan ook tamelijk onverwacht. Op I 3 de-
cember I 884 woonde hij nog een directievergadering op de Bank bij. Daags
daarna ziek geworden, overleed hij na ruim een week.

Bij zijn dood was Mees dus nog in functie als president van de Nederland-

sche Bank. Op zich genomen zou dat geen voldoende reden opleveren om te
zeggen dat de man in het harnas gestorven is. Toch kan men dit veilig doen.
Uit ons zesde hoofdstuk is gebleken, dat de muntkwestie, die Mees zoveel

zorgen baarde, zich tot in de jaren tachtig voortgesleept heeft. Mees kon dan
in zijn laatste presidentsverslag,   dat   over het boekjaar   1883-I 884, uitge-
bracht op I4 mei  I 884, met enige voldoening melding maken van de totstand-
koming van de Omsmeltingswet,2 die naar zijn mening bescheiden bijdrage

tot sanering van het muntwezen, dit zelfde verslag legde niet alleen sterke

nadruk op het feit, dat een fundamentele oplossing nog steeds niet bereikt
was, maar wees tevens - en dat bij herhaling - op het conflict van belangen,
dat daarmee gepaard ging en de moeilijkheden, die daaruit voor de bank-
leiding, in het bijzonder met betrekking tot de door haar te volgen rentepoli-
tiek, voortvloeiden. Het was echter niet slechts de muntkwestie, die de aan-
dacht van het bankbestuur en speciaal van de bankpresident in deze eerste

I.     Vgl. S. Vissering, Levensbericht van Mr. Willem Cornelis Mees, blz. 4I.
2.      Het besproken ontwerp kreeg kracht van wet op 27 april  I 884.
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jaren tachtig ten volle gespannen hield. Ik wijs op de pogingen, in deze jaren
tachtig ondernomen, om te komen tot een tussentijdse wijziging van het gel-
dende bankoctrooi, waarvan de werkingsduur op 31 maart  1889 zou eindi-
gen. Het initiatief ging hierbij uit van de rijksoverheid, waarbij voornamelijk
de bedoeling voorzat het tijdstip te bespoedigen, waarop voor de staat een
aandeel bedongen zou kunnen worden in de toen ruim vloeiende winsten
van de Bank, een late erkenning van de juistheid van Mees' visie van  1863 op

dit punt. Deze pogingen, nog voortgezet na Mees' overlijden, liepen uiteinde-
lijk op niets uit, maar zij eisten van president Mees, zoals ook van zijn opvol-
ger Pierson, uiterste waakzaamheid bij het afwegen van de hier in het geding
zijnde belangen. Het is niet nodig over deze zaak hier in details te treden.
Men vindt ze uitvoerig beschreven bij De Jong.3

Ik wijs verder op een kwestie, die Mees bijzonder moet hebben bezig ge-
houden en die eveneens in de jaren ISSI-I884 speelt. Dat is de op zijn zachts

gezegd merkwaardige wijze, waarop de Bank zich heeft laten betrekken bij de
introductie van een destijds als een novum geldende vorm van overheidsfi-

nanciering, namelijk de schatkistpromessen. Het lijkt erop alsof Mees, ook
hier de eerst verantwoordelijke, bij wijze van spreken toch even van het rechte

pad, zo kenmerkend voor zijn bankbeleid, is afgeweken, overigens om er
spoedig weer op terug te komen. De bijzondere disconteringsfaciliteiten, die
de Bank verleende aan de inschrijvers op de promessen, brachten met zich
mee, dat de door het rijk op deze wijze verkregen middelen uiteindelijk van
de Bank kwamen en dat de inschrijvers weinig anders te doen hadden dan een
grotere of kleinere winst te incasseren. Ook De Jong, die deze affaire uitput-
tend behandeld heeft,4 zodat ik mij ook hier ontslagen mag achten van ver-
dere explicaties, heeft, met alle begrip voor de situatie overigens, het optreden
van de Bank terzake geen gelukkige greep genoemd.5

Is het, dit alles bijeen genomen, teveel gezegd, dat de man, die de erkende

aanvoerder was bij alle actie, die van de Bank uitging, strijdend gesneuveld
is? Hoezeer hij door zijn collega's in de bankleiding ook in deze jaren nog als
de onmisbare en onvervangbare leider en bevelvoerder beschouwd werd, kan
men afteiden uit het dringende beroep, dat zij medio 1884 op Mees deden om

geen gevolg te geven aan de gedachte, die bij hem leefde en waarover hij zich
tegenover enkele van zijn medewerkers geuit had,  om zich in  I 885, wanneer

zijn derde ambtstermijn als bankpresident zou afiopen, niet meer voor een
herbenoeming beschikbaar te stellen. Uit de notulen van de vergaderingen
van directie en commissarissen blijkt, dat Mees al bij zijn tweede herbenoe-

3.    Vgl. De Jong, deel III, 4deboek, Iste hoofdstuk.
4.    Vgl. Idem, deel II, 3de boek, Bste hoofdstuk.
5.    Vgl. Idem, deel II, blz. 45 I.
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ming  in   I 878, daartoe  door dit college  met  op  66n na algemene stemmen

voorgedragen, er niet blind voor was, 'dat bij 't klimmen der jaren men soms
minder geschikt wordt voor zijn betrekking zonder het zelf te bespeuren.' Hij
zou daarom, zeggen de notulen verder, een scherp toezicht op zichzelf blijven
uitoefenen, hoewel hij toch wet meende vooralsnog tegen zijn taak opgewas-
sen te zijn, vooral ook daarom, 'omdat niet 66n hoofd, maar zeven pairs de
Bank besturen.'6 Nu, na weer bijna zeven jaren, schijnt het gevoel, dat het
voor hem tijd werd om terug te treden, bij Mees toch een meer gepronon-
ceerd karakter te hebben gekregen. Voor zijn naaste medewerkers moet echter

het idee, dat de naam van Mees niet meer aan het hoofd van het bankbestuur
zou prijken, onvoorstelbaar geweest zijn.7 Vandaar hun zojuist vermelde be-

roep op Mees om de eventualiteit van een herbenoeming toch niet geheel op-

zij te zetten. Dit beroep is neergelegd in een uitvoerige brief, vanuit Amster-
dam op 2 I juli I 884 verzonden aan Mees, die toen te Scheveningen in Huize
Zeerust vertoefde, geschreven door secretaris Quack en door deze en alle vijf
directeuren ondertekend.8 De heren geven te kennen, dat de jaren na 1885

tot de allerbelangrijkste in de geschiedenis van de Bank zullen gaan behoren.

De onderhandelingen voor een octrooiwijziging staan voor de deur en er is

volgens hen maar 66n man, die alle kwaliteiten in zich verenigt, die nodigzijn
om deze zaak voor de Bank tot een goed einde te brengen. Sterk komt bij de
briefschrijvers de overweging naar voren, dat, wanneer bij de komende on-

derhandelingen door de Bank belangrijke concessies gedaan moeten worden,
deze het fiat van de aandeelhouders slechts zullen krijgen, wanneer dezen

weten, dat het Mees is, die de gevraagde offers voor nodig houdt en die er
zelf in toestemt. Tegelijkertijd zal niemand anders zo goed als Mees er zorg
voor kunnen dragen, dat de Bank over gezonde levensvoorwaarden blijft be-
schikken, hetgeen niet alleen voor de Bank, maar 'van het grootste belang

6. Archief Nederlandsche Bank. Notulen van de vergadering van Directie en Commis-
sarissen van 19 februari I 878.
7.    'De naam van Mees heeft schoonen klank

Aan't hoofd der Nederlandsche Bank.'
Aldus de slotregels van een toast, ingesteld bij een diner op  15 mei I 872 en gegeven door

'Heeren Commissarissen en Directeuren der Nederlandsche Bank aan den President Mr.
W.C. Mees.' Vgl. Archief Nederlandsche Bank, persoonlijk dossier mr. W.C. Mees. De
gedrukte tekst van de toast draagt de ondertekening C.H.B.B., de initialen van mr. C.H.B.
Boot, van  1869 tot 1892 commissaris der Bank. De aanleiding tot het diner is mij  niet be-
kend, maar zij kan geweest zijn de verkiezing van Mees in  I 872 tot buitenlands erelid van
de Cobden-Club.
8.     Het origineel van de brief in Quack's moeilijk leesbaar maar karakteristiek handschrift
is aanwezig in het Archief-Mees onder de nagelaten papieren van mr. W.C. Mees. Een
copie bevindt zich in het archief van de Nederlandsche Bank, persoonlijk dossier van mr.
W.C.  Mees,  waar  men  ook Mees' antwoord, gedateerd  22 juli  I 884, aantreft.  Ik  geef de

letterlijke tekst van de brief van de directie in zijn geheel weer in bijlage D.
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van ons geheele Vaderland' is. De directieleden, hoewel bewust van het feit,
dat hun beroep op Mees een groot offer van zijn kant vraagt, menen dit toch
te kunnen doen, overtuigd als zij zijn, 'dat Uw frissche ouderdom van ver-
zwakking geen spoor draagt, dat de taak die U aan de Nederl. Bank wacht
een hooge wetenschappelijke wijding heeft, en dat de booze tongen toch altijd
het ergste zullen spreken, hetzij U op Uw plaats blijft, of vooral wanneer U
ons verlaat.'

Mees heeft vanuit Scheveningen per kerende post gereageerd op het beroep
van zijn collega's. Zeer onder de indruk van en ontroerd door de bewijzen
van vriendschap en waardering - 'mijn gemoed schoot vol, toen ik zag hoe
ver boven verdiensten ik door u allen gewaardeerd word' - verklaart hij met
nadruk, dat, wanneer hij tot de overtuiging mocht komen, dat hij beter deed
met aanblijven dan met heengaan, geen gemakzucht hem zou weerhouden
zijn plicht te doen. Maar hij voegt er onmiddellijk aan toe, dat hij die over-
tuiging vooralsnog niet heeft. Hij zegt, dat de herziening van de bankwet tot
1888  verdaagd kan worden, hetgeen  mij doet vermoeden,  dat  hij  van  de  10-
pende besprekingen over een eventuele tussentijdse wijziging van het octrooi
toen al weinig resultaat meer verwachtte. En, realist als hij is, merkt hij op,
dat op zijn leeftijd, wat kans op behoud van kracht betreft, 66n jaar zoveel
geldt als een reeks van jaren op jeugdige leeftijd. Maar hij belooft de zaak in
ernstige overweging te houden.

Deze overweging heeft niet tot een voor de Bank positief resultaat gevoerd.
In zijn herdenkingsrede heeft Pierson uit laten komen, dat het uiteindelijk
niet in Mees' voornemen heeft gelegen om zich voor de periode na 3 I  maart
1885  herkiesbaar  te  stellen.'  Maar ook wanneer de beslissing niet negatief
uitgevallen was, zou de Bank er weinig aan gehad hebben. Nog was het jaar
niet om, of de Bank was haar president door de dood ontvallen.

In de voorafgaande hoofdstukken is getracht opnieuw de weg te bewandelen,
die Willem Cornelis Mees door het leven gegaan is. Het tract van die weg
was niet moeilijk te vinden, gemarkeerd als het is door niet voor betwijfeling
vatbare herkenningspunten, zowel aan het begin als aan het einde en voor het
verloop daartussen. Data liggen vast; voorvallen en gebeurtenissen  uit  het
prive-leven zijn bekend;  er  zijn geen witte vlekken  in het verloop  der  car-
ritre. Maar moeilijker is het om zich een beeld te vormen van hetgeen zich
afgespeeld heeft in de geest van de man, die we gevolgd hebben. Daarvoor
moesten we stil staan op die plaatsen van zijn weg, waar hij zelf stil stond en
waar hij zich de tijd gaf om verslag te doen van wat hij zag en ondervond.
9.    Vgl, N.G. Pierson, Levensbericht van  Mr. W.C.  Mees, in: Verspreide economische
geschriften, deel II, biz. 35 I.
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Gelukkig heeft hij dat vaak gedaan. Ook zonder dat zijn ambtsuitoefening
hem daartoe min of meer dwong, heeft Mees in redevoering, in artikel, boek
of brief zijn visie gegeven op het landschap, dat hem omringde. Daardoor

stelde hij ons in staat na te gaan, in hoeverre hij een scherp observator was,

voor wiens oog geen merkwaardigheid verborgen bleef en konden we op-
maken, wat in het waargenomene zijn bewondering en wat zijn misnoegen of

onbehagen opwekte, of ook waarvoor hij onverschillig bleef. Daarom zijn
deze geschriften en uitingen, waarin Mees zijn gedachten neerlegde, in de vo-

rige hoofdstukken onderzocht, soms stuk voor stuk, wanneer ze op verschil-

lende aandachtsvelden betrekking hadden, soms en bloc, wanneer ze hetzelf-

de terrein bestreken, zij het onder verschillende belichting.
Mees was echter niet alleen waarnemer en beoordelaar; op sommige  van

zijn aandachtsvelden was hij zelf als werker actief, propageerde hij de aanleg
van nieuwe wegen of legde hij ze zelf aan om het terrein beter begaanbaar te
maken of zelfs te ontsluiten. Niet alleen de man van de wetenschap, ook de

man van de daadto kon in de voorafgaande bladzijden aan bod komen.

Thans, aan het einde van de weg, moet het zo zijn, dat we ons een duidelijk
beeld kunnen vormen van de man, wiens levensweg en Ievenswerk we stap
voor stap gevolgd hebben. En met voorbijgaan aan details, als het ware in

vogelvlucht nogmaals dezelfde weg afteggend, zouden we ons af kunnen vra-

gen, welke dan de wezenlijke trekken zijn van het beeld, dat zich in onze

geest heeft vastgezet. Beantwoording van die vraag zou tevens duidelijk kun-
nen maken,  of er overeenstemming is met het oordeel over of het inzicht in de

figuur Mees, dat zijn tijdgenoten zich gevormd hebben. Want dit laatste heb-

ben zij gedaan en zij hebben het uitgesproken ook. In de loop van ons levens-

verhaal zijn wij herhaaldelijk opinies van tijdgenoten omtrent de persoon en
het werk van Mees tegengekomen. Zij wijzen grotendeels in gelijke richting
en beschrijven ons een man van grote geestelijke allure, van onverdroten

plichtsbetrachting, oprecht en eenvoudig van karakter en van buitengewone
betekenis wat zijn prestatie aangaat, zowel in de praktijk van zijn ambtsver-

vulling als op wetenschappelijk gebied.
Natuurlijk wil ik mij hier de negatieve beoordeling herinneren, die Mees'

Proeve indertijd bij verschijnen van bepaalde zijde gekregen heeft.1 1 Maar de

'officiele' wetenschap van destijds heeft deze critiek nooit serieus genomen,

met uitzondering dan van Ackersdijck, die echter meende ze totaal te kunnen

ontzenuwen. Pierson daarentegen heeft die critiek geheel en al genegeerd en

Vissering heeft ze opzij geschoven als zijnde amateuristisch van aard en bo-

vendien ingegeven door een gevoel van gekwetstheid wegens vermeende op-

Io.    Vgl. hier, Hoofdstuk IV, noot 89.
I L     Vgl. hier, Hoofdstuk II, biz. 88 e.v.



412 SAMENVATTINGENNABESCHOUWING

zet tot dwarsboming van eigen ideeen en plannen van de critici. Men behoeft
er niet van overtuigd te zijn, dat de officiele wetenschap het in deze volledig
bij het rechte eind had. om toch van mening te kunnen zijn, dat Mees' eerste-
ling een in ineerdere opzichten zeer knappe prestatie was.

Evenmin als de critiek op de Proeve verzwijg ik de irritatie, die Mees' hou-

ding in de muntkwestie in sommige, met name pariementaire kringen gewekt
heeft, een irritatie, die hierop berustte, dat men die houding - naar mijn me-
ning ten onrechte - bepaald meende te zien door een te veroordelen onder-
schikking van het algemeen belang aan het belang van de Nederlandsche
Bank.

De gesignaleerde negatieve geluiden zijn evenwel slechts naar verhouding
geringe dissonanten in het koor der tijdgenoten, dat bijna 66nstemmig Mees'
lof gezongen heeft. Sterk komt dat ook tot uitdrukking in de herdenkings-
artikelen en herdenkingsredevoeringen na Mees' overlijden geschreven en
uitgesproken. Schrijvers in krant en tijdschrift, sprekers tijdens de indruk-
wekkende begrafenisplechtigheid of tijdens zittingen van de colleges, waar-
van Mees deel uitmaakte, zij roemen eensgezind de talenten, die Mees bezat
en de wijze, waarop hij ze gebruikte. Zij geven zich allen rekenschap van het
grote verlies, dat geleden is en gevoeld wordt in de kringen, waarvan zij de
pen- of stemvoerders zijn. Ik weerhoud mij van het geven van citaten, waar-
mee ik zonder moeite vele pagina's zou kunnen vullen, maar niet omdat ik
geneigd zou zijn in deze uitspraken niet meer te zien dan de min of meer
obligatoire uitingen van respect en bewondering bij het heengaan van een
man, aan wie tijdens zijn leven hoge onderscheidingen ten decl waren geval-
len 12 en die tot het laatste toe actief was op hoge posten.

Zo luid echter als de stemmen van waardering der tijdgenoten bij leven en
dood van Mees geklonken hebben, zo stil is het kort nadien rond zijn figuur
geworden. In een artikel in het avondblad van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van 7 aUgUStUS I 934, geschreven naar aanleiding van de introductie
van een bankbiljet van vijfentwintig gulden met de beeltenis van Mees, gaat
H.N. Boon zelfs zo ver te zeggen, dat de naam van Mees spoedig na diens
dood geheel vergeten is en dat dan ten onrechte, omdat volgens deze schrijver
Mees toch een dergenen was, die Nederland hebben ingeleid in een periode
van hernieuwde bloei.13  Zo  ver  als  Boon  wil  ik wat betreft die vergetelheid
niet gaan. Men brengt geen bankbiljet in het verkeer met het portret van

I 2.     Mees werd in  1874 bij bevordering benoemd tot Commandeur in de Orde van den Ne-
derlandschen Leeuw. Ik vermeldde hier in noot 7 Mees' erelidmaatschap van de Cobden-
Club.  Sedert  1849 was  hij  lid  van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.  Wij
hebben hem ontmoet als actief lid van de koninklijke Akademie van Wetenschappen.I3.    Vgl. H.N. Boon, Mr. W.C. Mees als oeconoom.
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iemand, van wie men zich zelfs de naam niet meer herinnert. Maar men moet
toegeven, dat er in de latere literatuur, zeker in die van na 1900, weinig over
W.C. Mees te vinden is. In werken van ruimere historische opzet, ons land
betreffende, komt men zijn naam zelfs niet tegen, of hij moet het doen met
een voetnoot, zoals bijvoorbeeld in de groots opgezette twaalfdelige Algemene
Geschiedenis der Nederlanden (I 949-I958).14 Latere geschiedschrijvers heb-
ben in hem klaarblijkelijk geen figuur van nationale betekenis gezien.

Raadpleegt men de specialistische literatuur betrefrende het geld- en bank-
wezen, de handelspolitiek of de sociale problematiek, met name voorzover
studies op deze gebieden van historische aard zijn, dus een beschrijving geven
van de feitelijke ontwikkeling met daaraan min of meer gekoppeld een ana-
lyse van de evolutie der denkbeelden, dan valt er zeker wat te oogsten, maar
schraal blijft het. De grote uitzondering is natuurlijk A.M. de Jong, uit wiens
schildering  van de lotgevallen der Nederlandsche  Bank  in de periode  I 850-
I880 de figuur Mees eenvoudig niet weg te denken is. Voor De Jong's lezers
blijft weinig verborgen van de activiteiten van Mees als secretaris en president
van de Bank en ook al is men van mening, dat De Jong's werk voornamelijk
descriptief van opzet is, men leert een mens kennen uit zijn daden. Wie de ge-
schiedenis  van de Nederlandsche Bank bestudeert  voor de periode   I 850-
1880, bestudeert ipso facto Mees. Mees was echter meer dan alleen hart en
ziel van de Bank in zijn tijd. Uit de bankgeschiedenis komt slechts een be-
paald facet van zijn persoonlijkheid, hoezeer wellicht het van maatschappe-
lijk standpunt bezien belangrijkste, naar voren.

Verlaat men de literatuur betreffende de Nederlandsche Bank en wendt
men zich tot de meer algemene literatuur over geld- en bankwezen, dan krijgt
de figuur van Mees al spoedig minder relief. Men kent hem en verwijst naar
hem als de auteur van een boek over een van onze oudste bankinstellingen.
Bekend is hij ook als de criticus van de bankplannen van Santhagens c.s. in
de jaren dertig van de vorige eeuw, zoals bijvoorbeeld bij H.M. Hirschfeld in
het eerste hoofdstuk van diens Het ontstaan van het moderne bankwezen in
Nederlanduit I 922.15

Het blijft echter veelal bij vermeldingen en verwijzingen. Bij Hirschfeld is
bijvoorbeeld opvallend, dat hij zich zonder meer bij de zojuist genoemde
critiek van Mees aansluit, daarbij aan diens argumentatie meer gewicht ge-
vend dan haar naar mijn mening toekomt.

14· Vgl. Algemene Geschiedenis der Nederlanden, decl 10, biz. 269. In cen voetnoot wordt
Mees hier door I.J. Brugmans, schrijver van hoofdstuk X, Economische en maatschappe-
lijke verhoudingen in het Noorden 1840-1870,66n der auteurs genoemd, die de gedachten
van het economisch liberalisme verbreidden.
I5·   Vgl. H.M. Hirschfeld, Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland, blz.
50 e.v. Vgl. over de bankplannen van Santhagens c.s. hier, blz. 92 e.v.



414 SAMENVATTINGENNABESCHOUWING

Niet geheel duidelijk komt verder Hirschfeld's mening naar voren over de
negatieve houding  van de Nederlandsche  Bank  (lees:   Mees)16 ten aanzien
van de Cradit Mobilier-plannen in de vorm waarin zij in Nederland in eerste
instantie geintroduceerd werden. Ik denk hier aan het op Frans initiatief be-

rustende plan voor een 'Algemeene Crediet-Maatschappij voor het Koning-
rijk der Nederlanden' alsmede aan de plannen van de groep-K8nigsw8rter,
eveneens daterend uit 1856. Hij vindt echter de gronden van Mees voor diens

negatieve oordeel inzake deze plannen, welk oordeel tot de torpedering daar-
van door de rijksoverheid geleid heeft, blijkbaar belangrijk genoeg om de
stukken, waarin Mees' overwegingen zijn neergelegd, de twee adviezen van
de Nederlandsche Bank aan de minister van financien van respectievelijk 27
juni en 23 augustus  I 856, in extenso in de bijlagen van zijn  boek op  te ne-
men.17 Uit deze stukken valt af te leiden - en dit verdiende toch enige nadruk
-, dat Mees erkende, dat er behoefte bestond aan een gezonde vorm van in-
dustriefinanciering. Maar hij ontkende, dat door realisering van de door hem
gewraakte projecten in die behoefte zou kunnen worden voorzien en hij kon
tot geen andere conclusie komen dan dat het eigenlijke oogmerk van de plan-
nenmakers niets anders was dan effectenspeculatie op kosten van het publiek.

Ik zal Hirschfeld niet verder volgen in het kernstuk van zijn boek, zijn be-
spreking van de golf van nieuwe bankplannen, die in het begin van de jaren
zestig op kwam zetten en die, zoals bekend, in het jaar  I 863, het jaar van de
Bankwet, geleid heeft tot de stichting van een vijftal credietinstellingen, ge-
deeltelijk weer steunend op de ideeen van het Cradit Mobilier en waarvan

sommige het stadium van de kinderziekten niet overleefd hebben, zoals bij-
voorbeeld de Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid onder lei-
ding van Alexander Mendel en Frans van Heukelom.18 Minder pregnant dan
ik wensen zou komt toch ook bij Hirschfeld op dit punt naar voren, dat Mees
in deze bewogen periode van het Nederlandse bankwezen de man geweest is,
die er voor gezorgd heeft, 6n door de waarborging van de unieke positie van
de Nederlandsche Bank als circulatiebank en herdisconteringsinstituut tn
door het vestigen van een filialennet door het hele land, dat onder het vader-
landse credietwezen een fundament gelegd werd, dat ook in tijden van crises
zijn deugdelijkheid bewees. 19

Geheel weg valt helaas de figuur Mees in een uitvoerig artikel van G.M.
Verrijn Stuart in De Economist van 1952, getiteld Honderd jaar geld- en

16.     Vgl. hier, Hoofdstuk V, noot I.
17·   Vgl, H.M. Hirschfeld, t.a.p. bijlagen IIen III.
18.     Vgl. Idem, blz. 55 e.v. en blz. 83 e.v.
19.   Vgl. Idem, biz. 71 e.v.
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bank,vezen.2° Nu is dit artikel, geschreven bij gelegenheid van het honderd-
jarig bestaan van De Economist, voornamelijk gebaseerd op artikelen over
monetaire problemen, in de loop der jaren verschenen in het jubilerende tijd-
schrift en gezegd moet worden, dat van Mees' hand hierin hoegenaamd niets
te vinden is.21 Verrijn Stuart noemt Mees in het begin van zijn artikel wel een
verdienstelijke figuur in de overigens voor de beoefening van de economische
wetenschap weinig belangrijke periode, waarin De Bruijn Kops met De Eco-
nomist begon, maar daar blijft het bij. Want wanneer de schrijver zich in het
vervolg van zijn kroniek een uitstapje veroorlooft - een voor zijn lezers zeer
leerzaam uitstapje - buiten de jaargangen van De Economist, vooral om zo
meer reliEf te geven aan de monetaire opvattingen van Pierson - 'de grote
economist van ons land uit de vorige eeuw'22 _, dan maakt hij geen gebruik
van de gelegenheid om Pierson's grote inspiratiebron voor diens denkbeelden
omtrent het bimetallisme,23 in casu W.C. Mees, zelfs maar te noemen. Men
kan daar vrede mee hebben, wanneer men zich tegelijkertijd realiseert, waar-
aan bij Verrijn Stuart zeker niet te twijfelen is, dat honderd jaar geld- en
bankwezen in De Economist niet identiek is met een eeuw geld- en bank-
wezen in Nederland.

Steekproeven op het terrein van de literatuur betreffende de geschiede-
nis der economische, inzonderheid der handelspolitiek leveren ten aanzien
van Mees geen indrukwekkende resultaten op. In het omvangrijke werk
van J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen I850 en 19I 4

uit 1968, dat toch beschouwingen bevat over het belastingstelsel, de in-
voerrechten en de handelspolitiek in de door hem behandelde periode, zal
men de naam van W.C. Mees niet tegenkomen. Bij De Jonge treft overigens
een passage, waarin hij betoogt, dat de scheepvaartwetten van Van Bosse,
van I850, meer de uitkomst van opportunisme en drang van de omstandig-
heden dan van principieSIe overtuiging waren.24 Hij beroept zich daarbij o.a.
op Brugmans, die de pressie van Engeland beklemtoont bij de introductie van
een meer liberate handelspolitiek in Nederland.25 Ik merk daar echter bij op,
dat Brugmans op een andere plaats als zijn mening geeft, dat het de scheep-
vaartwetten van  I 850 zijn geweest, die de volledige vrijmaking van de door-
20.    Vgl. G.M. Verrijn Stuart, Honderd jaar geld- en bankwezen, De Economist, I 952,
blz. 880 e.v.
2 1. Mees' artikel 'Maatregelen der Regering tegen den omloop van vreemde munt' is het
enige, wat hij, voorzover mij bekend, in de Economist geplaatst heeft en dan nog anoniem.
Vgl. S. Vissering, Levensbericht, blz. 25·
22.    Vgl. G.M. Verrijn Stuart, Honderd jaar geld- en bankwezen, t.a.p. blz. 887.
23·   Vgl. ook C.A. Verrijn Stuart, Levensbericht van Mr. Nicolaas Gerard Pierson, t.a.p.
biz. 66.
24·   Vgl. J.A. de Jonge, t.a.p. blz. 32 1.
25·     Vgl. I.J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, blz. 2 I 5 e.v.
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voer hebben gebracht en dat belangrijk tot deze ontwikkeling heeft bijgedra-
gen een in  I 848 door de Kamer van Koophandel te Rotterdam ter zake uit-
gebracht advies, 66n van de vele activiteiten, waarbij Mees in zijn Rotter-
damse jaren betrokken was en waarop ook door mij hiervoor al gewezen
is.26 Brugmans neemt Ratte"s kwalificatie van dit advies over als zijnde 'een

voortreffelijke synthese van de ervaringen van de koopman en de streng vol-
gehouden doctrine van de theoretische econoom' en hij voegt er zelf aan toe:
'te verwachten van een Kamer waarvan Mr. W.C. Mees secretaris was en H.
(moet zijn: A.,  schr.) van Ryckevorsel voorzitter.' Ratt627 betoogt nu juist,
dat het de principi@le vrijhandelsopvatting van het duo Van Ryckevorsel-
Mees was, die hen het reciprociteitsbeginsel in de tarievenpolitiek, zoals

voorgestaan door Van Hall, deed afwijzen en hen tot voorstanders maakte van

een vrijwillig en autonoom aanvaarde liberalisering van in- uit- en doorvoer.
De vraag: opportunisme of overtuiging als voornaamste stimulans achter

de  scheepvaartwetten  van  I 850 wordt eveneens aangeroerd  door  Van  der
Mandele in zijn in I933 verschenen Het liberalisme in Nederland.28 Deze

schrijver is van mening, dat niet gedwongen navolging van Engeland maar
eigen overtuiging Van Bosse tot zijn wetsvoorstellen bracht. Ik wil dit laatste
zeker niet ontkennen, maar heb er bezwaar tegen, dat de schrijver met geen
woord melding maakt van de adviezen, die de Rotterdamse Kamer van
Koophandel aan Van Bosse ter zake uitgebracht heeft en evenmin dus van de

mogelijke invloed, die zij op de meningsvorming ten departemente uitgeoe-
fend kunnen hebben.29 Ik vind het daarnaast ook weer typerend voor de vrij
geringe aandacht en belangstelling, die Mees in de latere literatuur gevonden
heeft. dat in een boek als dit van Van der Mandele, dat toch in den brede de

ontwikkeling der liberale denkbeelden niet alleen op staatkundig maar ook
op sociaal-economisch gebied in de negentiende eeuw schetst en uitvoerige
aandacht schenkt aan de meer of minder markante figuren, hierbij betrokken,
de naam van W.C. Mees slechts zo ongeveer valt als ook een schrijver op
economisch gebied, zonder enige verdere aanduiding van aard en kwaliteit
van zijn werk.30

Een ander terrein, waarop men geneigd is, Mees' werk overziende, zijn
voelhorens uit te steken naar tekenen van nog levende althans latere belang-

26.    Vgl. Idem, biz.  120. Vgl. ook hier, blz. 149
27·   Vgl. J. Rattt, De Nederlandse doorvoerpolitiek en de vrije vaart op de internationale
Rijn, biz. I53.
28.    Vgl. K.E. van der Mandele, Het liberalisme in Nederland, blz. 85.
29.  Vgl. over de rol, die volgens van der Mandele ten aanzien van de scheepvaartwet-
geving van 1850 gespeeld is door mr. Gerrit de Clercq (1821-1857), zoon van de bekende
Rdveil-voorman Wilem de Clercq, t.a.p. biz. 56 e.v.
30.    Vgl. K.E. van der Mandele, t.a.p. biz. 82.
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stelling voor diens persoon, is de literatuur over het armoedevraagstuk, het
nog niet tot 'sociale kwestie' gepromoveerde verschijnsel van een massaal
pauperdom in het Nederland van ruwweg de tweede helft van de achttiende
en het eerste driekwart van de negentiende eeuw. Dan ziet men, dat bijvoor-
beeld een auteur als H.W. Methorst zich in zijn Werkinrichtingen voor Behoef-
tigen nog nagenoeg geheel baseert op Mees' beschouwingen over de oorzaken
der armoede en de mogelijkheden de kwaal te verhelpen. Alhoewel Methorst
een wat meer genuanceerd standpunt ten aanzien van de bevolkingswet van
Malthus inneemt dan Mees,31 onderschrijft hij toch diens mening, die vol-
gens Methorst hierop neerkomt, 'dat de werkinrichtingen slechts kunstmatig
die roode beperkingslijn' (de rode streep van armoede, ellende en dood, die
de bevolkingsgroei in evenwicht houdt met de groei der bestaansmiddelen)
'kunnen doen verdwijnen, met 't gevolg dat de bevolking, niet meer de ellen-
de voor oogen hebbende, onbedachtzaam zal voorttelen; dat verder de in 't
leven geroepen schijnwelvaart met moeite zal voortduren, totdat de helpende
hand gaat verkommeren onder den last dien zij torst, en de inrichting be-
zwijkt onder al te groote kosten, waarna een toestand ontstaat nog veel ellen-
diger dan vroeger, doordat na de ophefling der instellingen de beperkingslijn
van ellende en dood met groote scherpte zal worden vervolgd daar, waar zij
vroeger verflauwd was.'32 Dit zijn vertrouwde klanken voor degene, die ken-
nis genomen heeft van het vroegere geschrift van Mees. Methorst volgt Mees,
'die een autoriteit op dit gebied is,'33 tevens in diens beschouwingen over de

positieve kanten, die in zeer bepaalde gevallen en bij een zeer bepaalde opzet
aan werkinrichtingen te ontdekken vallen. Al met al wordt men, wanneer
men Mees gelezen heeft, uit het boek van Methorst ten aanzien van de behan-
delde materie niet veel wijzer. Althans ten principale niet. Informatief is het
boek zeker, zo bijvoorbeeld met betrekking tot het Engelse werkhuisstelsel.
In analytisch opzicht meen ik, dat het boek van Methorst het mindere is van
dat van Mees, vooral wanneer ik daarbij bedenk, dat Methorst's boek, hoe-
weI niet behorend tot de nieuwere literatuur - het dateert van 1895 -, toch een
halve eeuw na Mees' Werk-inrigtingen het licht zag. Wat te denken bijvoor-
beeld van Methorst's mening, dat een van de oorzaken der armoede een'ver-
keerde wijze van voortbrenging' is, waardoor 'de een te veel en de ander te
weinig van het gezamenlijk voortgebrachte kan verkrijgen.'34 Een dergelijke
verwarring van de definiifring35 van een verschijnsel met het aangeven van de

3 L      Vgl. H.W. Methorst, Werkinrichtingen voor Behoeftigen,  blz. 200 e.v.
32.   Vgl. Idem, blz. I96.
33·    Vgl. Idem, blz. 218.
34.   Vgl. Idem, blz. 205 e.v.
35·   Men kan beter spreken van een poging tot definitring. Het armoedeverschijnsel doet
zich in deze opvatting ook voor, wanneer allen 'te weinig' ontvangen.
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oorzaken komt men bij Mees niet tegen, weI in de oudere literatuur over het
armoedeverschijnsel.36 In Mees' opvatting van het economisch stelsel ont-
vangt elke deelnemer aan de voortbrenging juist datgene, wat hem volgens de
innerlijke wetmatigheid van dat stelsel toekomt, kort gezegd, de markt be-
slist over ieders aandeel. Is dat naar Andere maatstaven, die men ook bij
Mees vindt, 'te veel' of 'te weinig,' dan volgt daaruit bij hem niet, dat het
heersende stelsel 'verkeerd' is. Dat stelsel kan immers ook 'goed' werken, als
de mensen maar zo verstandig zijn om gebruik te maken van de mogelijkhe-
den, die het hun biedt. Hoewel, dit levert weer geen grond op om de gevestig-
de sociaal-economische orde als een onaantastbaar iets voor te stellen, zoals

Mees nog doet, waaraan men zich maar te conformeren heeft. En men zou
kunnen zeggen, dat bij schrijvers als Methorst in tegenstelling met Mees toch
iets doorbreekt van die principiEle onvrede met de gevestigde orde, die het
armoedeverschijnsel tot sociale kwestie zou doen evolueren.37 Methorst zelf
heeft tot die evolutie echter weinig bijgedragen.

Is de economische benadering van het armoedevraagstuk niet de sterkste

zijde van het boek van Methorst, in nog meerdere mate geldt dit voor een
veel later - in 1955 - verschenen geschrift over dit onderwerp, namelijk het
boek van P.B.A. Melief, De strijd  om  de  armenzorg  in  Nederland  I795-1854·
Melief heeft zich in het bijzonder bezig gehouden met de juridische achter-

gronden van de armenzorg in Nederland. Hij vermeldt Mees' studie over de

werkinrichtingen in zijn bibliografie, maar men speurt tevergeefs naar een
woord over hem in zijn tekst, waarmee hij een van de belangrijkste werken
uit het behandelde tijdvak met betrekking tot zijn onderwerp onbesproken
laat.

Niet over het hoofd gezien wordt Mees bij Van den Eerenbeemt in diens

uitvoerig artikel in een allevering van het Tijdschrift voor geschiedenis \fit
1975, speciaal gewijd aan het onderwerp Armoede en armenzorg5 naar welk
artikel ik zojuist al verwees. Onder de titel: Armoede  in  de 'gedrukt€   optiek
van de sociale bovenlaag in Nederland, r750-1850 geeft de schrijver een beeld
van de gedachten, voorzover op schrift gesteld, die bij het denkend ded van
de natie ten aanzien van het armoedevraagstuk in de genoemde periode ge-
leefd hebben. Daarbij noemt Van den Eerenbeemt de economist mr. W.C

36.  Vgl. het uitvoerige overzicht van die literatuur bij H.F.J.M. van den Eerenbeemt,
Armoede in de 'gedrukte' optiek van de sociale bovenlaag in Nederland,  1750-1850, Tijd-
schrift voor Geschiedenis, jaargang 88, afievering 4, biz. 468 e.v. Zeer duidelijk bijvoorbeeld
(biz. 493) bij Van Skarbek: 'Als hoofdoorzaak van de armoede ziet hij "de groote ongelijk-
heid in de goederen der fortuin, de slechte verdeling der bezittingen en der bronnen van
inkomsten, onder de verschillende klassen der maatschappij".'
37·    Vgl. H. Hoefnagels' scherpzinnige analyse van het ontstaan der sociale kwestie in zijn
Een eeuw sociale problematiek. blz. 52 e.v. en blz. 95 e.v.
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Mees als een auteur, die in de jaren veertig veel invloed verwierf.  Uit zijn rd-
sumt van Mees' boek over de werkinrichtingen zou een niet-kenner van Mees
echter wellicht ten onrechte de conclusie kunnen trekken, dat Mees niet prin-
cipieel afwijzend stond tegenover werkverschaffing als oplossing in de strijd
tegen het pauperisme.38 Mees, zagen we, aanvaardde weliswaar werkinrich-
tingen onder zeer stringente voorwaarden, in bepaalde gevallen ook als on-
derdeel van een niet vermijdbare armenzorg, maar zijn grote idee was juist,
dat, waar armenzorg als zodanig geen redmiddel kon zijn voor de kwaal der
armoede, omdat zij in stand hield, wat zij dacht te bestrijden, ook de zo zeer
aanbevolen werkinrichtingen, die bovendien slechts verplaatsing van werk-
gelegenheid betekenden, geen afdoende oplossing konden brengen. De op-
lossing - duurzame verbetering van het lot van de armen dus - verwachten
van werkinrichtingen was volgens Mees een illusie, een gevaarlijke illusie
bovendien, omdat zij de aandacht af zou kunnen leiden van het enig afdoen-
de geneesmiddel, de verheffing van het verstandelijk en moreel peil der be-
trokkenen.

Rest ten slotte de vraag, of er divergentie is tussen het oordeel der tijdgenoten
en dat van latere generaties ten aanzien van Mees' prestaties puur als theore-
tisch-econoom. Die vraag lijkt op het eerste gezicht niet moeilijk te beant-
woorden. Want wanneer men van Pierson, die Mees als zijn leermeester, ze-
ker ook op het stuk van de theoretische economie, beschouwde, in zijn be-
kende Nutslezing van  I 887 over De sociale quaestie nog verneemt, dat hij
niet aarzelt Mees te rangschikken 'onder de grootste economen van onzen
tijd,'39 dan moet het bijzonder treffen, dat men in later tijd zo weinig weer-
klank vind van dit krachtige geluid; in het geheel niet in die latere literatuur,
die zich bepaalt tot weergave van de eigentijdse visie op het economisch pro-
ces; spaarzaam, zoals ik opmerkte aan het begin van mijn zevende hoofdstuk,
in de literatuur, die zich bezig houdt met de geschiedenis van het economisch
denken, zelfs wanneer die aandacht besteedt aan de ontwikkeling in Neder-
land. Nu zijn we in ons land niet rijk gezegend met geschriften, waarin dat
laatste aspect veel aandacht krijgt. En er zijn zeker maar weinig auteurs, die
zoals Irene Hasenberg-Butter de ontwikkeling der economische theorie in
Nederland tot onderwerp van speciale studie gemaakt hebben.40 Deze
schrijfster deed dat voor de periode 1800-I 870 en het kon moeilijk uitblijven,
of zij moest de plaats van Mees daarin trachten aan te geven. Zoals ik eerder

38.    Vgl. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, t.a.p. (zie noot 36) biz. 495 e.v.
39.    Vgl. N.G. Pierson, De sociale quaestie, blz. 25.
40.     Vgl. haar ook eerder genoemde boek Academic economics in Holland, I 800-I 870.
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opmerkte,41 komt Mees in deze studie naar voren als de man met een grote,

diepe belangstelling voor economische theorie, dat wil zeggen, dat het hem
erom te doen was de fundamentele samenhangen binnen het economisch
proces bloot te leggen. Naar mijn mening treffend merkt de schrijfster daar-
naast op, dat meer dan bij contemporaine schrijvers en denkers ook de
'policy-oriented writings' van Mees - men denke aan zijn boek over de werk-
inrichtingen - op theoretische analyse berustten.42

Zowel wat thematiek betreft als methodiek krijgt Mees de eerste plaats on-
der de economen uit het besproken tijdvak toegewezen. De schrijfster meent
echter als algemene conclusie uit haar onderzoek te moeten vaststellen, dat
gedurende de negentiende eeuw43 het economisch denken in Nederland in
hoge mate eclectisch van aard was en met uitzondering van Mees' theorie van
het internationaal bimetallisme niet gekenmerkt wordt door oorspronkelijk-
heid.44 Primus te zijn binnen een groep wijst op uitzonderlijke kwaliteiten,
maar het karakter daarvan krijgt een bijzondere kleur, wanneer de betreffen-
de groep voornamelijk bestaat uit denkers zonder een enigszins opmerkelijke
eigen inbreng in de wetenschappelijke ontwikkeling.

Dit geeft mij aanleiding om de waardering der tijdgenoten op dit punt nog
eens nader onder de loupe te nemen. Ik knoop daarbij in eerste instantie
weer aan bij Pierson.

In zijn herdenkingsrede voor de Koninklijke Akademie van Wetenschap-
pen heeft Pierson als zijn overtuiging uitgesproken, dat, mocht het te eniger
tijd komen tot een geschiedschrijving van de economische studitn in Neder-
land, men spreken zou van een 'school van Mr. W.C. Mees'45. Maar reeds

zes jaar later, in zijn Economisch Overzicht in De Economist van  I 890, geeft
dezelfde Pierson aan deze uitspraak een enigszins andere wending door,
sprekend over de betekenis van Mees voor de economische wetenschap, op te
merken, dat diens invloed op de jongere economen niet zozeer de inhoud van

zijn leerstellingen betrof - 'de grootste mannen vormen geen school, daar-
voor zijn zij te breed, te veelzijdig,....,' maar veeleer zijn methode van wer-

4I.    Vgl. hier, blz. 347·
42. Vgl. Irene Hasenberg-Butter, t.a.p. biz. I02.
43·   De figuur van N.G. Pierson wordt door de schrijfster slechts incidenteel bij haar on-
derzoek betrokken. Vgl. t.a.p. biz. 3·
44· Vgl Irene Hasenberg-Butter, t.a.p. blz. 103. De schrijfster had er mijns inziens beter
aan gedaan ook S. van Houten's waardeleer onder de excepties op te nemen. Vgl. hier,
blz. 345· In een bespreking van het boek van I. Hasenberg-Butter in Bijdragen en mede-
delingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (deel 86, aflevering 3,1971, blz. 433)
plaatst T.J. Kastelein een vraagteken bij de importantie, die de schrijfster voor de geringe

ontplooiing van de economische wetenschap in Nederland hecht aan de destijds bestaande
binding van het economisch hoger onderwijs aan de juridische faculteiten.
45·    Vgl. N.G. Pierson, Verspreide economische geschriften, decl 2, blz. 358.
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ken - 'hij leerde ons doordringen in problemen,... vragen stellen,....  sa-
menhang vinden tusschen verschijnselen.... '46 De verdienste van  Mees  is

eigenlijk volgens Pierson, dat hij de geesten der jongeren ontvankelijk heeft

gemaakt voor het verwerken van de denkbeelden, die, elders ontstaan, -
Pierson spreekt van de 'Engelsch-Oostenrijksche alliantie,' daarmee Jevons
en Menger bedoelend - ook in ons land tot een vernieuwing van de theorie
zouden leiden. 47

Vernieuwing van de theorie in ons land.
Pierson zelf is wellicht het meest sprekend voorbeeld van de ontwikkeling,

die hij schetst. Oud genoeg om nog als tijdgenoot van Mees aangemerkt te
kunnen worden en door persoonlijk contact nog gestimuleerd om met diens

denkwijze, met diens methodiek vertrouwd te raken, anderzijds jong genoeg
om kennis te kunnen nemen van de nieuwe ideeen der Engels-Oostenrijkse

schrijvers, het gewicht daarvan te doorzien en de intellectuele kracht en am-
bitie te bezitten voor een poging tot synthese van oud en nieuw. Zo bezien
zou men juist Pierson, de man, die nooit opgehouden heeft de lof van Mees,
ook als theoretisch econoom, te zingen, aan kunnen wijzen als de'schuldige,'
die verantwoordelijk is voor de schaduw, die over Mees in dit opzicht geval-
len is. Wat Mees had en gaf, is als het ware opgezogen en verwerkt door Pier-

son - vele zijn de passages in zijn Leerboek, die expliciet of impliciet naar

Mees voeren -, maar daarnaast had hij en greep hij de gelegenheid zich de
vernieuwing  van de theorie  van  rond   I 870 eigen te maken  en deze nieuwe

ideeen ook in zijn mede van Mees ontvangen instrumentarium in te bouwen.
Voor latere generaties kon hij aldus onze grootste econoom van de negen-
tiende eeuw worden, een titel, die hij zelf zo graag gereserveerd zou hebben
willen zien voor zijn eigen leermeester en vriend.

In verband hiermee moeten we bedenken, dat voor menig tijdgenoot van
Mees zijn ster als theoretisch econoom niet zo helder gestraald heeft als voor
de wellicht meest geschoolde en zeker meest productieve onder dejongere
economen van die tijd, in casu Pierson. Uit de studie van het werk van Mees
moest ik de conclusie trekken, dat hij, daartoe aangezet en deels geleid door
Ackersdijck, het niveau der economische wetenschap bereikt heeft, waartoe

deze gestuwd was door Ricardo en Malthus en waarop ze bevestigd en ver-
ankerd was door John Stuart Mill, maar tevens dat Mees op die hoogte is
blijven staan en weinig zicht meer heeft gehad op hogere plateau's, een con-
clusie, waarvan ik in de latere uitspraken van Pierson een bevestiging be-
luister. Maar de klim naar de hoogte, die Mees wist te bereiken, was voor
Nederland rond  I 850 al een unieke prestatie, een klim te steil voor een breder

46.     Vgl. Idem, idem, blz. 50I.
47·    Vgl. Idem, idem, blz. 505·
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publiek, moeilijk te volgen zelfs voor de vakgenoten. Wat dit laatste betreft,
herinner ik aan de bespreking van Mees' Overzicht in De Economist van de
hand van De Bruyn Kops, waarnaar ik eerder verwees,48 maar die hier nog
enige aandacht vraagt.

Men kan deze bespreking beter een uitvoerige aankondiging noemen dan
een beoordeling. Van de vijf en twintig bladzijden druks, die het stuk be-
slaat,49 gaan er om te beginnen ruim vier op aan gemoedelijk gekeuvel over
het De Bruyn Kops zo waardevol voorkomende feit, dat het een leider van
een bank is, die zijn licht laat schijnen over algemeen theoretisch-economi-
sche vraagstukken. Vanuit het bankwezen en de geldhandel heeft men im-
mers vanzelf al zo'n brede kijk op alles, wat zich in de volkshuishouding af-
speelt. De volgende zestien bladzijden zijn gewijd aan een globaal exposd van
de inhoud van het Overzicht, waarbij eigen commentaar zich beperkt tot op-
merkingen over stijl en woordkeus en slechts de bekende uitspraak van Mees,
dat de toekomst van elk volk, ook ten aanzien van zijn stoffelijke welvaart,
afhankelijk is van zijn geestelijke ontwikkeling, expliciet de instemming van
de recensent vindt. De enkele resterende bladzijden zijn dan gewijd aan enige
critische opmerkingen, die, afgezien van een afwijzing van de klassieke grond-
rentetheorie - De Bruyn Kops erkent geen onderscheid tussen kapitaal- en
grondrente -, zich concentreren rond de volgens de recensent onjuiste visie
van Mees op de bijdrage aan het maatschappelijk product van ambtenaren,
geestelijken, onderwijzers e.d., kortom de groep van personen door Mees als
'onstoffelijke dienstbewijzers' gekarakteriseerd. Volgens Mees maken de
'voortbrengselen' van de leden dezer groep geen deel uit van het maatschap-
pelijk product in engere zin, het geheel der netto stoffelijke productie in een
bepaalde periode, hoewel het geldelijk inkomen dat zij verdienen hun uiter-
aard gelijke toegang verschaft tot die goederenmassa als het inkomen van de
werkers in de nijverheid. 50

De Bruyn Kops vindt, dat met name de diensten, die de staat via zijn be-
ambten verleent, op gelijke wijze bijdragen aan de totstandkoming van het
maatschappelijk, stoffelijk product, in het waardebedrag waarvan de waarde-
bedragen dezer diensten begrepen zijn, als de prestaties, die in de nijverheid
geleverd worden door administrateurs, correspondenten, facturisten, toe-
zichthouders en dergelijke personen.51 Dat laatstgenoemde personen in een
bepaalde onderneming werkzaam zijn en de prestatie der eerstgenoemden aan
de totaliteit der ondernemingen ten goede komen, maakt volgens De Bruyn

48.   Vgl. hier, biz. 357·
49.     Vgl, De Economist, 1866, blz. 382-407·
50.   Vgl. hier, blz. 333 e.v.
5 1.     Vgl. De Bruyn Kops, t.a.p. blz. 404 e.v.
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Kops geen verschil. Wanneer hij echter meent te kunnen stellen, dat de on-
dernemers de voor de productie noodzakelijke overheidsdiensten eenvoudig
kopen en er via de belastingen de prijs voor betalen, lijkt het nodig, zou men
hierbij op willen merken, dat hij ook aangeeft, hoe de prijsvorming van deze
in zijn visie dus noodzakelijkerwijs aan de markt zijnde diensten tot stand
komt. Ik kan mij voorstellen, dat Mees, voor wie de verdeling van het maat-
schappelijk stoffelijk product inderdaad een prijsvormingsproces is en waar-
van de uiteenzetting het kernstuk van zijn boek uitmaakt, nieuwsgierig uitge-
zien heeft naar een indicatie van zijn recensent over de wijze, waarop deze de
overheidsdiensten en hun geldelijk equivalent in dit prijsvormingsproces op-
genomen wenst te zien. Maar daaraan heeft De Bruyn Kops zich niet ge-
waagd.

Wanneer men kennis neemt van deze recensie van De Bruyn Kops en daar-
bij bedenkt, dat zij de enige is, die wat meer pretendeert te zijn dan een korte

aankondiging, dan kan men de desillusie begrijpen, die Mees volgens Visse-
ring52 en Pierson53 het onthaal van zijn theoretisch-economisch hoofdwerk
bezorgd heeft, een desillusie, waarvan hij ook zelf in zijn nagelaten aanteke-
ningen blijk geeft.54 Afgezien van de stemmen van Pierson en enige anderen,
die wellicht ook daarom zo luid ten gunste van Mees als theoretisch econoom

geklonken hebben, omdat zij een zekere compensatie wilden bieden voor een

geconstateerd gemis aan belangstelling voor diens werk, maar bij welke
stemmen niettemin het accent toch meer valt op Mees' denktrant en metho-

diek dan op de eigenlijke inhoud van zijn beschouwingen, zou men het latere

stilzwijgen rond Mees in deze kwaliteit een voortzetting kunnen noemen van
een vroegere toestand. De latere beschouwer zal echter tevens moeten vast-
stellen, dat het stilzwijgen van destijds en later niet op gelijke oorzaak berust.
Was Mees' Overzicht indertijd voor Nederland een unieke vlucht uit de le-
thargie   van het theoretisch-economisch denken   van   rond    1850 - Irene

Hasenberg-Butter spreekt over 'the backwardness in Dutch economic thin-
king' in de periode voordat Pierson de leidende theoreticus werdS 5 _, te koen
en te hoog voor het overigens maar kleine getal rustig rondnadderende laag-

vliegers, die vlucht bleek uiteindelijk niet koen en niet hoog genoeg om in een

52.    Vgl. S. Vissering, Levensbericht, blz. 29.
53·    Vgl. N.G. Pierson, Verspreide economische geschriften, deel 2, blz. 34I e.v.
54· Vgl. Archief-Mees, mapje: Recensies van mijn Bankwezen in Nederland en van mijne
Dissertatie, ook van mijne Hoofdstukken en van de bijdrage over den Muntstandaard
(I 869).  Mees vermeldt de beoordeling van De Bruyn Kops en van enkele andere korte aan-
kondigingen van zijn boek en vervolgt: 'Verder heeft mijn boek nergens aandacht getrok-
ken. Behalve bij Cossa, professor te Pavia, die zelfs een vertaling beoogde, welke echter
achterwege gebleven is.'
55·      Vgl. I. Hasenberg-Butter, t.a.p. blz.  149·
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later tijdsbestek alsnog bijzondere aandacht op zich te kunnen vestigen.
Pierson zou als de grote vertegenwoordiger van het Nederlandse economisch
denken in de negentiende eeuw naar voren komen. Tekenend in dit verband
is ook, dat Pierson feitelijk de eerste Nederlandse econoom is, die na figuren
als Graswinckel, Salmasius en Pieter de la Court, allen zeventiendeeeuwse
schrijvers, internationaal bekendheid en waardering verwierf.

Had Willem Cornelis Mees die eerste kunnen zijn?
Het heeft weinig zin daarover te speculeren, even weinig zin als het heeft

zich evenals I. Hasenberg-Butter de vraag te stellen, hoe verschillend wel niet
de ontwikkeling van het Nederlands economisch denken geweest zou zijn,
wanneer een man als Pierson dertig jaar vroeger op het theoretisch-econo-
misch toneel in ons land zou zijn verschenen, verschillend dan wel te verstaan
als een sneller afstand nemen van het volgens haar bestaande lage peil van de
stand der wetenschap.56 De schrijfster kan zelf het antwoord niet geven;  ik
kan het ook niet. Ik zou haar vraag slechts met de wedervraag kunnen beant-
woorden, wat Pierson geweest zou zijn zonder Mees en het antwoord daarop
eveneens schuldig moeten blijven. Het is in dit verband al moeilijk genoeg om
te beoordelen wat is om zich bovendien nog zorgen te maken over de vraag,
wat had kunnen zijn. Ten aanzien van het eerste heeft men ten minste een
houvast in de geschreven teksten van de betrokken denker. Daaruit blijkt
naar mijn mening, dat Mees geen vernieuwer van de theorie is geweest. Men
kan wel opmerken, dat hij bij het schrijven van zijn Overzicht in die richting
ook geen bepaalde bedoelingen had. Hij wilde immers slechts herinneren, zij
het in eigen formulering, aan de volgens hem onomstotelijke, vaststaande
waarheden, die de wetenschap aan het licht had gebracht. Zo'n uitgesproken
voornemen zegt echter niet zo heel veel. Het zal een visionair moeilijk vallen
niets te laten blijken van door hem ontdekte, nog onbekende vergezichten.
Daarenboven, toen Mees zich in zijn Poging tot verduidelijking van eenige be-
grippen in de Staathuishoudkunde zette aan een determinatie van wat leek op
nieuwe geluiden in het koor der wetenschapsbeoefenaars, schenen ze hem
eerder storingen toe in de vertrouwde melodie dan inderdaad de eerste tonen
van een nieuwe compositie met eigen thematiek en klankkleur. Heeft men dus
enige reden om het theoretisch-economisch oeuvre van Mees te beschouwen
als een late vrucht van een geheel van leerstellingen, dat nodig aan herziening
en uitbouw toe was en kan men met name zijn Overzicht beter een eindpaal
dan een mijlpaal in het economisch denken noemen, men doet Mees onrecht
aan, wanneer men aan hem voorbijgaat bij de behandeling van dit denken in
Nederland, hetgeen te vaak het geval is geweest.

56.   Vgl. Idem, t.a.p. blz. 149.
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Het profiel van de econoom Mees, dat naar voren komt uit een studie van
zijn geschriften en uit een onderzoek naar de weerklank, die deze destijds en

later gevonden hebben, kan nog wat aangescherpt worden. Ik heb daarbij
speciaal het oog op de aard van Mees' wetenschappelijke belangstelling, zijn
wijze van denken. Dan doel ik weer niet zozeer op het feit, dat Mees altijd
meer theoreticus is geweest dan beschrijver, zich meer concentreerde op de

innerlijke samenhang dan op de uiterlijke vorm der economische verschijnse-
len, maar dan denk ik aan de wijze, waarop hij die theorie bedreef.

Mees was, zo getuigt Pierson, 'economist, gelijk men chemicus of physio-
loog is.'57 Hij verduidelijkt dat door te zeggen, dat Mees' wetenschap'vreemd

(bleef) aan overwegingen, die buiten hare bestemming liggen.'58 Die over-

wegingen, afkeer van het socialisme bijvoorbeeld of van het protectionisme,
konden hem niet beletten 'om met volmaakte onbevangenheid de dingen
voor te stellen, zooals zij zijn.'59 Mochten tegenstanders van de economische

politiek, die hij voorstond, uit hetgeen hij leraarde eventueel argumenten
kunnen putten voor hun zienswijze, het deerde hem niet, omdat Mees, zegt
Pierson, 'niet zocht naar wapenen, hij zocht naar licht.'60 Met andere woor-
den: Mees wou niets bestrijden, hij wilde alleen begrijpen.

Ik heb met deze voorstelling van zaken enige moeite.

Graag wil ik toegeven, dat Mees zo onbevangen als dat menselijk mogelijk
is op zoek ging naar de samenhangen in het economisch leven. Daarbij zocht

hij niet naar wapens, maar hij vond ze blijkbaar toch. Want in feite streed hij
en Pierson zelf is de man, die zegt, dat Mees als secretaris van de Rotterdamse
Kamer van Koophandel voor geen ander onder deed in ijver voor het stelsel

van handelsvrijheid,61 daarbij een zeer pregnant voorbeeld van die strijd ge-
vend. Maar waar zou, zo vraag ik, de secretaris van de Kamer de wapens
voor die strijd anders gevonden hebben dan in het licht, dat de wetenschaps-
man Mees opgegaan was bij zijn onderzoek van de internationale economi-

sche betrekkingen? Zo was ook de secretaris van de Nederlandsche Bank in
de strijd om de Bankwet van I 863 een fel tegenstander van pluriformiteit in
het centrale bankwezen en pleitte hij niet alleen voor staatsbemoeiIng met
dat bankwezen, maar zelfs voor een speciale vorm daarvan, namelijk het
verlenen van een monopolie in de biljettenemissie.  En weer mijn vraag:  Had
de banksecretaris de argumenten voor zijn pleidooi niet gevonden bij zijn
altor ego, die uit de studie van het geld- en bankwezen in heden en verleden

57·    Vgl. N.G. Pierson, Verspreide economische geschriften, deel 2, blz. 336.
58.   Vgl. Idem, idem.
59.   Vgl. Idem, blz. 335·
60.   Vgl. Idem, idem.
6I.    Vgl. Idem, idem.
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geleerd had, hoedanig en hoezeer irrationele elementen aan het optimale
functioneren daarvan in het economisch leven afbreuk kunnen doen?

Toch vind ik, dat er veel waarheid schuilt in de vergelijking van de econo-
mist Mees met een natuurwetenschapper, maar dan op grond van een andere
overweging dan die van Pierson.

Mees bestudeerde een 'free economy.' Hij ging uit van een maatschappe-
lijke orde, gekenmerkt door zelfverantwoordelijkheid en privd-eigendom en
hij veronderstelde maximale behartiging van privd-belang, vrije concurrentie
en beweeglijkheid der productiefactoren. Hij onderzocht aan welke regels het
economisch proces,  dat zich binnen dit kader afspeelt, gehoorzaamt; stelde
vast, dat de markt daarbij een centrale plaats inneemt als regulerend orgaan
voor productie en verdeling en bevond ten slotte, dat binnen dit geheel een
hoge graad van elliciancy bereikt kon worden in de worsteling met het mate-
riale welvaartstekort, waarmee de mensen van alle tijden nu eenmaal gecon-
fronteerd worden. Wetenschappelijk verantwoord was het voor Mees om de
verbanden, die hij vond in het door hem geconstrueerde model, wetten te
noemen, noodzakelijke relaties tussen de in dit model optredende krachten.
En voorzover zijn uitgangspositie en verdere veronderstellingen de werkelijk-
heid weergaven, - hij wist zeer wel, dat dit niet voor honderd procent het ge-
val was - hadden die wetten niet alleen hypothetische, maar ook actuele be-
tekenis.

Maar de man die, zoals Mees, zijn lezers v66rhoudt, dat het wetenschappe-
lijk economisch onderzoek wetten aan het licht gebracht heeft, over het be-
staan waarvan, hun geldigheid en kracht dus, evenmin als over vele algemene
wetten der natuurkunde verder niet meer gediscussieerd behoefde noch be-
hoorde te worden,62 loopt het gevaar het onderscheid uit het oog te verliezen,
dat volgens Cobbenhagen hierin gelegen is, dat de bron der wettelijkheid in
de natuurverschijnselen van een andere aard is dan de bron van de wettelijk-
heid in de economische verschijnselen. In het eerste geval, zegt Cobbenhagen,
is de bron de blijvende, onveranderlijke natuur, zodat de wettelijkheid een
volstrekt geldende is; in het tweede geval is de bron de verbondenheid van de
krachten van mensen en dingen op een economisch doel, die er zijn kan en
niet zijn kan, die langs verschillende wegen kan gelegd of herlegd worden, zo-
dat de wettelijkheid een relatief geldende is.63

Het gevaar bestaat hierin, dat men bij veronachtzaming van het aange-
duide onderscheid gemakkelijk in een zeker economisch dogmatisme ver-
strikt raakt. Mees is aan dit gevaar niet ontsnapt. De door hem als met on-
62.    Vgl. W.C. Mees, Overzicht van eenige hoofdstukken der staathuishoudkunde, biz. VI.
63.    Vgl. M.J.H. Cobbenhagen, De economische orde, in: De economist Cobbenhagen,
blz. 324.
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verbiddelijke kracht werkende erkende wetten van vraag en aanbod en van de

productiekosten, die via de markt bepalen wat, op welke wijze en voor wie er

geproduceerd zal worden, ontlenen dit dwingende karakter immers aan een

specifiek sociaal-economisch kader, waarin zij optreden en aan een specifieke

wijze van handelen van de economische subjecten. Mees realiseerde zich dit,
naar ik vermoed, zeer wel, zoals hij ook besefte, dat die dwingende kracht

niet altijd op het eerste gezicht duidelijk is. Frictieverschijnselen kunnen im-

mers de blik verduisteren. Dit kon echter door hem theoretisch als een zaak

van secundaire importantie beschouwd worden. Maar wat Mees zich niet of
onvoldoende realiseerde is, dat die dwingende kracht uitsluitend berust op het
bestaan van een bepaald sociaal-economisch kader en op een zeer bepaald

optreden der subjecten en, allerbelangrijkst, dat noch kader, noch die wijze
van handelen natuurnoodzakelijke, onveranderlijke en onaantastbare data

zijn zoals die, waarop de natuurwetten berusten.
Dit heeft zware consequenties.
Want wanneer, zoals in Mees' denkwijze, het economisch leven gevangen

ligt in het krachtenveld van absoluut geldende wetten, dan wordt alles, wat
de werking van die wetten tracht te belemmeren, tot een soort denaturatie,
tot iets 'kunstmatigs,' welke laatste term trouwens nog altijd zijn diensten be-

wijst bij oppositie tegen welke hindernis ook, vermeend of niet vermeend, die
aan de zogenaamd zichzelf regulerende markteconomie in de weg wordt ge-

legd. Eigenlijk zou in die denkwijze zo'n belemmering onmogelijk, althans

effectloos zijn. Mees' opvattingen inzake de implicaties van belastingheffing
wijzen in die richting.64 Anderzijds is er bij hem zeker wel een passage te vin-

den, met name in zijn boek over de werkinrichtingen, waaruit blijkt, dat hij
een inbreuk in het veld van krachten mogelijk, zelfs ter bereiking van een ho-
ger zedelijk doel acceptabel of gewenst acht.65 Maar de overheersende in-

druk, die zijn werk maakt, is, dat bij zijn voorstelling van 'de dingen, zooals

zij zijn,' steeds op de achtergrond de overtuiging leeft, dat deze dingen ook
niet anders klinnen zijn.

Hoe valt anders Mees' standpunt ten aanzien van het armoedeverschijnsel
te verklaren?

Hij kon er natuurlijk niet omheen, dat de markt, de centrale waar alle dra-

den van het economisch raderwerk samenkomen en waarvan hij terecht aan-

toonde, welk een kunstig, gevoelig en efficient instrument dat is in het econo-

misch proces, aan grote groepen van de arbeidende bevolking een loon toe-

wierp als prijs voor hun productieve bijdrage, dat nauwelijks voldoende was

voor het meest karige bestaan. Armoede was inderdaad troef in het midden-

64·    Vgl. hier, blz. 397 e.v.
65·      Vgl. hier, blz. I 39.
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negentiendeeeuwse Nederland. Wanneer men dan oog in oog staande met
deze feiten verklaart, dat zij het gevolg zijn van wetten, die een gelijke on\'er-
biddelijke kracht hebben als natuurwetten en men er zich niet of onvoldoen-
de rekenschap van geeft, dat deze wetten slechts kracht van gelding hebben
binnen een door de mens zelf bepaalde en dus te wijzigen orde, dan kan men
met Pierson wei zeggen, dat Mees onbevangen stond tegenover de resultaten
van zijn analyses, maar dan zou ik de voorkeur eraan geven het woord onbe-
vangenheid te vervangen, niet door het woord onverschilligheid, dat zou niet
passen in het beeld, dat ik van deze man qua conscientie, qua karakter heb,
maar door het woord gelatenheid, of beter nog misschien onmacht. Ik bedoel
daar niet mee te zeggen, dat Mees de armoede als een niet te vermijden ver-
schijnsel aanvaardde. Ik zou ook op Mees niet willen toepassen, wat Jan en
Annie Romein als een algemene trek van de negentiendeeeuwse literatuur,
voorzover deze zich met het armoedeverschijnsel bezighield, zien, namelijk
dat men daarin nergens de behoefte tot uiting ziet komen aan een werkelijke
liquidatie der armoede, maar dat men ermee volstond die zere plek weg te
praten.66

Mees heeft de zere plek niet weg wmen praten, tenzij men daaronder wil
begrijpen zijn opvatting, dat het armoedeverschijnsel uiteindelijk slechts uit-
gebannen kan worden, wanneer de betrokkenen door verstandelijke ontwik-
keling begrip krijgen voor het door de markt gereguleerde economische pro-
ces en door zedelijke verheffing hun positie als marktpartij daardoor weten te
versterken. Extreem gesteld: geen hervorming van instituties, maar hervor-
ming van de mensen. Geen wegpraten van de kwestie, maar, zoals ik het eer-
der nleende te kunnen zeggen,67 een wegschuiven van het probleem van het
maatschappelijk-organisatorische vlak naar het gebied van het persoonlijk-
verantwoordelijke.

In zijn bekende Nutslezing van  1887 over De sociale quaestie, drie jaar na
de dood van Mees, heeft Pierson de aansporing tot verstandelijke en zedelijke
verheffing de lievelingsgedachte genoemd van zijn voorganger in de betrek-
king, die hij bekleedde, 'een der schranderste, een der edelste personen, met
wie ik ooit heb mogen verkeeren.'68 Pierson pakt in zijn lezing uit tegen de
socialisten, die ten onrechte alle heil verwachten van een nieuwe inrichting
der maatschappij, een wat Pierson in navolging van Mees uitwendige verbete-
ring noemt. Op diens voetspoor meent ook hij, dat alleen verhoging van het
verstandelijk en zedelijk peil der arbeiders definitief verbetering kan brengen

66.    Vgl. Jan en Annie Romein, De lage landen bij de zee, blz. 501 en blz. 500.
67.     Vgl. hier, blz. I I 9.
68.    Vgl. N.G. Pierson, De sociale quaestie, biz. 25.
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in hun niet te loochenen erbarmelijke positie.69 De verbetering moet van bin-
nen plaats grijpen. 'Zal het pauperisme verdwijnen, zoo moet de mensch wij-
zer, beter worden. De bron der ellende ligt niet hoofdzakelijk buiten, maar in
ons. 970

Vooral de laatste zin spreekt duidelijke taal.
Pierson - in navolging van Mees - doet het voorkomen, alsof de maat-

schappij en haar instituties en de zich in die maatschappij afspelende proces-
sen iets zijn van buiten de mens, alsof met name op het terrein van het econo-
mische de door hen waargenomen en op hun wezen onderzochte samenhan-
gen eigen, autonome gelding hebben, alsof daar een r6gime heerst, onafhan-
kelijk van wat de mens op andere levensgebieden beweegt. Dan gaat het erop
lijken, alsof het 'beter' worden van de mens - het geneesmiddel van Mees,
overgenomen door Pierson - eigenlijk hierin bestaat, dat hij die andere le-
vensgebieden weet aan te passen aan de dwingende kracht van het economi-
sche, hetgeen betekent, dat de mens de slaaf wordt van de door hem zelf tot
stand gebrachte economische orde, slaaf van zijn eigen maaksel.

Mees zou wellicht het bovenstaande afgewezen hebben als zijnde een extra-
polatie van zijn gedachten en constructies. Zijn reactie zou mogelijk geweest

zijn, dat hij niets anders op het oog had dan de realiteit van het economisch
Ieven weer te geven en dat hij  ook niet anders gedaan had. Noch het een, noch
het ander zou ik willen ontkennen, want daar ligt mijn punt niet. Mees gafde
realiteit weer, maar hij stelde die realiteit tevens als een noodzakelijkheid
voor. Daarom gaat de vergelijking van de economist Mees met een beoefe-
naar van de natuurwetenschappen op. De werkelijkheid van de vrije val is ge-
lijk voor Romeinen en voor Hollanders van de negentiende eeuw, de werke-
lijkheid van het economisch leven in beide tijdperken totaal verschillend. De
economische realiteit van de tweede helft der twintigste eeuw is weer totaal
verschillend van die van honderd jaar geleden. Elk tijdperk, of liever elk eco-
nomisch systeem, want meerdere kunnen naast elkaar bestaan, vraagt zijn
eigen verklaringsmodel, omdat van verschillende veronderstellingen uitge-
gaan moet worden.

Dat idee van betrekkelijkheid mis ik bij Mees te enen male. Begrijpelijk
overigens bij een man, die zich persoonlijk tot de exacte wetenschappen aan-
getrokken voelde en zich in Utrecht eerst in tweede termijn tot de studie van

69.  Volledigheidshalve vermeld ik, dat Pierson in tweede instantie pleit voor zaken als
leerplicht, zondagsrust, bedrijfsscholing en dergelijke meer. Hij beveelt een en ander uit-
drukkelijk aan als hulpmiddelen voor de versterking van de positie van de arbeider op de
arbeidsmarkt, een arbeidsmarkt, die natuurlijk onder het regime van haar eigen wetten
blijft.
70.   Vgl. N.G. Pierson, t.a.p. biz. 25·
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de economie wendde. 71 Preciese, definitieve, voor eens en altijd vaststaande

regels, dat moest voor een man met zijn aanleg en instelling het resultaat zijn
van zijn economische studie. Begrijpelijk ook voor een tijd, waarin de succes-

sen van de exacte wetenschappen, juist in die richting, de beoefenaars van an-
dere wetenschappen, ook van de sociale wetenschappen biologeerden. Mees'

leerling Pierson was evenmin vreemd aan die denkvorm, getuige zijn haast
triomfantelijke uitroep is zijn eerder vermelde Nutslezing, dat hij de stelling:
iedere vermindering van invoeren heeft gelijke vermindering van uitvoeren

tengevolge, mathematisch bewijsbaar achtte. 72

Bij deze denkwijze ligt het gevaar op de loer, dat het ter verklaring van de
concrete realiteit opgestelde model een eigen leven gaat leiden en dat moge-
lijkheden gezien dreigen te worden als noodzakelijkheden, Mees, die als jong
econoom zijn Rotterdamse gymnasiasten voorhield: 'De rijkdommen  der
rijken zijn (dus) niet nadelig maar voordelig voor de armen, en opsparingen
zijn gunstiger voor de welvaart dan verteringen en als gerijpt econoom'73

verklaarde, dat de kracht van de arbeiders gelegen is in hun zwakte,74 geeft

zijn model, waarvan ik de innerlijke consistentie en graad van perfectie hier
nu in het midden laat, de status van een imperatief, dat op straffe van armoe-
de en ellende gehoorzaamheid eist.

Mees heeft als oplossing voor het armoedeverschijnsel beperking van het
aantal van met name ongeschoolde arbeiders aangewezen. Dit was de conse-

quentie voor hem van de ook voor de factor arbeid geldende wet van vraag en
aanbod. Opmerkelijk is in dit verband, dat zijn aandacht hier, zoals trouwens
in zijn algehele visie op de markt, voornamelijk geconcentreerd is op de kant
van het aanbod. Volgens de wet van vraag en aanbod gaan er echter van twee
kanten krachten uit, die invloed op het loon hebben. Welke garanties zijn er
dan, vraagt men zich af, dat ontwikkelingen aan de kant van de vraag bepaal-
de veranderingen aan de zijde van het aanbod niet zonder effect laten? Witof
wat waarborgt bijvoorbeeld, dat, wanneer door betere scholing van die erbar-

melijk laag betaalde leveranciers van louter spierkracht het aanbod daarvan
vermindert onder toename van het aanbod van wat men dan hoger gekwali-
ficeerde arbeid noemt, de ontwikkeling in de vraag naar laatstgenoemde ar-
beid in de pas loopt met het vergrote aanbod en wie of wat garandeert dat bij
ontbreken van die parallel de armoede zich niet verplaatst naar de witte
boordensector? Mees blijkt wel te zoeken naar een regelende kracht achter

het zich op de markt presenterende aanbod van arbeidskrachten, niet naar

7 I.      Vgl. hier, blz.  15·
72.    Vgl. N.G. Pierson, Nutslezing over De sociale quaestie, blz. 9.
73· Vgl. Dictaat Handelswetenschappen, blz. 2 I. Archief-Mees.
74·    Vgl. hier, blz. 375·
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een mogelijke of noodzakelijke beheersing van de krachten, die schuil gaan
achter de vraag naar arbeid. Ik denk bijvoorbeeld aan de veelal schoksge-
wijze plaats hebbende technologische ontwikkeling.

Bovendien zoekt Mees een eventueel nodige of gewenste beheersing van
het aanbod alleen in de individuele sfeer, uitgaande van de premisse, dat het

uitsluitend de individuele economische subjecten zijn, waarvan - weliswaar in
hun totaliteit, maar dat is dan een loutere optelsom - de impulsen uitgaan,
die het economisch proces in gang zetten en in gang houden. Het individu is
verantwoordelijk voor zijn optreden op de arbeidsmarkt en draagt er de con-
sequenties - goede of kwade - van. Zijn ze kwaad, dan moeten individuele
beslissingen op grond van die zelfverantwoordelijkheid de redding brengen.
Weer vraag ik mij af, welke waarborgen de som van individuele beslissingen
biedt om het kwade getij te keren. Zou men die als mogelijk onvoldoende be-
vinden, dan zal men, wanneer men aanbevelingen gaat doen, zijn uitgangs-
punt van het zelfverantwoordelijke individu als enige krachtbron voor het
economisch proces moeten laten varen. Dat kan ook, want die zelfverant-
woordelijkheid is geen onaantastbaar gegeven zoals de zwaartekracht.

Consequentie is, dat een stuk gemeenschapsverantwoordelijkheid zijn in-
trede doet als factor in het economisch proces, waarmee bij de bouw van het
verklaringsmodel rekening gehouden zal moeten worden. Van dit perspectief
zijn bij Mees weinig ofgeen sporen te vinden.

Die gemeenschapsverantwoordelijkheid behoeft zich niet te beperken tot
het louter materiele. Men kan er echter Mees moeilijk een verwijt van gaan
maken geen oog te hebben gehad voor de vraagstukken, die in dit verband
eerst recent in de belangstelling zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld het milieu-
probleem. Vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het be-
houd van een leefbaar milieu zullen krachten uit kunnen gaan, die het optreden
der individuen in economisch opzicht belangrijk kunnen wijzigen. Aanzetten
voor een ontwakend besef van gemeenschapsverantwoordelijkheid op het
stuk van de lonen als inkomensbron waren er echter al in de tijd van Mees,
waarbij ik met name denk aan de opkomende arbeidersorganisaties. Ik heb
niet gevonden, dat Mees in de in haar geboorteperiode weliswaar nog weinig
strijdbare en strijdlustige vakbeweging75 een factor gezien heeft, die in een
toch nabije toekomst een essentitle rol op de arbeidsmarkt zou gaan spelen.

Het enige, wat men bij Mees aan zou kunnen merken als een erkenning, dat
een marktresultaat en dan met name het arbeidsmarktresultaat niet uitslui-
tend het gevolg behoeft te zijn of zelfs is van een individueel loven en bieden,
of liever nog, dat aan dat individueel loven en bieden grenzen gesteld zijn, die
niet voortvloeien uit individuele beslissingen maar een sociaal gegeven zijn,
75·      Vgl. I.J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, blz. 28 1.
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s, dat het loon een onderste grens heeft op een peil, dat bij toenemende be-

schaving hoger gesteld moet worden dan voor een louter physiek voortbe-
staan noodzakelijk is.76 Ik heb er echter moeite mee hierin meer te zien dan

een  schemering van het besef van een komende economische realiteit, die niet
met het Mees ter beschikking staande instrumentarium verklaard zou kun-
nen worden.

Dit alles overwegende, Mees' werk als theoretisch econoom overziende en
ook de plaats daarvan in de geschiedenis van het economisch denken in Ne-
derland in aanmerking nemend, meen ik meer dan voldoende redenen te heb-
ben om hem een groot econoom in zijn tijd te kunnen noemen, maar tevens te
weinig gronden om hem niet tegelijkertijd als een econoom van zijn tijd te
moeten bestempelen. Dit maakt de divergentie in waardering tussen tijdge-
noten en latere generatie begrijpelijk, maar daarom niet verantwoord.

Grotere flexibiliteit, meer oorspronkelijkheid ook dan in zijn algemeen theo-
retisch-economisch werk treffen ons bij Mees in zijn monetair denken, een
voor hem bij eerstgenoemd terrein weI aanpalend maar toch duidelijk nog af-
gescheiden gebied. Ontmoet men in de schrijver van het Overzicht (I 866) de
uit het boek over de Werk-inrigtingen (I844) al vertrouwde figuur, de schrij-
ver over De Muntstandaard (I869) met zijn ideetn over de dubbele standaard
vertoont andere trekken dan de jonge wetenschapsman, die in zijn Proeve

(I 838) het functioneren van de Amsterdamse Wisselbank beoordeelde vanuit
een nog ongenuanceerde mono-metallistische overtuiging in theorie en prak-
tijk. Maar het is geen eenvoudige zaak nu precies aan te geven, waarin die
verandering bestaat. Een moeilijkheid is hier, dat Mees in geen enkele pe-
riode van zijn leven als denker en schrijver een systematische verhandeling
over geld en geldwezen geschreven heeft. Voor zijn theorieen daarover moe-
ten we het hebben van verspreide brokstukken, die bij de behandeling van
praktische problemen te vinden zijn. En extra moeilijk maakt Mees het ons

door bij het aangeven van de door hem voorgestane lijn in die beleidskwesties
soms niet, soms wel de volle consequenties te trekken uit de meer of minder
summier weergegeven theoretische uitgangspunten.

Wat het eerste betreft, wijs ik op de standaardkwestie.
Men moet erkennen, dat Mees een van de eersten, voor Nederland de eer-

ste, is geweest, die de idee van een internationaal bimetallisme gelanceerd
hebben. Een kwestie van beleid, maar voor Mees een beleid, dat steunde op
theoretische overwegingen. Pierson, die voor Mees zelfs uitdrukkelijk het
vaderschap van de leer van het bimetallisme opeist, daarbij verwijzend naar
Mees' rede over De Muntstandaardvan I869, wijst er terecht op, dat de kern
76.   Vgl. hier, blz. 376.
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van diens overwegingen reeds te vinden is in de Felix Meritis-voordrachten
van I 853-I 854·77 Dit klopt met mijn bevindingen, zoals uiteengezet in hoofd-
stuk VI,78 met dien verstande, dat uit de briefwisseling met Wolowski blijkt,
dat het tijdstip, waarop Mees voor zichzelf tot klaarheid gekomen was om-
trent de merites van de dubbele standaard als internationaal stelsel, niet later
liggen kan dan  I 864.79 Wat Pierson echter niet vermeldt, is, dat Mees, wiens
visie op de dubbele standaard dan een toepassing zou zijn van zijn beschou-
wingen uit I853-1854 nog in  1855 en zelfs nog in  1857 dit stelsel in geschrifte
als een hersenschim bestempelde.80 Daarmee worden de bedoelde beschou-
wingen niet van hun waarde beroofd, terwijl het per slot van rekening ook
niet van erg groot belang is, dat Mees op grond daarvan wat vroeger of later
tot het inzicht kwam van de wenselijkheid van de dubbele standaard als in-
ternationaal monetair stelsel. De actie ten gunste daarvan bleek later toch een

inslaan te zijn van een doodlopende straat. Eigenlijk had Mees die fase in zijn
denken wel over kunnen slaan. Want opmerkelijk is, dat Mees' visie, zoals
tot uitdrukking komend in de Felix Meritis-voordrachten, dat vraag en aan-
bod van geld niet betrekking hebben op metaalhoeveelheden maar op waar-
dequanta, ongedetermineerde beschikkingsmacht over goederen en diensten,
als uitgangspunt had kunnen dienen voor een denkrichting, die zich, los van
de ontstaanswijze van het geld, daarom los ook uit de metaaisfeer, concen-

treert op de eigenlijke betekenis van het geld in een monetaire economie, een
betekenis, die niet wortelt in de eigenschappen van een materieel goed als zo-
danig, maar in het zijn van een krachtbron, die het economisch proces op
gang houdt.

Mees is deze weg in de jarenlang slepende muntkwestie niet opgegaan. Zijn
behandeling van dit vraagstuk, een fase in de ontwikkeling van hetgeWwezen,
zou zich toespitsen op, ik vrees te moeten zeggen zou verzanden in een stan-
daardkwestie, te verstaan als de keuze van het'juiste' metaal als basis van het

geldstelsel, waarmee, op basis van een toch weer veronderstelde identiteit
tussen metaalcirculatie en geldcirculatie, in de verhouding geld tot materieel

goed, de klemtoon op het laatste bleef vallen.
Mees is de aangeduide weg wel opgegaan bij de vormgeving, die ons cen-

trale bankwezen na 1863 hoofdzakelijk door zijn toedoen gekregen heeft.

Duidelijk houdt hij in zijn hierop betrekking hebbende geschriften rekening
met de veelheid van verschijningsvormen binnen het totale geldvolume, de
keerzijde van de goederenomzet. Ook het ongedekte bankbiljet, ook het reke-

77·    Vgl. N.G. Pierson, Verspreide economische geschriften, deel 2, blz. 345 en blz. 340·
78.   Vgl. hier, blz. 256 e.v.
79.   Vgl. hier, blz. 264.
80.    Vgl. hier, blz. 263·
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ning-courantsaldo, ontstaan uit credietverlening, voeden de bron van de
geldstroom, die de goederenstroom in de volkshuishouding begeleidt. Hij
verzet zich tegen pluraliteit in de biljettenemissie, omdat hij vreest voor ver-
troebeling van die bron. Hij pleit voor inwisselbaarheid van de biljetten in
metaal, niet, zo moet ik hem interpreteren, omdat het biljet geldsurrogaat

zou zijn en alleen de munt echt geld, maar op grond van het inzicht, dat over-
stromingsgevaar niet denkbeeldig is. Het tegenovergestelde, een tekort schie-
ten van de geldstroom, acht hij eveneens mogelijk. Daarom wil hij de Neder-

landsche Bank verplichten haar werkterrein over het hele land uit te breiden

en zorgt hij er nadien ook voor, dat dit in snel tempo geschiedt. Dat is be-
grijpelijk voor een tijd, waarin het handelsbankwezen nog in de kinderschoen-
en staat en de Nederlandsche Bank door rechtstreekse credietverlening aan
het bedrijfsleven het geldvolume aan moet passen aan de zich uitbreidende

goederenomzetten. Maar in zijn conceptie is er niets, dat een ontwikkeling
van de Nederlandsche Bank tot centrale bank, dat wil zeggen een terugtreden
uit de sector van het particuliere bedrijfsleven naargelang de groei van het
handelsbankwezen en een concentratie op de taak van 'banker's bank,' zou
moeten tegenhouden. Integendeel, zijn beschouwingen houden gedeeltelijk
impliciet, gedeeltelijk expliciet rekening met een uitgroei in die richting. 81

Men kan zeggen, dat Mees door de juiste koers te varen tussen de klippen van
de 'currency theory,' miskenning van de bestaande en noodzakelijke diversi-
teit binnen het geldvolume, en van het 'banking principle,' onderschatting
van de gevaren van wildgroei in het geldvolume, met name door credietver-

lening, eigenhandig de basis heeft gelegd voor die latere ontwikkeling, een
prestatie, die in geen enkel economisch geschiedverhaal betreffende ons land
onverineld mag blijven.

Als theoretisch econoom is Mees de man, die meesterschap heeft over de

wetenschap naar de stand van zijn dagen. Als monetair econoom wijst hij bo-
vendien de wetenschap van zijn dagen, zeker voor ons land, een weg naar de
toekomst. Zijn doen op het terrein van het bankwezen is de vrucht van pro-
gressief geldtheoretisch denken. En ook al komt hij in de standaardkwestie
desondanks niet los van het traditionele metallisme, de man, die bij wijze van
spreken geen rustige nacht had als hij de gulden niet stevig verankerd wist in

goud of zilver, aarzelde niet om door het stop zetten van de zilveraankopen
door de Nederlandsche Bank dat anker te kappen en Nederland een stan-
daardloos tijdperk te doen beleven.82 Ik vind het zo opmerkelijk, dat de
man, die door zijn voor velen tegenstrijdig lijkende adviezen, een tegenstrij-

digheid, waarvan hij naar mijn gevoelen ook niet geheel vrij te pleiten is en
81.    Vgl. hier, biz. I79 e.v.
82.      Vgl. hier, blz.  285·
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die daardoor in zekere mate mede-verantwoordelijk was voor de besluite-
loosheid en onzekerheid ten aanzien van de muntkwestie in de jaren zeventig
in Nederland, de concrete situatie geen moment uit de hand heeft laten lopen.
Mees kon formeel geen beslissing forceren, maar hij deed het in feite. Neder-
land mocht zich gelukkig prijzen, hoewel het dat niet deed, met Mees aan het
monetaire roer.

Willem Cornelis Mees is in het politieke leven van zijn tijd geen figuur van
het eerste plan geweest. Hij heeft ook geen pogingen gedaan om het te wor-
den. Op aanbiedingen om in een te vormen kabinet zitting te nemen zoals van
Luzac-Donker Curtius in I 84883 of van Van Hall in 185384, heeft hij negatief
gereageerd en daarmee de gelegenheid om een eerste stap te zetten op de weg
van een politieke carritre tot tweemaal toe laten voorbijgaan.

Waarom?
Voelde hij zich dan werkelijk niet opgewassen tegen de zwaarte van het

ministerambt wat kennis van zaken betreft, zoals hij  in  I 848 aan Ackersdijck
schreef,85 of heeft hij dan werkelijk de Nederlandsche Bank in I853 niet in de
steek willen laten, zoals hij later aan Pierson te verstaan zou geven986 Het
eerste argument ontkrachtte hij al in dezelfde brief aan Ackersdijck, waarin
hij het te berde bracht87 en bij het tweede moeten we bedenken, dat er intus-
sen bijna dertig jaren voorbijgegaan waren.  Mees  kon  in  I 88 I  op  een  ge-
slaagde bankcarritre terugzien en mede daardoor was bij hem de herinnering
aan die eerste jaren van twijfel, of de Bank wel zijn grote liefde zou kunnen
worden, wellicht wat vervaagd. Ik wil daarmee niet beweren, dat Mees zich
tegenover Pierson een kleine onoprechtheid veroorloofd zou kunnen hebben
om  hem  voor de  Bank te behouden.  Mees was in  I 853  per  slot van rekening
al vier jaar aan de Bank verbonden, had vat gekregen op de zaken en op zijn
directie en had er als secretaris een vaste, rustige en behoorlijk gehonoreerde
positie, met goede perspectieven wat het laatste betreft. Daartegenover ston-
den de wisselvalligheden van een ministerschap, wat hem met name door zijn

83.   Vgl. hier, biz. III.
84.    Vgl. hier, biz. 229.
85.     In een brief aan Ackersdijck van 30 maart  I 848 schrijft  Mees: 'Ik tob reeds veel over
de regtszaken, die ik te behandelen heb ; hoe zou het zijn met de groote finantiezaken?....
En wat kennis betreft, hoe gering is die in vergelijking met hetgeen een minister van finan-
tien behoort te weten.' Vgl. Mees-archief. Brieven van Mr. W.C. Mees aan Ackersdijck.
86.   Vgl. hier, blz. 222.
87· Mees schrijft, dat hij zeer wel inziet, dat er mensen zijn, die zeker minder van financien
afweten dan hijzelf, en zich gerust aan het hoofd van een departement zetten.  'En dan krijgt
men wel eens gemoedsbezwaren zich zelve niet op die post geplaatst te hebben.' Mees-ar-
chief. Brieven van Mr. W.C. Mees aan Ackersdijck.
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vader nog eens uitdrukkelijk onder ogen gebracht werd.88 De financiale con-

sequenties van een eventueel mislukt ministerschap hadden trouwens al in
1848 zwaar meegewogen bij zijn weigering met Luzac in zee te gaan. 89

Ik geloof evenwel niet, dat vermeende onbekwaamheid, bankpositie, of
financitle bezwaren stuk voor stuk of in combinatie een volledige verklaring
opleveren voor het afwijzen van het beroep, dat op hem gedaan werd, zeker

niet bij een man als Mees, die tegenover een beroep op hem bijna automa-
tisch aan een plicht zijnerzijds dacht. Ik herinner in dit verband aan wat ik in

mijn eerste hoofdstuk over aanleg en karakter van de jonge Mees gezegd heb.
Zeker school er veel talent in de tweede zoon van Rudolf Adriaan  Mees, wel

opvolger in het kassiersbedrijf van de familie, maar als een der eersten van

zijn geslacht pas na een volbrachte academische studie, en van Maria Ackers-

dijck, dochter van de erudiete Bossche regent mr. W.C. Ackersdijck. Tevens

bleek echter uit de familiekronieken en uit eigen mededelingen van Willem
Cornelis in dagboek en brieven hoezeer hij besluiteloos van aard was, zwaar-
tillend en zwaarmoedig van karakter, echt verlegen ook in de omgang met

personen buiten de onmiddellijke familie- en kennissenkring. Voegt men
daarbij een weinig robuuste lichamelijke constitutie, dan heeft men redenen

genoeg om tot het besef te komen, hoe moeilijk het voor hem geweest moet
zijn de juiste koers te vinden bij het benutten van zijn mentale capaciteiten.

Met veel pijn en moeite heeft Mees die weg gevonden. Hij wist daarbij de
remmingen, die uit zijn karakter voortvloeiden, door grote zelf-discipline
zelfs grotendeels uit te schakelen. Maar het blijft opmerkelijk, dat hij zijn
volle kracht slechts heeft kunnen ontplooien in posities, die hem toch in zeke-
re mate afschermden tegen het felle licht van de openbaarheid en waar hij
werken kon, eerst onder leiding van, later met de steun van mensen, die hij
door en door kende en vertrouwde.

Als zelfstandig advokaat te Rotterdam heeft Mees niet geschitterd. Naam
begon hij te maken als secretaris van de Kamer van Koophandel in de Maas-
stad onder de schutse van de theoretisch niet zo geschoolde, maar daarom

nog wel capabele en politiek zeker invloedrijke Van Rijckevorsel als voor-
zitter.90 Zijn top zou Mees bereiken als president van de Nederlandsche
Bank. In die door het octrooi als met wallen beveiligde burcht aan de Am-
sterdamse Oude Turfmarkt zou Mees de slotvoogd zijn, regerend te midden
van zijn getrouwen, waaronder meer dan twintig jaren lang als haast onver-
vangbare steun en toeverlaat  zijn oude studievriend Molkenboer.91   In  de

88.   Vgl. hier, biz. 229.
89.    Vgl. hier, blz. I 13·
90.   Vgl. hier, blz. 107.
9L    Vgl. hier, blz. 2I5.
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functie van topman van de Nederlandsche Bank, de instelling, waarbij in die
tijd nog duidelijk het aandeelhoudersprofijt en de dienst aan het algemeen be-

lang om de voorrang streden, kon juist de combinatie van gaven, die Mees
bezat, tot zijn recht komen: zijn van huis uit meegekregen praktische ban-

kierskennis, waar het de raakvlakken van Bank en bedrijfsleven betrof, zijn
gevoel voor kosten en baten daarbij inbegrepen;  zijn door studie verworven

zicht op de innerlijke samenhang der economische verschijnselen en op de
grote lijnen der economische en monetaire ontwikkeling; zijn in aanleg aan-

wezig en bij zich zelf nog meer aangekweekt besef dienstbaar te moeten zijn
aan de maatschappij en de overtuiging dat ook tot uitdrukking te moeten

brengen via de instelling, die zo'n voorname plaats in het economisch leven

van het land innam en die naar zijn mening steeds meer het openbare belang
tot richtsnoer voor haar beleid zou moeten nemen.

Dienen van het openbaar belang, dat wel, maar niet op een openbaar po-
dium. Mees moet beseft hebben, dat daar zijn kracht niet lag en daarin zoek
ik de diepere grond voor zijn herhaalde weigering zich uit zijn vertrouwde

omgeving los te maken en voor de schijnwerpers der openbaarheid te treden.

Laat mij noch overdrijven, noch teveel idealiseren.

Het is Mees bij de Bank in financieel opzicht niet slecht gegaan en de nauw-

keurigheid, waarmee hij ook zijn eigen financiele zaken bijgehouden en gead-
ministreerd heeft, bewijst dat hij deze zijde van de medaille zeker niet als on-
belangrijk heeft beschouwd.92 Mees is geen jager op geldelijk gewin geweest,

maar voor de stand van mensen, waartoe hij behoorde, was een leven zonder

een behoorlijke financiele basis nu eenmaal iets, dat men zich moeilijk inden-

ken kon, noch indenken wilde. Mees met zijn passie voor studie en weten-

schap had naar alle waarschijnlijkheid een zeer goede hoogleraar in de eco-
nomie kunnen zijn. Hij heeft een professoraat zelfs lange tijd als ideaal ge-
koesterd.93 Toen zich echter de gelegenheid voordeed om in Leiden de door
Thorbecke verlaten leerstoel te gaan bezetten, liet Mees het afweten, zij het
met pijn in het hart, maar wel in de wetenschap, dat de Nederlandsche Bank

een lucratiever perspectief bood.
94

Ik stel daar onmiddellijk tegenover, dat Mees later onderwijs en weten-

schap gediend heeft en voorzover mij bekend pro Deo als president van het
Utrechtse college van curatoren, als zodanig door geen geringere als Opzoo-
mer verwelkomd.95 Ook hier weer een functie die hem lag, beschikkend im-

mers over de nodige intellectuele bagage, zijn leiderschap bij zijn mede-eura-

92.   Vgl. hier, blz. 197 e.v.
93·     Vgl. hier, blz. 150 en de daar geciteerde brief aan Ackersdijckvan 18 april  1849
94·    Vgl. hier, blz. I 53·
95·   Vgl. hier, blz. 234.
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toren niet afdwingend door pressie maar het vestigend door overtuiging, tijd
noch moeite sparend om tot verantwoorde beslissingen te komen.96 Ook hier
een functie, die zich uitoefenen liet binnen een min of meer van de buiten-
wereld afgesloten gemeenschap, een functie althans, waar zeker het grote pu-
bliek geen weet van had. Ook hier ten slotte vond hij in de hem zo toegewijde
Baert, de agent van de Bank te Utrecht en secretaris van curatoren, een mede-
werker, waarop hij rekenen kon. Bovendien, Utrecht, de stad en de universi-
teit, waar hij jaren gewoond en waaraan hij jaren gestudeerd had, was min of
meer zijn tweede thuis.

Het weigeren van ministersposten kan men overigens bijna als een familie-
trek van de gebroeders Mees beschouwen. Zowel Rudolf Pieter Mees, zoon
uit het tweede huwelijk van Rudolf Adriaan en jarenlang, hoewel geen tot de
verbeelding sprekend, lid van de Tweede Kamer, als Marten Mees, jongste
zoon uit zijn vaders eerste huwelijk en te Rotterdam een zeer bekende, haast
legendarische figuur als lid van de vermaarde firma R. Mees & Zoonen en als
veeljarige vice-president van de Kamer van Koophandel aldaar, bovendien
politiek zeer geengageerd, hebben geoordeeld in dit opzicht verstek te moeten
laten gaan.97 Zelfs bij laatstgenoemde, zeker geen man, die men enige bra-
voure ontzeggen kan, heeft daarbij de vrees het als minister'treurig te moeten
afieggen,' vooral wegens een gemis aan  'de gaaf van spreken,' zoals hij  in een
nagelaten aantekening opmerkt,  een rol gespeeld.98  Ik voor mij proef er
een bevestiging in van mijn indruk, dat bij de Meesen van deze generatie van
de beide door hen van huis uit meegekregen karakterbepalende elementen,
namelijk enerzijds dat van de op het eigen, vertrouwde en overzienbare ter-
rein werkzame zakenman en anderzijds dat van de in de publieke belangstel-
ling staande, aanzien hebbende, maar tevens op ongewis en glibberig terrein
balancerende regent, het laatste het zwakste geweest is.

Geen hoge politieke posten dus voor Willem Cornelis en zijn broers. Poli-
tieke invloed, zij het minder rechtstreeks waarneembaar, natuurlijk wel.

Jan en Annie Romein hebben de periode  I 848-I 898 het hoogtij  van  het
liberalisme in ons land genoemd, een periode, waarin de liberale burgerij met
en door de grondwetsherziening van I 848 het heft in handen gekregen had.99
Tot die liberale burgerij en dan met name tot de bovenste laag daarvan moe-
ten Willem Cornelis Mees en zijn broers gerekend worden. Het ligt voor de
hand, dat vooral Willem Cornelis, actief lid van de plaatselijke liberale kies-
vereniging, met zijn belangrijke functie als bankpresident te Amsterdam en

96.   Vgl. hier, blz. 233 e.v.
97·    Vgl. W.C. Mees, Man van de daad, blz. 559 e.v.
98.   Vgl. Idem, idem, blz. 562.
99.    Vgl. Jan en Annie Romein, De lage landen bij de zee, blz. 470·
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Marten met zijn in importantie misschien niet gelijkwaardige, maar wel ver-
gelijkbare positie te Rotterdam, in de betrekkelijk kleine kring van liberate

voortrekkers, waarin iedereen iedereen kende, voor menigeen van de in de
politieke arena strijdenden de vraagbaak zijn geweest. Zeker Willem Cor-
nelis met zijn meer bezonnen natuur dan de soms wat grootsprakerig aan-
doende Marten, geapprecieerd bovendien als gast en adviseur ten hove, 100

moetin de veelvuldige penibele situaties, waarin de Haagse politici ook destijds
verstrikt raakten, de gaarne geraadpleegde, want integere en niet naijverige,
homo sapiens zijn geweest. Ik herinner aan de ontboezemingen van een ge-
desillusioneerde Van Bosse tegenover 'amiee' Mees naar aanleiding van de
kabinetscrisis van I 853·101  Nog kort voor zijn dood schreef Thorbecke aan

zijn 'Waarde Vriend'  Mees een uiterst sympathiek brieO e  om  hem te bedan-
ken voor zijn meeleven en zijn goede raad tijdens de crisis van I 872. 102

Trouwens, waar kon men beter terecht om steun of advies in persoonlijke of
zakelijke aangelegenheden dan bij de man, waarvan men met recht aannemen
kon, dat hij in die jaren na  I 850 tot de best geinformeerde lieden in den lande
behoorde. Zelf bekleed met belangrijke ambten en functies en daardoor op
eigen titel al invloedrijk in de economische en financiele, later ook in de we-
tenschappelijke wereld, was hij tevens lid van een familie- en verwantenkring,
waarvan tal van leden zich zodanige posities verworven hadden, dat er moei-
lijk een onderdeel van de Nederlandse samenleving te noemen valt, waarnaar
Mees niet onmiddellijk of middellijk via de altijd nauw contact met elkaar
houdende broers, ooms, neven en zwagers zijn voelhorens uit kon steken of

zijn invloed kon doen gelden. Ik noemde zojuist al zijn broer Marten, waar-
over te Rotterdam na zijn dood geschreven werd, dat hij 'Kamerleden, Sta-
tenleden en Raadsleden maakte' en dat'meneer Marren Mees' zo'n machtig
man was, dat degene die hem in zijn Rotterdam tegenover zich vond, zijn
biezen wel kon pakken.103 Maar ook in de Haagse kringen had Willem Cor-
nelis zijn luisterposten. Zijn halfbroer Rudolf Pieter was, zij het eerst sedert

I 873,  lid  van de Tweede Kamer  en als ambtenaar op Kolonien  zat  tot  aan
zijn dood in I862 zijn broer Hendrik Willem (Hein), de in I 850 als invalide
uit Indie gerepatrieerde gouvernementsdienaar.104 Had Willem Cornelis met

laatstgenoemde een zeer drukke briefwisseling tijdens diens Indische periode,

de twee broers hebben die correspondentie na de terugkeer van Hendrik
Willem voortgezet en hoewel voornamelijk handelend over kwesties die hen

Ioo.   Vgl. hier, blz. 230.
IoL     Vgl. hier, blz. 228 met de verwijzing naar bijlage C.
I02. Vgl. Kroniek Mees, oktober I964, nr. I.7, blz. 8.
103·    Vgl. W.C. Mees, Man van de daad, blz. 569.
104.     Vgl. hier, biz. 185·
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ambtshalve raakten - met de financiele verhouding tussen het ministerie van
kolonitn en de Indische administratie had de Nederlandsche Bank als be-
langrijk participant op de zilvermarkt uiteraard veel te maken - kan men uit
vragen, opmerkingen en suggesties van Willem Cornelis niet alleen opmaken,
met welke belangstelling hij de ontwikkelingen in regeringskringen volgde,
maar ook, dat hij in staat was en ook niet aarzelde in belangrijke zaken zijn
invloed te doen gelden.105

Hoewel de uitkomsten van Mees' onderzoek van de sociaal-economische ver-
houdingen nu niet direct een optimistische kijk op de materiele welvaart van
komende generaties vergunden, konden ze anderzijds bij hem toch een gevoel
van triomf niet onderdrukken over de resultaten en daarom ook over de
macht van een wetenschap, die dan toch maar in staat geweest was voor eens
en altijd volledige klaarheid te scheppen omtrent het het economisch leven
beheersende krachtenspel.

Ook in dit opzicht was Willem Cornelis Mees een man van zijn tijd, een
tijd, waarvan, zoals Chantepie de la Saussaye in zijn instructief opstel Geeste-
lijke Stroomingen opmerkt, het geloof aan de macht der wetenschap een der
voornaamste kenmerken is.106 Aan de rede moest daarom naar de mening
dezer 'gelovigen' alle vrijheid gegeven worden; het 'denkend deel der natie'
moest uiteraard de toon aangeven; verstandelijke ontwikkeling van de bevol-
king was de leuze, die het vaandel der vrijheid sieren moest.

Mees h66ft geloofd in de macht der wetenschap, maar voor hem zoals voor
velen uit zijn tijd dreigde daarmee tevens het gevaar, dat een ander geloof er
voor prijs gegeven zou worden, het traditionele godsdienstig geloof, dat niet
opzag tegen aanvaarding van iets als waar en zeker ook zonder een volledig
begrijpen. Twijfelend al in zijn studententijd aan de leerstellingen van het in
familie en milieu van vader op zoon overgeleverde Christendom,107 stond
inderdaad ook Mees' verdere religieuze leven voortdurend in het teken van
de tweestrijd tussen enerzijds het diepgewortelde verlangen naar de geborgen-
heid van een op een 'zinnelijke openbaring' berustende overtuiging en ander-

I05· Ik citeer als voorbeeld uit een brief van 29 maart  1 861  van  W.C.  aan  H.W.  Mees:
'Amiee, Zeer confidentieel. Ik kan misschien wel eenigen invloed oefenen op de benoeming
van den G.G. Zeg gij mij nu, hoe ik dien zal oefenen.' Volgen enkele namen, waarvan als
eerste Thorbecke. Mees vraagt zijn broer voor de genoemde namen of eventueel andere het
rangcijfer A, B, C enz. te zetten naargelang diens mening over de geschiktheid der genoem-
de  personen. Mees sluit: 'Schrijf mij geheel  open; gij vertrouwt  wel  dat ik zwijgen  kan;
maar schrijf mij spoedig; want de kogel kon wel eens spoedig door de kerk zijn.' Vgl. Mees-
archief, brieven W.C. en H.W. Mees.
I 06.      Vgl. P.D. Chantepie  de la Saussaye, Geestelijke stroomingen,  in: Eene halve  eeuw,
deel II, biz. 4IO.
[ 07·    Vgl. hier, biz. Io e.v.
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zijds de niet te overwinnen weerstand tegen de aanvaarding van een zeker-

heid, die hij wetenschappelijk niet funderen kon.108 Anders echter dan zijn
broer Marten, die zich wellicht wat al te gemakkelijk er bij neerlegde, dat er
toch geen bepaald antwoord te geven is op de vraag naar zin en doel van
's mensen leven en streven,109 heeft Willem Cornelis, geconfronteerd met,

neen, gekweld door de constatering, dat hij niet verwerpen wilde, wat hij
evenmin in de traditionele vorm aanvaarden kon, niet opgehouden te zoeken
naar een opvatting over leven en dood, tijd en eeuwigheid, over normen van

menselijk handelen die hij ook verstandelijk accepteren kon. Hij concludeert
tot het aanwezig zijn van een zedelijk bewustzijn en hij beseft, dat hij, wan-
neer hij vanuit dit zedelijk zelfbewustzijn wil handelen, het goede, het edele

en het schone na moet streven. Dan zal zijn leven in de tijd een voorafscha-

duwing zijn van een zeker komend voortbestaan in een bovenzinnelijke we-
reld, veel nader bij God, het 'alles in allen werkend geestelijk wezen, waarin

mijn hoogste idealen van wijsheid, heiligheid en liefde verwezenlijkt zijn. '110

In deze bespiegelingen moet Mees een zekere rust gevonden hebben voor

zijn op het gebied der eerste levensvragen zo heen en weer geslingerde en
worstelende geest, een rust en bevrediging, waarin hij zijn broer Hendrik
Willem, de invalide, die hij 'door twijfeling ongelukkig zag' heeft willen laten
delenill endiehij zijn kinderen als een geestelijk testament heeft nagelaten. 112

Mees is door degenen, die hem van nabij gekend hebben na zijn dood niet
alleen geroemd en geprezen om zijn intellectuele, organisatorische en be-
stuurlijke kwaliteiten, deze intimi hebben tevens hoog opgegeven en dit in
bewoordingen, die ons soms wat overdreven aandoen, van zijn nobele karak-
tereigenschappen, van zijn plichtsgetrouwheid, zijn oprechtheid en goedhar-
tigheid. Opvallend was in hun ogen zijn bescheidenheid en eenvoud ondanks
de hoge posities, die hij bekleedde, of zoals Gleichman het uitdrukte:  'door
eigen verdiensten hoog geplaatst, maar nederig gebleven.'113 Bij een man uit
66n stuk zoals Mees behoeft dit eigenlijk niet te verwonderen. De man im-
mers, die zich zo graag vermeide in bespiegelingen over leven, dood en eind-
bestemming, die zichzelf klein wist in het hem intrigerende immense univer-
sum, 114 kon zich moeilijk laten voorstaan op zijn vooraanstaande plaats in
de kleine Hollandse wereld van zijn dagen zonder met zijn eigen mensbeeld

108.   Vgl. hier, blz. 190.
109.   Vgl. hier, biz. 186 e.v.
110.    Vgl. hier, blz. I92.
III.    Vgl. hier, blz. I88.
1 I 2.   Vgl. hier, blz. I90 e.v.
I I 3·    Vgl. J.G. Gleichman, Mr. W.C. Mees, in: Eigen Haard, 1885, blz. 26.
I 14.   Vgl. hier, blz. I 88.



442 SAMENVATTINGENNABESCHOUWING

in botsing te komen. Daar ligt ook, vind ik, wat de mens Mees tekent. Zijn
uiterlijke levensstijl en levenswijze waren de getrouwe weerspiegeling van zijn
innerlijke gesteltenis. Geen pose en geen fagade, maar door en door echt en
integer.

Ik wil dit ook laten gelden voor de sobere wijze van leven, waarvoor Mees
bekend stond, een levenswijze, die Quack min of meer verwijtend en misprij-
zend als 'uiterst zuinig'115 betitelde en waarvoor bij sommige anderen zelfs
het woord gierig gevallen schijnt te zijn.116 Bedenken wij in dit verband, dat
hetgeen in de kringen, waartoe Mees behoorde en waarin hij verkeerde, als
een sobere levenswijze gold - 'geen schitterende festijnen werden in zijne
woning aangericht'l 1 7- destijds  voor het overgrote  deel  van de bevolking
een ongekende en onbereikbare luxe was. Mees was van huis uit gewend aan
een comfortabel leven en het heeft hem daaraan ook later nooit ontbroken.
Hij heeft er zich ook voor ingespannen, dat het hem daaraan niet ontbreken
zou. In zijn jonge jaren was 'de carriere' niet de minste van zijn zorgen en bij
de keuze uit de alternatieven, die zich later voordeden, spraken de financiele
perspectieven een duchtig woord mee. Geen jager op geld en goed, maar,
voortgekomen uit de gegoede stand - en daarin hoorde hij en de zijnen te
blijven -, zou hij zich, denk ik, zonder ruime middelen achter de hand tame-
lijk ongelukkig gevoeld hebben.

Mees leefde eenvoudig. Dat sloot echter een welvoorziene wijnkelder, van
waaruit de dagelijkse Bordeaux naar boven kwam, niet uit en evenmin de
vacantiereizen langs de Rijn of naar de Rividra, eventueel ook met de vol-
wassen kinderen, met verblijf in de beste hotels. Het sloot weI uit een livrei-
knecht om de deur van de presidentswoning aan de Oude Turfmarkt voor
bezoekers te openen zoals gebruikelijk in de ouderlijke woning. 118  Een ,ver-
tering' van deze aard zal voor Mees niet opgewogen hebben tegen 'het nut of
genot, dat zij verschaft' en zal dus door hem overeenkomstig de door hem
aan zijn Rotterdamse gymnasiasten voorgehouden regels -'verteringen welke
het inkomen overschrijden' is een tweede criterium - als afkeurenswaardige
weelde bestempeld zijn.119 Het geld mocht niet rollen, wanneer daar geen

I 15·     Vgl. H.P.G. Quaek, Herinneringen, blz. 328.
116. Vgl. Meeskroniek, december 1965, nr.  I 8, biz.  I 4·
117. Vgl. hiervoor, noot I I 3·
1 18. Vgl. hiervoor, noot I I 6.
I IF Vgl. Archief Mees. Dictaat Handelswetenschappen, biz.  23· Ik citeer: Is weelde goed
of aftekeuren? Indien men onder weelde alle vertering verstaat, welke niet tot onderhoud
des levens vereischt wordt, is de weelde gansch niet aftekeuren. Maar wel indien men er
onder verstaat verteringen welke het inkomen overschrijden of verteringen welke redelijker-
wijs niet kunnen geacht worden opgewogen te worden door het nut of genot dat zij ver-
schaffen. Bij dit laatste komt natuurlijk de hoegrootheid van het inkomen zeer in aan-
merking.
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redelijk motiefvoor was. Ook hier geen masker, maar een open gezicht, waar-
van echter misschien wat al te nadrukkelijk de overtuiging afte lezen viel, dat
spaarzaamheid niet alleen een morele maar ook een economische deugd is.

Het kan zijn, dat ook een zekere preutsheid, eigen aan het burgerlijk milieu
van die dagen,12° tot soberheid gemaand heeft.  Mees,  die zich ergerde aan
een huldiging van Sarah Bernardt, 'die zeer wereldsche vrouw,9121 zal een

wat uitbundiger levensstijl al gauw als te mondain bestempeld hebben en als

onverenigbaar met de ingetogenheid, die de beschaafde burger past.

Willem Cornelis Mees, dominerend econoom in zijn dagen, grondlegger van
ons centrale bankwezen en eminent bankpresident, monetaire autoriteit van
allure, taktvol universiteitsbestuurder, gewaardeerd raadgever in politieke en
sociale kringen, steunpilaar van gezin en familie, nobel en rechtschapen
mens, dit was ongewtijfeld het beeld, dat Pierson voor ogen had, toen hij in
zijn Levensbericht de leden van de Koninklijke Akademie van Wetenschap-
pen in I 884 voorhield, dat Nederland 'in Mees een zijner grootste mannen
verloren' had.122 Pierson's woorden zijn echter verklonken zonder dat zij
wortel geschoten hebben. Latere generaties hebben van Mees niet veel meer
dan de herinnering bewaard, dat de Nederlandsche Bank in hem een van haar
bekwaamste presidenten heeft bezeten. Zij hebben hem niet die plaats in Ne-
derland's historie gegeven, die Pierson hem klaarblijkelijk toebedacht had.
Men vraagt zich dan af, of in dit geval datgene, wat de waarnemer van het
moment als een formidabele golfslag voorkwam, door latere beschouwers
met recht slechts geduid kan worden als een min of meer wel opvallende,
maar overigens niet bijzonder belangrijke rimpeling in de stroom der ont-
wikkeling.

De beantwoording van deze vraag zal, naar mijn mening, vergemakkelijkt
worden met behulp van de overweging, dat tijdgenoten en latere beschouwers

geneigd zijn verschillende maatstaven aan te leggen voor de beoordeling naar
graad van importantie zowel van situaties als van personen. Het beeld van
Mees naar Pierson's opvatting kan identiek zijn en moet naar mijn overtui-
ging identiek zijn met het beeld, dat zich vastzet in de geest van degene, die
honderd jaar later Mees' leven en werken aan een onderzoek onderwerpt.
Maar beter dan Pierson c.s. kan laatstgenoemde bovendien constateren en
zwaarder zal hij laten wegen, dat de prestaties van Mees toch hoofdzakelijk
I 20.     Vgl. Jan en Annie Romein, De lage landen bij de zee, blz. 488 en blz. 500.
I 2 1.      'Ik  ben niet onder de dupes  van Sara Bernhardt.  Ik vond het onvoegzaam om juist
in de stille week die zeer wereldsche vrouw te huldigen.' Vgl. Archief Mees, Brieven van
Mr. W.C. Mees Sr. met zijn zoon Adriaan. De brief is van 26 maart I 880. (Pasen viel in dat
jaar op 29 maart).
I 22.    VgI. N.G. Pierson, Verspreide economische geschriften, deel II, blz. 328.

I .
.
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hierin gelegen zijn, dat deze op sociaal-economisch en financieel terrein beter
dan anderen, of sterker nog, beter dan wie ook van zijn generatiegenoten te
verwoorden en te realiseren wist, wat de toen heersende stroming als waar en
wenselijk voorkwam. Als exponent van het gangbare trok Mees de aandacht
van zijn tijdgenoten, die hem misschien onthouden zou zijn, wanneer zijn
kracht gelegen had in de verkondiging van nieuwe en daarom wellicht tijde-
lijk onbegrepen ideeen, maar waarvoor hij dan juist in een latere tijd erken-
ning en waardering gevonden zou hebben als vormende een onontbeerlijke
schakel in de ontwikkeling.

Kan men Mees dan, met enig voorbehoud voor sommige van zijn presta-
ties op monetair en bankpolitiek terrein, geen groot man noemen in deze zin,
dat hij, altijd op zijn speciale gebied, voor de stroming van zijn tijd een
nieuwe bedding zocht en vond, hij is en blijft een groot vertegenwoordiger
vin zijn tijd en als zodanig een grote figuur uit onze historie, aan wie men
niet voorbij mag gaan, wil men een volledig begrip hebben van de periode,
waarin hij leefde en werkte.

En bovendien, het is en blijft op zichzelf altijd boeiend om na te speuren
wat een man als Willem Cornelis Mees met de vele kansen, die hij bij zijn ge-
boorte meekreeg, wat deze zoon van een koopman en zoon van een regenten-
dochter, deze man, geplaagd door vele lichamelijke handicaps maar begiftigd
met een sterke geest, van zijn leven gemaakt heeft. Meerderen hadden gelijke
of betere mogelijkheden, weinigen hebben ze op gelijke wijze benut. Overziet
men dit leven, dan zal men, naar mijn gevoelen, met overtuiging in kunnen
stemmen met het getuigenis, dat Mees' medewerker bij de Nederlandsche
Bank en zijn secretaris in het Utrechtse curatorencollege, de pretentieloze
maar daarom niet minder gedegen Baert, in een enkele maar inhoudrijke
zin heeft vastgelegd: 'Hoe meer ik zijn leven en zijne daden overdenk, des te
hooger rijst mijne bewondering voor die zeldzame vereeniging van kennis,
beleid en eenvoud. 3123

Mees heeft met niet weinige figuren uit onze geschiedenis dit gemeen, dat
hun ster, helder stralend tijdens hun leven, spoedig uit het gezichtsveld ver-
dwenen is. Dat is niet zo erg. Te eniger tijd worden zij toch weer aan het fir-
mament ontdekt. En zou dat niet het geval zijn, dan hebben zij desondanks

•124niet vergeefs geschenen. Want'in de geschiedenis gaat niets verloren.

123. Vgl. Archief Nederlandsche Bank, dossier mr. W.C. Mees. Het citaat is uit een brief
van Baert van 24 mei  I 885, gericht aan mr. S. Vissering als antwoord op diens verzoek om
inlichtingen en aanwijzingen ten behoeve van zijn te schrijven levensschets van Mees. Vgl.
ovdr Baert hierblz. 223·
124.     Vgl. Jan en Annie Romein, De lage landen bij de zee, blz.  199.



Bijlage A

Tekst  van een in  Mees'  handschrift  in het  Mees-archief aanwezig stuk houdende
raadgevingen aan zijn zoon Rudolf. Vgl. hier, hoofdstuk IV, noot  111.

October I 866. Wenken aan mijn Rudolf bij zijn vertrek naar Zurich

Volhard onwankelbaar in het geloofaan het goede.

'0 God, wat ooit in mij verdoov'
dat ik altijd aan u geloov'
aan deugd en eeuwig leven.'

Dit zij veelvuldig uw gebed.
Wanneer gij uw gemoed tot God tracht te verheffen en een Mephistophe-

lesgeest dringt zich, koude twij felingen toefluisterend, tusschen  u  en  God;
weersta dien geest.

Kunt gij hem niet verbannen, wend dan uwe gedachten op geheel iets an-
ders, maar laat u niet verleiden om uw gebed door het uitwerken van bittere
gedachten te vervangen.

Als gij later die koude en bittere gedachten en twijfelingen opzettelijk over-
denkt, houd steeds onder het oog, dat, in zoover hare slotsommen in strijd
zijn met de eischen van 's menschen zedelijke natuur, zij zeker sophismen
moeten zijn, al kunt gij het hoe voor het oogenblik nog niet verklaren.

Leef voor de verwezenlijking van ideeen en voor het geluk van anderen.
Uw eigen geluk zal weI volgen.

Zoek, wat uw eigen geluk betreft, steeds de goede zijde der dingen te waar-
deeren. Veel zij in u van den geest door Dickens in zijn Martin Chuzzlewit
aangeprezen.

Al zijt gij voor u zelf gedrukt, klaag uw nood aan God, maar vertoon u
voor de menschen zooveel mogelijk opgewekt en blijmoedig.

Wees in uw omgang jegens een ieder beleefd en voorkomend. Een kleine
beleefde handeling of een klein vriendelijk woord vermag dikwijls zoo veel.

Wees spraakzaam. Leg u toe op den verteltoon, met vermijding van den
doceertoon.

Wil niet elke dwaling, die gij in een gesprek ontmoet, bestrijden. Laat veel
ongemoeid. En zijt gij door den loop van het gesprek tot tegenspraak ver-
plicht, doe het zoo beleefd en vriendelijk, dat de andere zich door uwe te-
rechtwijzing niet onaangenaam aangedaan gevoelt.

Handhaafd met fierheid uwe eer, waar die werkelijk aangetast wordt. Maar



446 BULAGEA

toon u niet te spoedig gevoelig, wanneer gij in de kleine omstandigheden des
levens u beleedigd, miskend of gepasseerd oordeelt. Vraag niet wat mag,
maar wat moet ik mij aantrekken.

Laat veel daarvan onopgemerkt voorbij gaan.
Laat veel onschuldige scherts ten uwen koste toe. Zij die geen plagen kun-

nen velen, kunnen geacht zijn, maar nooit bemind.
Wees echter van uwe zijde oplettend niemand te kwetsen, en ook onschul-

dige plagerijen niet voort te zetten, wanneer gij bemerkt dat zij niet goed op-
genomen worden.

Schuw allen wellust, vooral allen eenzamen wellust, zoo in daden als in
voorstellingen. Lichaam en ziel worden er door bedorven. Hebt gij aanvech-

ting van geslachtsdrift, zie op een aanstaand huwelijk. Uw zinnelijke drift zal
er door geheiligd worden; en indien gij  u op uwe vorming blijft toeleggen, is
een vroegtijdig huwelijk voor u geen onbereikbare hersenschim. Mijn fortuin
begint toe te nemen; en wat ik bezit, bezit ik voor mijne kinderen.

Wees niet bedeesd in uwen omgang met dames, maar zoek veeleer dien
omgang,  en wees voorkomend en zelfs hoffelijk jegens allen,  oud  of jong,
schoon ofleelijk.

Huiver niet een stille of eene in het oog loopende beleefdheid te doen of te
zeggen, en huiver ook niet te toonen, dat gij u door een meisje dat u bevalt,
aangetrokken gevoelt. Het moge tot plagerijen aanleiding geven, maar, ge-
loof mij, al was het wat onhandig geschied, het zal u in de opinie niet scha-
den, noch bij de wereld, noch bij haar in wie gij belang stelt. Spreek in gezel-
schap uit u zelf de dames aan, en maak vooral ook werk van de vrouw des
huizes. Het toont beschaving en tact, als een jong mensch ook met eene be-
jaarde dame een opgewekt gesprek kan voeren.

Vermijd daarbij zoo veel mogelijk alle stijfheid. Bv. Blijf niet altijd staan,
maar is de dame, die gij wilt toespreken, gezeten, ga dan, na eenige woorden
gewisseld te hebben, - indien de gelegenheid zich daartoe aanbiedt - bij haar
zitten. Het gesprek gaat dan veel gemakkelijker.

Leef actief. Verzuim niets van wat gij doen, zien of leeren kunt. Elk uur van
den dag zij zoo veel mogelijk gevuld.

Sta vroeg op. Neem veel lucht en veel beweging, en wees zeer matig in het
gebruik van wijn. Op uw leeftijd zijn kunstmatige prikkels in alle opzichten
schadelijk; vooral wanneer zij dagelijks herhaald worden.

Zoek in uwe studien het multa et multum te vereenigen, door van velerlei
zaken eenig begrip te trachten te verkrijgen,  maar op 66n of op enkele vakken
u geheel grondig toe te leggen.

Let in uwe keus van laatstbedoelde vakken op de indeeling der lessen aan
de universiteiten. Het te verkondigen, dat gij voor professor studeert, zou
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aanmatigend zijn; maar voor u zelf moogt gij dien maarschalkstaf wel in het
oog houden.

Kreeg uwe neiging een meer praktische richting, weersta die niet, maar
wijzig uw studieplan. Gij zijt nog jong genoeg om te kiezen.



Bijlage B (I)
Winst- en verliesrekening

(Bedragen in guldens

Toege-
Jaar Verteringen Aanschaf- Schuld- voegd aan Diversen Overgelegd Totaal

fingen aflossing eigen kas

21843 3
4594,22 45719,91 10314,13

44 4477,725 4477,72
45 4756,10s 116,395 4872,50
46 5247,765 300,- 5547,76
47 5252,69 5252,6948  6 6501,265 61000,- 516,735 1191,125 9209,1249  6 7614,15 61000,-- 11 516,26 9130,41
50   6 9122,27 61000,- 225,25 10347,52
51 7464,34 132,_ 131091,93 53,94 8742,21
52 7440,19 1234,005 8674,19
53 1411657,275 11657,27
54 8257,95 49,30

15 6781,07 1615087,12
55 9168,98 5743,01 14911,99
56 9643,785 8646,135 18289,92
57 9740,235 is 2113,70 5950,04 17803,97
58 9474,84 18 280,- 8024,23 17779,07
59 9707,25 11594,325 21301,57

20 60 0547,57 2024497,79 35045,36
61 2231,31 7811,515 20042,82
62 2551,395 8523,55 21074,94
63 4995,275 6907,- 21902,27
64 4034,38 30658,97 44693,35
65 5004,04 18 329,985 30939,385 46273,41
66 4771,21 119254,925 134026,13
67 7602,625 28977,655 46580,28
68 8843,265

, 8 6676,945 13788,76 39308,97
69 24114,80 40491,92 64606,72
70 4946,455 54542,31 69488,76
71  22 7940,44 34081,685 52022,12
72 6443,87 57384,19 73828,06

23 73 8918,955 16428,78' 25347,74
74 24302,11 68990,55 93292,66
75 20329,715 46133,665 66463,38
76 21415,85 5,845 50860,35' 72282,05
77 22638,99 41964,68 64603,67
78 27087,36 43241,19 70328,55
79 25089,075 2533966,64 25422,155 84477,87
80 16740,135 26 8000,- 50602,965 75343,10
81 29459,685 57508,91 86968,59
82 29965,485 2715520,- 40667,985 1686153,25
83 36484,78 2710368,50 46789,035 93642,31

I.     Dewinst-en verliesrekening van Meesiseen combinatie van een staat van baten en lasten en een kasboek.
2. Mees' boekjaar is, voorzover niet samenvallend met het kalenderjaar, gelijkgesteld met het kalenderjaar.
waarin het voor het grootste decl valt; in dit geval is dat het aan het bockjaar onmiddellijk voorafgaande kalen-
derjaar.
3.     W.o. kosten huwelijksreis ad f 632,-.
4. Betreft meubelen.
5.      W.o. gift van ouders Mees ( f4000,-) en Van  den Ham ( flooo,-) i.v.m. aankoop van meubelen.
6.   1n origineel onder un bedrag opgenomen. Aanschaf meubelen getaxeerd op f zooo.-. Zie betreffende
balanspost.
7.      W.o. verhuizingsgeldvan oudere Mees ( faoo,-) en erfenis W.A.  van den Ham ( f66 1,04)
8.     W.o. opgenomen voorschot bij de Nederlandsche Bank ad f I000,-.
9. Betreft verkochte meubelen.
to.    W.o. erfenis W. van den Ham ad./ 498,-.
I I.     W.o. overgenomen effecten adf 498,- van W. van den Ham.
12.     W.o.bankhonorariumad f 5773,525.
13·     W.o. restitutie aan de Nederiandsche Bank ad f Iooo,_.
I 4·      Notitie  van  Mees:  *N.B.  Dit jaar voor het cerst alle rekeningen die  op  28 febr. waren ingekomen,  a fbe-
taaid.'
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nten en halve centen)

Toelagen
van ouders Opgeno- Verbruikt

laar Inkomsten uit: en men uit eigen Diversen Totaal

arbeid vermogen verwanten gelden kas

1843 2360,775 509,15 57328,375 115,83 10314,13
44 2081,23 589,15 1188,015 367,53 251,80 4477,725
45 2293,245 778,28 900,- 900,975 4872,50
46 3550,93 567,87 1379,28 49,685 5547,765
47 3335,59 301,185 900,- 715,915 5252,69
48 6100,08 790,455 72161,04 157,55 9209,125
49 5018,55 635,575 101323,- 81389,1Os 590,88 9 173,30 9130,41
50  12 6748,275 621,24 900,- 81343,245 534,41 200,35 10347,52
51 7019,07 723,14 1000,- 8742,21
52 7045,395 628,80 1000,- 8674,195
53 7008,07 700,03 1000,- 81800.- 1149,175 11657,275
54 13627,49 460,63 1000,- 1615087,12
55 13027,96 884,03 1000,- 14911,99
56 14746,89 1353,17 1000,- 17

1189,86 18289,92
57 14740,98 2062,995 1000,- 17803,975
58 14759,25 2019,82 1000,- 17779,07
59 14723,57 3307,70 1000,- 19

2270,30' 21301,575
60 2029516,87 20 4528,49 1000,- 35045,36
61 15000,- 4042,82' 1000,- 20042,825
62 15000,- 5074,945 1000,- 21074,945
63 15000,- 5902,275 1000,- 21902,275
64 40018,91 3596,75 1077,69 44693,35
65 37704,56 7568,85 1000,- 46273,41
66 49762,23 10263,905 1000,- 2173000,- 134026,135
67 27700,- 15680,28 400,- 21 2800- 46580,28
68 23488,62 15420,35 400,- 39308,97
69 40414,055 16341,255 400,- 19

7451,41 64606,72
70 46310,79 19611,los

19
3566,87 69488,765

71 30320,48' 21627,67 73,97 52022,125
72 37614,74 25144,245 1911069,075 73828,06
73 6000,- 19347,74 25347,74
74 52109,155 28687,6Os 1912495,90 93292,66
75 36950,845 29511,845 --,69 66463,38
76 39960,83 32321,22 72282,05
77 31464,77 33138,90 64603,67
78 32324,74 37196,03 807,78 70328,55
79 46598,37 37879,50 84477,87
80 32651,31 39647,22 19 3044.57 75343,10
81 28005,90 43142,125 1915820,57 86968,595
82 37166,525 48986,73 86153,255
83 46937,16 46705,155 93642,315

I 5·      Blijkens een notitie van Mees heeft  hij dit positieve saldo aangewend tot schulddelging bij  de Nederland-
sche Bank (flooo,-)  en bij Vader  Mees (f2698,955), waarna het restant is toegevoegd aan de eigen kas. Vgl.
de desbetreffende balanscofers.
16.    Kleine telfout.
I 7·      W.o. kapitaalavance op effecten ad f I I 84,73·
I 8.   Afgeschreven op effecten.
I9.      Koerswinst op effecten, soms aangeduid als *prijswinst' of'avance' op effecten.
20. Mees verlegt het einde van zijn boekjaar van I maart naar I mei. De cijfers van I860 hebben derhalve be-
trekking op een periode van 14 maanden. In deze periode vallen 2 honoraria van de Nederlandsche Bank, n.1.
1839-1860 adf 14759,24 en 1860-186I adf 14757,63.
2 1. Nalatenschap Vader Mees.
22.      Blijkens een aantekening van Mees heeft hij door hem verstrekte toelagen aan zijn kinderen geboekt onder
het hoofd *verteringen:
23·     Betreft de periode  I  mei I873-3I december  I873;  in gedachte aan te vullen met een decl van het vooraf-gaande jaarbedrag en zo verder. Het boekjaar is sedert dien gelijk aan het kalenderjaar.
24·      Aantekening van Mees:  'gevonden vergissing in rek. v.d. H.'
25· Betreft afschrijving op effecten adf 9966,64 en schenking aan kinderen adf 24000,-.
26.      Aantekening  Mees:  'Kinderen jaarlijksche bijdragen.' Blijkbaar heeft  Mees  voor  dit  jaar  deze bodragen
niet opgenomcn onder de post 'vcrteringen.
27·    Afschrijving op effecten en diverse debiteuren.



Bijlage B (2)
Balansen Mr. W. C. Mee

(Bedragen in gulden 

Prolongaties
Ultimo 1 Kas Meubelen Effecten R. Mees & en Div. Diversen Totaal

Zoonen debiteuren

1843 251,80 6000,- 11983,09 18234,89

44                                       6000,- 11983,09 17983,09
45 6000,- 11983,09 17983,09
46 6000,- 11983,09 17983,09
47 6000,- 11983,09 17983,09
48 1191,125 6000,- 11983,09 2 19674,21

49         : 600,245 7000,- 12481,09 20081,33
50 65,835 8000,- 12368,- 20433,83
51 119,775 8000,- 12500,- 20619,77
52 1353,78 8000,- 12500,- 21853,78
53 204,60s 8000,- 12500,- 20704,60

54 2282,52 8000,- 12560,- 22842,52
4 55 715,62j 8000,- 30038,- 60,945 38814,56

56 1580,03 8000,- 36979,25 46559,28
57 449,545 8000,- 42988,25 51437,79

58 865,025 8000,- 50597,- 59462,02

59 910,35 8000,- 62146,-- 71056,35
5 60 2557,73 8000,- 79996,435 90554,1(

61 4458,835 8000,- 85896,865 98355,7<

62 5607,03 8000,- 93270,47 6106878,5£

63 2103,92 8000,- 103681,48 113785,4
64 30001,39 8000,- 106442,98 144444,31

65 25049,26 8000,- 135834,495 6500,- 175383,76

66 40807,01 8000,- 165869,67' 67953,- 12000,- 294629,68
67 18055,07 8000,- 194552,57 00000,- 3000,- 323607,64

68 14942,91 8000,- 196142,24 10000,- 5000,- 334085,1 f

69 29732,315 8000,- 219533,50 10000,- 4000,-- 371265,81

70 1500,025 0000,- 251184,65 10000,- 79500,- 452184,61

71 10940,925 0000,- 310386,01 10000,- 13939,425 455266,3£

72 71,41 0000,- 354373,09 10000,- 43706,05 518150,51
8 73 1379,075 0000,- 365171,52 10000,- 51628,74 538179,33

74 1764,47 0000,- 425536,72 28000,- 41462,05 606763,22

75 2638,93 0000,- 463474,77 28000,- 50000,25 654113,9,

76 2399,07 2000,- 477025,20 68000,- 51812,92 711237,1.c

77 1504,595 2000,- 500867,59 73000,- 69070,65 756442,82

78 716,57 2000,- 500184,- 73000,- 101237,355 787137,91

79 95,02 2000,- 565889,- 73000,- 973450,46 824434,4E

80 2891,6Os 2000,- 629768,- 73000,- 71085,325 888744,9:

81 4665,80 2000,- 639305,- 73000,- 121224,645 950195,44

82 1707,42 12000,- 671772,- 73000,- 119119,44 977598,8(

83 1586,675 12000,- 735751,- -73000,- 124829,-- 1047166,6.

I.     Einde van Mees' boekjaar gesteld op einde daaraan voorafgaand kalenderjaar.
2.      Telfoutof wellichthad de post effecten f 500,- hoger moeten zijn. Vgl.  I 849.
3. W.o.f 53,605 zijnde 'spaarpot v. Coos.'

4.      Per  I  maart 1856(inonie staat ultimo  I 855) maakte Mees 2 balansen op. De eerste sloot aan op de vooraf-
gaande, in de tweede, cell gewijzigde balans, werd door hem het aandeel van zijn kinderen ad circaf I 3000'- in
de 'nalatenschap van Coos' verwerkt. Doordat Mees in die tweede balans zon effectenbezit, in de eerste balans
reeds voorkomend met een bedrag van bijna f 26000,-, ruim f 4000,- hoger waardeerde, droeg zijn kapitaal
slechts  ecn  last  van f9000,-, zodat het bedrag  van ziin kapitaal  van  ruim f 28000,- (eerste balans) slechts
daalde tot ruim f 19000,- (gewijzigde balans). In onze staat is de tweede balans aangehouden, omdat deze

weer aanstuit op die van het volgendejaar.
5.     Inboekhouding Mees I  mei I86I. Vgl. noot iobij de winst- en verliesrekening.



143-1883

:nten en halve centen)
-

Diverse Ouders Nederl. MijneIltimot crediteuren Mees Bank kinderen Diversen Kapitaal Totaal

1843
18234,89 18234,8944 367,53 17615,56 17983,0945 251,13' 900,975 16830,98 17983,0946 300,82 600,975 17081,295 17983,0947 516,735 1100,975 16365,38 17983,0948 1258,525 18415,69 19674,21549 1647,62 1000,- 17433,715 20081,33550 1990,865 2000,- 16442,97 20433,83551 1898,935 1000,- 17720,84 20619,77552 1898,935 1000,- 18954,845 21853,7853 2698,955 2000,- 16005,65 20704,60554 3 55,80 22786,72 22842,52  55 54,09' 6000,- 3245,95 19514,52 38814,56556 1136,675 4000,- 3245,95 28176,655 46559,2857 5000,- 3245,95 33191,845 51437,79558 5000,- 3245,95 41216,075 59462,02559 5000,- 3245,95 52810,40 71056,35' 60 3245,95 77308,215 90554,16561 3245,95 85109,75 98355,7062 3245,95 93633,55 106879,5063 3245,95 100539,45 113785,4064 3245,95 131198,42 144444,3765 3245,95 162137,805 175383,75566 3245,95 281383,735 294629,685

67                                                                                                      _ 3245,95 310361,69 323607,64
68 9934,70 324150,45 334085,1569 6623,45 364642,365 371265,815
70 '31000,- 421184,675 452184,675
71 455266,36 455266,36
72 5500,- 512650,55 518150,55
73 9100,- 529079,335 538179,33574 8793,355 597969,885 606763,24
75 10010,40 644103,55 654113,9576 16273,285 694963,90' 711237,1977 19514,44 736928,395 756442,835
78 6968,07 780169,855 787137,925
79 18842,47 805592,01 824434,48
80 26139,53 862605,40 888744,93
81 30081,135 920114,31 950195,445
82 16816,565 960782,295 977598,86
83 31095,345 10 8500.- 1007571,33 1047166,675

6. Telfout.
7.     Aantekening Mees: 'Boedel v. den Ham.' Ik neem aan, dat Mees executeur testamentair van zon overledenschoonmoeder geweest is.
8.     Vanaf I873 vallen boekjaar en kalenderjaar ook in werkelijkheid samen.
9·     W.o. hypotheken ad f 27400,-. De post hypotheken stijgt nog in volgende jaren.
Io.     Betreft: *Beleening.



Bijlage C

Tekst van een brief van mr. P.P. van Bosse, de op I9 april I853 afgetreden

minister van financilEn in het eerste kabinet-Thorbecke, aan mr. W.C.  Mees,
secretaris van de Nederlandsche Bank, afgedrukt in: Kroniek-Mees, maart
I960, nr.  I 4, biz. 9 e.v. ( Vgl. hier, Hoofdstuk V, noot  52.)

's Hage 23 april  1853

Amiee! Ik zeg U hartelijk dank voor Uwe deelneming. Ik rekende daarop.

Uwen goeden raad, om eens op reis te gaan, zal ik waarschijnlijk wel volgen,
schoon de reden die gij onderstelt, niet bestaat. Mijn uitzicht moge niet sterk

zijn: ik verzeker u dat mij nooit iets aan de gezondheid hapert, & dat ik met
het meeste gemak I 2 a I4 uren per dag kan arbeiden zonder het minste letsel.

Maar ik vrees  zeer voor het ledig gaan:  dat is  mij een ontzettende gedachte;
daarvoor zal ik welligt uw remedie zoeken in een reisje, indien ik het met de

belangen van mijne beurs overeen kan brengen. Ik heb zeer weinig vermogen,
en ben in mijne inkomsten getierceerd. Andere bepaalde plannen heb ik nog

zoo juist niet. Men heeft mij voorgesteld in den Raad van State te gaan zitten.

Maar ik behoor in dat oudewijven College niet te huis:  ook al lagcht mij  het

vooruitzigt niet zeer toe, om na vijfjaren in het actieve Staatsleven te hebben

doorgebragt, mij als Benjamin in den raad van State te begeven. Liever loop

ik de kans om tot lid van de 2e kamer te worden gekozen, waartoe mij van

onderscheidene zijden aanbiedingen zijn gedaan, voor het waarschijnlijk geval

eener ontbinding der kamer. Ik wacht die ontbinding niet zoo spoedig, &
denk dat men wel eerst den Koning het land zal laten rondreizen.

Komt er geene ontbinding, dan zeg ik dat zij gek zijn. Wat beduidt eene

zoo abrupte sluiting die allernadeeligst is voor de zaken. Dat zou dan een

doellooze coup de tete wezen!
Nadeelig is zij vooral financieel:  ik  wijs  er maar  op het contract met de

Ned. Handel Maatschappij en de regeling van het Indisch muntwezen die dan

onafgedaan blijven. Van andere zaken  zal ik zwijgen: maar, roept men  de
kamer niet weder bijeen voor September, dan zal men in de onderscheidene

zaken, die voorziening vorderen, eene volkomen stremming te weeg brengen.

De sluiting zou dan eigenlijk als jongenswerk moeten beschouwd worden.

L    verwaandheid.
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Met U bewonder ikde outrecuidancei van een novus homo als van Reenen2

om op de stoel van Thorbecke te gaan zitten.
Wat het fond der zaak betreft, gij zult wel geen dupe zijn van den schijn

dien men er aangeeft. Het wezenlijke is dood eenvoudig dit. De Koning wil
zijn civile lijst vermeerderd hebben; en bij voorraad aan broer Heintje en de
later trouwende prinsen van den bloede apanages3 verzekerd zien. Dit heb-
ben wij geweigerd. Inde irae:  en nu heeft men in den raad van ministers de

onhandigheid gehad om hem die weigering te Amsterdam te laten toekomen.
Men  heeft dit zelfs  niet  aan  al de nieuwe ministers durven zeggen: thans,
denk ik, zullen zij het wel weten.  En nu durf ik toch met een gerust geweten
vragen wie betere vrienden van het huis van Oranje zijn; zij die dit aan den
Koning afraden, of zij die niet schroomen op dat huis het verwijt te laden dat

het behendig van de godsdienstige verdeeldheid der natie partij trekt om zijne
beurs te vullen ten koste van het volk! Met al zijne onbeschaamdheid zal deze
Floris4 dat perceel toch wel niet durven aanvaarden.

Ik zeg, met al zijne onbeschaamdheid. Hij durfde toch den Koning ter wille
zijn, die een Coup d'Etat wilde doen en de geheele Grondwet op zijde wer-
pen! Doch niemand wilde meedoen, en het edel tweetal zag geen kans om het
ding alleen uit te voeren. Thans is het de vraag of men de Grondwet legaal
zal veranderen. Daarover is men het nog niet eens: en zegt bij voorraad dat
dit niet gebeuren zal. Maar wat wit men dan? Men sluit de zitting der Staten
Generaal en beneemt zich dus de gelegenheid om voor zijn stelsel uit te ko-
men. Wel wordt er gesproken van een manifest, of van een proclamatie.
Maar wie zal zich vergapen aan mooye proclamaties van Floris van Hall.

Men voelt dat men in een onoplosbaar dilemma zit. Men ziet wel dat men
met de Kamer, zoo als zij is, niet regeren kan. Maar thans de verkiezingen te
laten doen, is het land in rep en roer brengen wegens de godsdienstige quaes-
ties. Van de ander zijde, indien men de kunstmatig aangewakkerde prote-
stantsche agitatie laat uitgisten, en dus de verkiezingen over twee a drie
maanden laat doen, dan risqueert men zeer dat de volslagen impopulariteit
van v. Hall den uitslag der verkiezingen meer dan twijfelachtig maakt. De
belangen van dit ministerie zijn dus in allen opzichte in strijd met die van het
land; en het quidquid delirant reges plectuntur Achivi,5 is in volle mate van
toepassing.

2.     Mr. G.C.J. van Reenen, later jhr.,  IBI 8-1893, minister van binnenlandse zaken van I 9
april 1853 tot I juli I856.
3.     toelagen aan niet-troonopvolgers.
4.   Mr. F.A. baron (I april 1856) van Hall, 179 I-1866, meermalen minister. Naar hem is
genoemd het van  I 9 april  1853 tot  i juli 1856 zittende kabinet, het eerste kabinet-Van Hall.
5.    Voor al wat de vorsten in hun razernij doen, moeten de Grieken boeten.
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Een friesche aristocraat zeide mij gisteren: 'nu van Hall er aan is, kan er
bij ons geen zoo roode republikein candidaat voor de kamer zijn, wien ik
mijn stem niet geefi'

Een andere persoon, dien men voor het burgermeesterschap van Amster-
dam doodverwde, zeide dat hij dit baantje anders wel op zich zou willen ne-
men, maar dat hij zich door een 'jongen' als van Reenen, niet wilde laten re-
geren. Als ultra conservatieven zoo spreken, wat kan men dan van ultra libe-
ralen verwachten!

Mijn opvolger6 is een goede hals, die van belastingen, munt- & bankzaken,
beheer van financien, enz. gedeeltelijk niets hoegenaamd, gedeeltelijk zeer
weinig & oppervlakkig weet. Hij was klerk bij het Amort. Syndicaat, en ge-
durende een paar jaren, na de ophefling van het Syndicaat, agent van het
Domein te Utrecht of te IJsselstein. Tamelijk opgeblazen en verwaand, ultra
conservatief, heeft hij begonnen met de ambtenaren bij financien tegen zich te
stemmen door een zeer hoogen toon aan te nemen. En dat terwijl dit Depar-
tement door den dood van Ossewaarde,7 in een critiek tijdperk is, waar zeer
veel  op de eigen kennis  van den Minister aankomt; veel moest geschikt  &
overzien worden. Anders is hij, geloof ik, een eerlijk man. Denk er om, zoo
het te pas komt, dat hij de zwager van Vrolik,8 & de neef, zoo ik meen, van
van Hall is!

En dan de vereeniging van de firma Donker & Lightenvelt' met van Hall.
Doodvijanden als zij waren, voert het thans gekrenkte eerzucht, afgunst en
nijd tot tan doel van reactie! Zij konden het niet dulden dat Thorbecke tot
stand bragt wat zij moesten laten steken: hij moest er dus onder, al zou het
land ook schade lijden! 't Is treurig om te zien. De zaken zijn minstens twee

jaren achteruit geraakt!
De beurs schijnt aanvankelijk mijne zienswijze te deelen. De ontwikkelin-

6.   Bedoeld is Jhr. (22 maart I 880) E.C. U. van Doorn, I799-1882, minister van financien
van  I 9 april 1853 tot 5 januari  1854. Vgl. over Van Doorn ook H.P.G. Quack, Herinnerin-
gen, blz. I 29.
7.     Bedoeld  zal  zijn P.A. Ossewaarde, 1775-I 853  (21  maart), die tweemaal waarnemend
minister van financien was, namelijk  in  1828  en 1848. Nadere gegevens ontbreken.  Ver-
moedelijk een der topfunctionarissen op Financien.
8.  Dr. A. Vrolik, 18IO-1894, minister van financian van 1854 tot 1858. Hij was in 1840
essayeur-generaal aan's rijks Munt geworden. Van I 85 I  tot 1854 was hij voorzitter van het
Muntcollege.
9.     Mr. D. Donker Curtius, I 792-1864, tweemaal minister van justitie, laatstelijk van I 853
(19 april) tot 1856. Mr. L.A. Lightenvelt, 1795-I873, meermalen minister, in 1853 van 19
april tot 3 I december minister van R.K. Eeredienst.
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gen in het Oosten zijn ook niet geschikt om daarin beterschap aan te bren-
gen.10 Dus van conversie zal wel niets komen.

Maar ik vergeet dat, zoo ik thans tijd heb om te schrijven, gij geen tijd
hebt om te lezen, & ik houd dus met mijne jeremiades op. In de volgende
week kom ik U eens zien.

t.t.

Vale   (w.g.) van Bosse

Io. Gedoeld wordt waarschijnlijk op de verwikkelingen, die leidden tot de Krimoorlog,
I 854-I 856.



Bijlage D

Tekst van een schrijven van de directie van de Nederiandsche Bank aan mr.
W.C.  Mees,  vertoevende  in  Huize  Zeerust  te  Scheveningen,  gedateerd  21  juli
1884,  inhoudende  een verzoek  een herbenoeming  als president  der  Bank in weA
willende overweging te nemen.1

Den Heere mr W C Mees Amsterdam 2 I  Juli  1884
President der Nederlandsche Bank

Vergun aan ons allen een onderwerp met U ter sprake te brengen, waarover
door U met enkelen onzer in de laatste weken reeds van gedachten is gewis-
seld.

Het betreft uw aftreding als President der Nederlandsche Bank in den loop
van hetjaar  I 885·

Wij wenschten U ons sterk verlangen te kennen te geven, dat U nog niet de
eventualiteit uwer herbenoeming tot President geheel op zijde zoudt willen
zetten.

Wij doen dezen stap, wel is waar ook wegens de buitengewone door ons
allen U toegedragen vriendschap en achting, die ons dagelijks dankbaar met
ingenomenheid en opgewektheid onder uw leiding doen arbeiden, - maar
toch hoofdzakelijk wegens het groote belang der Instelling aan uwe en onze
zorgen toevertrouwd.

Juist de jaren, die onmiddellijk na 1885 intreden, zullen toch tot de alter-
belangrijkste behooren, waarvan onze Nederlandsche Bank heugenis zal heb-
ben. De onderhandelingen der Octrooi-verandering zijn aanstaande en zullen
voor het bloeiend voortbestaan en de ontwikkeling onzer inrichting van be-
slissende invioed zijn. Fouten, te midden der onderhandelingen begaan, kun-
nen alierlei belangen in de toekomst schaden. Een enkele verkeerd berekende
zet op het schaakbord dier onderhandelingen kan voor de zelfstandigheid en
de welvaart van onze instelling groote gevolgen hebben.

Het is dus van het hoogste belang, dat de man, die in die jaren als President
het eminent verantwoordelijk hoofd onzer Nederlandsche Bank is, ten volle
voor zijn taak berekend is.

Nu zijn in Uw persoon - houdt het ons ten goede dat wij een enkele maal
de grens der bescheidenheid tegenover U overschrijden - de hoedanigheden

 .     Het origineel van bovenstaande brief is aanwezig  in het Archief-Mees onder de nage-
laten papieren  van  mr.  W.C.  Mees. Een copie bevindt  zich  in het archief van de Neder-
landse Bank, persoonlijk dossier mr. W.C.  Mees.  Vgl. hier, hoofdstuk VIII, noot 8.
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vereenigd, die het U mogelijk maken zulk een onderhandeling tot een goed
einde te voeren.

Wij  bedoelen:  een door veeljarig beleid en lange ondervinding verkregen
positie, waarmede de tegenpartij te rekenen heeft en waarvoor hij ontzag
heeft: - een aangeboren ingetogenheid die de tegenpartij laat uitkomen en die

eigen inzichten en kansen niet dadelijk bloot geeft: - een mathematisch ge-
vormd oordeel, dat weinig ruimte laat aan sympathien ofantipathien en aller-
minst zich aan het verleden hecht omdat het verleden is: - een wetenschappe-
lijke kennis van het vraagstuk die in ons land haar weerga niet heeft.

Behoudt U, aldus toegerust. de leiding van de Nederlandsche Bank in han-
den, dan is er vertrouwen bij onze aandeelhouders dat het best mogelijke van
den Staat zal verkregen worden. Zoo er groote offers van onzen kant moeten

gebracht worden, dan zal men ze willig geven, zoodra men weet dat U ze in
de gegeven omstandigheden zelf hebt toegestemd. Ieder ander zal in uw
plaats een zeer lastige positie innemen en met veel egoisme van belangheb-
benden te rekenen hebben. Geen zal uit den aard der zaak met aller instem-

ming zulke gezonde voorwaarden voor de toekomst der Nederlandsche Bank
kunnen bedingen.

En zulke gezonde levensvoorwaarden voor de toekomst onzer Instelling
zijn tevens, naar uw eigen opvatting, van het grootste belang voor ons ge-
heele Vaderland. Dit juist geeft ons des te meer moed bij de poging die wij
wagen. Voor ons land is het waarlijk niet onverschillig, of de Nederlandsche
Bank al of niet een stevig finantieel bolwerk blijve. Ons land heeft werkelijk
in het tijdperk, dat wij gaan beleven, at zijn krachten meer dan noodig. Naar
onze opvatting zult U - uw plaats behoudende - aan uw land een groote
dienst bewijzen, een dienst die door alle weldenkenden zal worden gewaar-
deerd, en later op des te hooger prijs zal worden geschat.

Wij doen dus een beroep op de krachten van uw geest en op de eigen-

schappen van uw karakter.
Wij begrijpen dat het een belangrijk offer is dat wij aldus van U vergen. Wij

vragen U vaarwel te zeggen het verleidelijk uitzicht van een rustigen ouden

dag, van een beschikbaren tijd geheel en al aan de wetenschap te wijden, van
een kalme onbesprokenheid van booze en andere tongen. Maar wij zouden
waarlijk dezen stap niet doen, wanneer wij niet overtuigd waren, dat uw fris-
sche ouderdom van verzwakking geen spoor draagt, dat de taak die U aan de
Nederl. Bank wacht een hooge wetenschappelijke wijding heeft, en dat de
booze tongen toch altijd het ergste zullen spreken, hetzij U op uw plaats
blijft, of vooral wanneer U ons verlaat.

Natuurlijk verlangen wij geen antwoord op dezen brief. Het zijn slechts

overwegingen die wij aan uw rijp oordeel onderwerpen. Hoe ook de beslis-
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sing uitvalle, altijd kunt U rekenen op onze hoogachting en onveranderlijke
vriendschap.

(w.g.) N G Pierson (w.g.) H H Beels
C  „ )J H Molkenboer (  „  )J Fock
(  „  )H van Eeghen
(  „  )H P G Quack



Bijlage E

Bibliographie van mr. W.C. Mees

Als bijlage bij zijn Levensbericht van Mr. Willem Cornelis Mees zoals ver-

schenen in de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Let-
terkunde I884-I885 (afzonderlijk uitgegeven bij E.J. Brill te Leiden in I885)
geeft S. Visseringeen Lijst  der in druk verschenen werken van  Mr.  W.C.  Mees.
Ik heb bevonden, dat deze lijst slechts een enkele aanvulling behoeft. In I850
heeft Mees niet 66n anoniem artikel geplaatst in de Nieuwe Rotterdamsche

Courant maar twee. Behalve het door Vissering vermelde artikel van 20 juli

I850 is eveneens van Mees' hand het anonieme artikel van 22 juni I850 han-
delend over de demonetisatie van het gouden tienguldenstuk, in welk artikel

gereageerd wordt op critische opmerkingen dienaangaande in de Brusselse

Ind6pendance. Dit tweede artikel van  Mees is door mij besproken op blz.  I 58

e.v.

Met deze kleine correctie in gedachte neem ik als een hommage aan wijlen
professor Vissering diens Lijst hier in de oorspronkelijke tekst en spelling
over.

LIJST DER IN DRUK VERSCHENEN WERKEN

van

MR. W. C. MEES

1838. Proeve eener geschiedenis van het Bankwezen in Nederland gedurende

den tijd der Republiek.
„ Dissertatio Juridica Inauguralis de vi mutatae monetae in solutionem

pecuniae debitae.

I 844· De werkinrigtingen voor armen  uit een staathuishoudkundig oogpunt
beschouwd.

1845·  Boekaankondigingen in het Algemeen Letterlievend Maandschri  van

a.   Mr. D. A. PORTIELJE, de Handel van Nederland in 1844· (Blz. 32 I-
336).

b. Die Handelsverhaltnisse zwischen den Niederlanden und dem
Zollvereine, aus statistischen Quellen. (Blz. 409-4I).
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I846. Boekaankondiging in het Algemeen Letterlievend Maandschrift van
A. ELINK STERK Jr. Voorslagen en Denkbeelden betreffende de
zuivering van het Nederlandsch stelsel van in-, uit- en doorvoer.
(Blz. 685-690).

I 850.   Ingezonden  stuk  in de Nieuwe Rotterdamsche Courant  van  20  Juli
I 850, tot verdediging van de handelingen der Nederlandsche Bank be-
treffende den verkoop van gouden muntspecitn, tegenover eene beris-
ping van die handelingen in een ingezonden artikel in het Amster-
damsch Handelsblad.

(Zonder opschrift en onderschift. Ik heb mij overtuigd, dat dit stuk
van de hand van MR. W. C. MEES was).

I 85 I.   Het muntwezen van Nederlandsch Indie.
1852.  De Nederlandsche Bank.

In het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje voor  I 852.
Blz. 225 VV.

I 853· Drie voordrachten  over: de gevolgen  van eene vermeerderde voort-
brenging der edele metalen, gehouden 27 Januari, 8 en IO Februari
I 853 in het Genootschap Felix Meritis.

In het Overzigt der werkzaamheden van de Afdeeling Koophandel
der Maatschappij onder de zinspreuk Felix Meritis, biz. IOI VV.

I855· Eenige opmerkingen over de gevolgen der vermeerderde voortbren-
ging van goud.

In het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje voor  1855,
biz. 302 vv.

1857·   Hebben wij welgedaan,  met het zilver tot 66nigen muntstandaard  aan
te nemen?

In het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek Deel XIV.
5e stuk, bl. 249 vv.

1858.  Rede tot opening der Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot
Nut van't Algemeen op Io Augustus I858.

In de Handelingen der Algemeene Vergadering.
1860.  Maatregelen der Regering tegen den omloop van vreemde munt.

In de Economist van 1860, blz. 373 vv. (zonder onderteekening of
aanwijziging van den naam des auteurs).

I 86 I.   Levensberigt van Mr. JAN AcKERSDIJCK.
In de Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letter-
kunde voor I 862. Levensberigten biz. 25 vv.

I 864· Over ongelijke dichtheid van bevolking en ongelijke welvaart  in  on-
derscheidene landen. Voordracht in de afdeeling Letterkunde van de
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Koninklijke Akademie van Wetenschappen, gehouden den I4den
Maart I864·

In de Verslagen en Mededeelingen der afdeeling, Deel VIII blz. 128
VV.

I 866.   Overzicht van eenige Hoofdstukken der Staathuishoudkunde.
I 869. De muntstandaard in verband met de pogingen tot invoering van een-

heid van munt. Voordracht in de afdeeling Letterkunde van de Ko-
ninklijke Akademie van Wetenschappen gehouden den 8sten Maart en
I 2 April I869.

In de Verslagen en Mededeelingen der afdeeling, Deel XII biz. 209
VV.

I 874. Opmerkingen omtrent gelijke verdeeling van Belasting. Voordracht
gehouden in de Afdeeling Letterkunde der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, den 9den November  I 874·

In de Verslagen en Mededeelingen der afdeeling, Nieuwe Reeks,
Deel V, biz. I 8 vv.

I 877·   Poging tot verduidelijking van eenige begrippen  in de Staathuishoud-
kunde. Voordracht gehouden in de afdeeling Letterkunde van de Ko-
ninklijke Akademie van Wetenschappen, den Izden November 1877

In de Verslagen en Mededeelingen der afdeeling, Nieuwe Reeks,
Deel VII blz.  187 vv.

I 882. Ons muntwezen.
In de Gids voor October I882 blz. I49 vv. van het IVe Deel.

I 865-I884. De Jaarlijksche Verslagen van den President der Nederlandsche
Bank, uitgebracht in de Algemeene Vergadering van stemgerechtigde
aandeelhouders.

Verslagen van Commissi2n, aan welke Mr. W.C. Mees heeft deelgenomen.
1856.   Rapport  aan den Koning uitgebracht  door de Staatscommissie   be-

noemd bij Z. M. Besluit van 5 September  1855 (Stbl. no.  I 18).
(Over de vreemde pasmunt).

I 862.  Verslag van gecommitteerden, benoemd door de Algemeene Vergade-
ring der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, over een voorstel be-
trekkelijk de opleiding aan jongelieden voor landbouw en fabrieken
bestemd, te geven.

In de punten ter beschrijving van de algemeene vergadering I 862.
I 872/73. Verslag (eerste en tweede) aan den Koning omtrent het muntwezen,

uitgebracht door de Staatscommissie benoemd bij Z. M. Besluit van
30 October I 872 no. 5.

I 873/74 Rapport van de Commissie tot het instellen van een onderzoek naar
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spaarbanken, spaarkassen, hulp- en beleenbanken, aan het Hoofdbe-
stuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

(Afzonderlijk in druk verschenen).
I 875·   Onderzoek naar de werking der wetten op Lager en Middelbaar onder-

Wij S.

Twee rapporten der Commissie benoemd naar aanleiding van een
besluit der Algemeene vergadering van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen. (Afzonderlijk gedrukt).

1882.  Rapport in zake de departementale spaarbanken.

Uitgebracht door eene commissie benoemd naar aanleiding van een
besluit der Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen. Gedrukt als bijlage tot de Punten ter beschrijving
van de Algemeene Vergadering in  I 882.



Archivalia

Archief Stichting Geslacht Mees, Rotterdam
Dossiers betreffendemr. W.C. Mees,  18 I3-1884, waaronder:
Balansenboekje I 843-I883
Brieven van en aan mr. W.C. Mees 183 I-1849
Brieven  van  mr.  W.C.  Mees  aan zijn broer mr.  H.W. Mees; excerpten  ver-

vaardigd door A.W. Mees
Brieven van mr. W.C. Mees aan zijn zoon Adriaan
Brieven van en aan mr. W.C. Mees als president-curator der Utrechtse uni-

versiteit
Crtdit-mobilier; memories betreffende in Nederland  op te richten crddit-

mobilier-instellingen
Copieen van brieven, gewisseld tussen mr. W.C. Mees en A. van Rijckevorsel,

president van de Kamer van Koophandel te Rotterdam
Dictaat van de lessen in de handelswetenschap, gegeven aan het Stedelijk

Gymnasium te Rotterdam door mr.  W.C.  Mees in de jaren  I 845/46-I847/
48

Nagelaten opstellen van mr. W.C. Mees over zijn godsdienstige overtuiging
'Recensien van mijn Bankwezen in Nederland en van mijne Dissertatie, ook

van mijne Hoofdstukken en van de bijdrage over den Muntstandaard
(I869)'

Archief De Nederlandsche Bank N.V., Amsterdam
Algemeen Copieboek (van uitgaande brieven)
Dossier Octrooiwijziging I852
Notulen der Directie (Geheim): delen C, D, E, F en G betreffende de periode
I 849-I885

Notulen van de vergadering van Directie en Commissarissen, I864-I 885
Persoonlijk dossier mr. W.C. Mees
Presidentsverslagen, I864/65-I 883/84
Verslagen van de Directie aan Commissarissen,  1848/49-I863/64
Algemeen Rijksarchief,'s-Gravenhage
Archief Staatscommissie Muntwezen, ingesteld bij K.B. van 30 oktober I 872,

nr. 5

Archief Griffie der Tweede Kamer; Handelingen 1863-1864
Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam
Archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Handelingen Alge-

meene Vergadering  I 858

Naamwijzer en adresboek der Ieden van het stedelijk bestuur
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Gemeentelijke Archiefdienst van Rotterdam
Verslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad van Rotterdam van 20

en 23 september I847
Erasmus Universiteit Rotterdam
Economisch-historisch boekenfonds: dossier mr. W.C. Mees
Rijksarchief in de provincie Utrecht
Examenregisters universiteit Utrecht
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Summary

The present study deals with the life and works of WILLEM CORNELIS MEES, One

of the most outstanding figures in the economic and financial life of the
Netherlands during the nineteenth century.  Born  in   I 8 I 3 as second  son  to
Rudolf Adriaan Mees, partner  in  the firm of R.  Mees & Zoonen, the well-
known Rotterdam bankers, bill-brokers and insurance agents; and Maria
Elizabeth Adriana Ackersdijck, descended from a family ofcivil servants and
sister of one of the first Dutch theoretical economists, the distinguished and
internationally oriented professor of economics in the University of Utrecht

Jan Ackersdijck, the young Willem Cornelis Mees had the advantage of a
double heritage;  on  the  one hand there  was a long-established  and  deep-
rooted familiarity with commercial and financial matters, on the other hand
an interest in the broader aspects of life, as well as the usual and, indeed,

indispensable inclination towards study and learning of men in public office
or in the learned professions.

The first chapter of this book treats of these matters of descent and milieu.
We get the picture of a rather timid youth in delicate health, but gifted with

strong intellectual powers and a rare sense of duty as regards his task in life;
not - it is true - indifferent to a successful career as a basis for a reasonably

comfortable life, but truly convinced that primarily one's aim in life should
be usefulness to one's fellow-men and to society. Next to the activities of the

diligent schoolboy and privately tutored pupil attention is also given in this
chapter to the early struggles of the young man concerning his religious
beliefs. By origin a protestant in accordance with a long tradition of his
family - as a matter of fact his first Dutch ancestor had to leave his native city
of Aachen (Germany) towards the end of the sixteenth century because of his
adherence to the Reformation - and in due course confirmed as a member of
the Dutch Reformed Church he experienced a growing resistance to sub-
scribe to the officially stated religious doctrine of the Church, which baffled

his inquisitive mind. This struggle was to continue for nearly a life-time.
In the fourth chapter more light will be thrown upon Mees' views and

opinions as regards faith and religion, partly based on observations found



478 SUMMARY

in his private papers;  but it  may as well be stated here that  Mees,  who like
many of his contemporaries sought to reconcile faith and science, eventually
left the church of his ancestors to become an adherent of the Remonstrant
Fraternity, even so a protestant church, but achurch that laid less stress on the
dogmatic system as such and therefore became a house of refuge for many of
the 'modern faithful.'

The first chapter ends with a review of the years that Mees stayed in
Utrecht, where, having finished his studies at the Rotterdam 'Gymnasium'
(approx. grammar-school), he went like his father before him - the latter as a
matter of fact being the first of his family, apart from the clergymen, to re-
ceive a university education - to study law. He took his doctor's degree in
November I838 after upholding a Latin thesis entitled De vi mutatae monetae
in solutionem pecuniae debitae, tackling the problem of the implications,
juridical and economical, ofchanges in the value of money during the term of
validity of nominally fixed money debts. He wrote this essay after it had be-
come clear that his treatise on the history of banking in the Netherlands, com-
pleted previously in the same year, would fail to serve as a doctoral disserta-
tion, which he had meantitto be, because itcould not possibly be presented in
Latin, a rigorous rule of the Faculty of Law. But all the same it is this book
on the history of banking during the time of the Republic of the United
Netherlands, entitled Proeve eener geschiedenis van het bankwezen in Neder-
landgedurende  den tijd der Republiek, that made quite an impact at the time in
scientific and financial circles and that more than any other of his writings
is even now regarded as one of the most prominent works of Dutch econo-
mic literature of the nineteenth century.

The second chapter of the present book is almost entirely devoted to an
analysis and an evaluation of the Proeve. Although the main theme centres

on the history of the Amsterdam Bank of Exchange (Amsterdamse Wissel-
bank), founded in  1609, dissolved in  18 I 9, its aims, functions and achieve-
ments, Mees also enlarges on matters as the currency system of the Republic
and the role of banking iii general in the economy of a country. One is
bound to remark that the thorough treatment of such difficult matters by so
young a writer may truly be seen as an indication of his great intellectual
abilities and also as proof of his highly developed scientific thought on
economical and financial subjects. Nevertheless the present writer is of the
opinion that especially with respect to Mees' treatment of the famous Am-
sterdam Bank there is room for rather serious criticism, while one should al-
ways bear in mind that Mees had the double handicap of being practically
the first to occupy himself on a broad scientific basis with the intricate and
world-wide problems of this institution; and secondly of having no access to
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its archives. Later investigators, not so seriously hampered because they were
in a position to study the available balance-sheets, accounts of profits and
losses etc. - the late historian J.G van Dillen must be respectfully mentioned
here - found no difficulty in correcting some historical errors of their early
predecessor. But this is not so important. It is of more consequence that the
theoretical approach to the very construction of the Bank and the character
of its operations seems not to be quite correct.  For a full understanding of the
significance of the Bank it is necessary to follow the lines resulting from its
original purpose, i.e. to be an instrument countervailing the evils of a dis-
orderly currency system; in other words a monetary instrument in the limited
sense of the word, and therefore not to be looked upon as an instrument of
creditper se, as Mees would have it.

Having finished his academic studies in Utrecht Mees went back to Rot-
terdam. For some time he practised there as a lawyer, with limited success,
however. He certainly had a keen mind for the strictly juridical problems he
was confronted with, but his heart was not in the work; he all but despised
the annoying particulars and trivialities he had to cope with. Relief came in
1843 when he was appointed Secretary of the Rotterdam Chamber of Com-
merce, a position he held for six years under the presidency of A. van Rijcke-
vorsel. The third chapter covering this period draws attention to the im-
portant part played by the Chamber in the movement towards free trade of
the late 1840's. The Chamber's reports to the central government on this
matter betray the hand of Mees, whose theoretical economic views, shaped
under the influence of the English classics, made him regard free competition

and non-intervention of the government as the best means to greater material
wealth for society as a whole. The main content of this chapter, however, is a
review of the book on the workhouses for the poor from an economic point
of view,  which  Mees  published in  1844: De werk-inrigtingen voor armen uit
een staathuishoudkundig oogpunt beschouwd.In accordance with the economic
principles just stated Mees argues that creation of employment through
workhouses is detrimental to an optimal allocation of resources and there-
fore a fundamentally wrong way to solve the problem of poverty. According
to Mees workhouses do not attack the evil of poverty in its roots. Leaning
heavily on the theories of Malthus he comes to the conclusion that the real
cause ofpoverty is the uncontrolled growth of the population, a phenomenon
particularly characteristic of the lower classes.  For this reason he claims that

only mental and moral development of individuals, a necessary condition for
maintaining equilibrium between numbers and means of subsistence, will
prove to be an effective remedy for poverty as a social phenomenon.

The strong and weak points of this approach are then discussed; the strong
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points being the clear exposition of a free-economy model, its inner logic and
effectiveness; furthermore the indication  of the causes of failure  of many
well-meant projects to help the poor; the weak points to be found in the
misinterpretation or rather the misapplication of Malthus' law ofpopulation;
Mees' view of poverty as an individual problem, coupled with a total dis-
regard of the social and institutional aspects of the phenomenon of poverty;
and generally in presenting economic laws as unchangeable laws of nature,
the fact being neglected that they have a relative validity only because they
should be regarded in their social context.

In the spring of 1848 Mees declined an offer for the post of minister of
finance. The invitation came from Luzac, who was charged by the king with
the formation of a new Cabinet with a view to the revision of the Constitu-
tion. The supposition seems justified that the reasons given by Mees for his
refusal - political inexperience, insufficient private means - concealed a more
profound one, viz. a certain fear, an aversion even, to be in the limelight,
especially on the political stage; not because he thought he lacked the neces-
sary abilities, but because he realized that he could use his talents to greater
advantage in a position where he would be less exposed to publicity.

The career of Mees at the Nederlandsche Bank, the Dutch central bank,
seems to confirm this opinion. Reaching the top at the Bank in a relatively
small number of years - quite an achievement for some one from Rotterdam
to penetrate through the armour of superiority of the Amsterdam money
aristocracy - he naturally had to deal with matters of public interest, but al-
ways backed by the small circle of his trusted colleagues and staff.

Chapters four and five survey those years in Amsterdam, during which
Mees was first Secretary (I849-1863) and afterwards President  (1863-i 884)
of the Nederlandsche Bank.

The most outstanding fact of this period, to which this summary must
necessarily confine itself, is the passing by Parliament of the Bank Act of
1863, a piece of legislation that ended a long discussion on the question of
monopoly or plurality in central banking and the desirability or necessity of
measures to limit the emission of banknotes; the whole matter being a be-
lated echo of the English controversy between the Banking and the Currency
Schools of the I 840's. Mees advocated central bank-monopoly and regula-
tion of the emission of banknotes, not so much on theoretical grounds - he
proclaimed to adhere to neither of the two schools - but because he feared
that plurality would hold dangers for the unity of the monetary system,
analogous to the confused situation of the currency at the time of the Re-
public; and, most important of all, because he saw that opening of a credit
might mean creation of money;  in  its  turn this could easily lead to  an  irra-
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tional boom in business when the bank management expanded at their
discretion the volume of money by means of the unrestricted emission of
uncovered notes.

In short, he envisaged more clearly than others did at the time the future
role of the central bank as an instrument ofpublic consequence, not primarily
aimed at making a profit, but in order to operate effectively in balancing the
volume of money and business The achievements of Mees with respect to the
conceptual structure  of  the  Bank  Act  of  I 863  and  to the realisation  of its

possibilities in practice should be seen as of historic value, a conviction
strengthened  by  the  fact that subsequently private banking,  in   I 863 still  in
its infancy, could freely develop within the lines set out in that for Dutch
banking history remarkable year.

As stated before, in his position as president of the central bank Mees had
to deal frequently with public matters. Especially with regard to monetary

problems he might be considered the first adviser of the government, who did
not evade his own responsibilities as a bank president, however. A very
striking example of this dual role is offered by the monetary standard question
of the I 870's, caused by the depreciation of silver. The main subject of the
sixth chapter is a full treatment of the part that the ideas of Mees played in
the passionate debates in parliament as well as in financial and scientfic

circles;  in fact, these ideas made their impact  felt  in the nation-wide  dis-
cussions which went on for years on the problem of finding a way out of this
monetary dilemma. In this chapter an attempt is made to understand Mees'
attitude towards this question brulante by showing the development of his
views on money, starting with his academic dissertation of I838, and sub-
sequently going through all his writings in this field, essays, papers, memo-
randa, the published ones as well as those written for internal use at the
Bank  or on behalf  of the government. This examination includes:  a)  an
analysis of Mees' reflections on the currency system ofthe Dutch East-Indian
colonies: Het muntwezen van Nederlandsch Indii (185 I), which gives ample

proof of his intimate acquaintance with the intricacies of the gold- and silver-
markets, the exchanges and the specific problems of a country de jure on a
silver standard but de facto suffering  from  an  overflow  of inferior  copper;

whereas in criticizing certain government measures he seems unaware of the
birth and the genuine possibilities of what was to become known as the

(gold) exchange standard; and b) a discussion of Mees' Felix Meritis-papers
on the consequences of the increased production of the precious metals: Over
de  gevolgen  van  eene  vermeerderde  voortbrenging  der  edele metalen (i853).In
these papers Mees clearly demonstrates his insight into the connections be-
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tween the available quantities of standard metals and the level of prices, in-
cluding the possible consequences for the rate of interest.

The argumentation in these papers is shown to contain the gerni of the
subsequently fully elaborated theory of bi-metallism as the most desirable
standard if put into practice in a wide range of countries. This theory is found
in his address to the Koninklijke Akademie van Wetenschappen (Royal
Academy of Sciences): De muntstandaard, in verband met de pogingen lot in-
wering van eenheid van munt (1569). On account of these two publications we
may safely grant Mees the honour of being one on the foremost economists,
and for the Netherlands the very first, to have raised the doctrines of inter-
national bi-metallism  to a scientific level. This speech of  I 869  may also  be
seen as an ample explanation or perhaps justification of his standpoint at the
famous Monetary Con ference of Paris (1867), where Mees as delegate of the
Dutch government gave the only vote against the gold standard, a system
that in his opinion was not suitable to be introduced internationally and
therefore should be discarded as a step on the way to international monetary
unity.

In the Felix Meritis-papers Mees argues that the main cause for the stabili-
ty in value of the precious metals does not lie in the qualities of these metals
as commodities, though these were originally an important reason for their
use as money, but that it is precisely their use as money in itself that is mainly
responsible for that stability. Thinking along these lines Mees could later
compare the introduction of bi-metallism, i.e. establishing a fixed ratio be-
tween gold and silver as money - the legal ratio - to the connection of two
separate ponds, which makes the total surface less susceptible to influences
acting on either of them. In fact. the legal ratio would in the case of an inter-
nationally adopted double standard govern the market ratio and keep it
steady, creating a powerful barrier against fluctuations in the value of money,
an achievement which could never be reached byusingonlygold asastandard
metal. It must be observed that the presumed deficiency of gold - in this
view, however, virtually only a question of more or less, there being no es-
sential difference iii this respect even in the case of bi-metallism - is only
plausible for a gold standard in its simplest form, viz. as a gold-currency
standard. There is reason to believe that Mees had only this form of gold
standard - gold not only the basic part, but the very substance of the volume
of money - in mind when he voted against it in Paris and when he delivered
his speech for the Academy.

Thus a link may be constructed between the Felix Meritis-papers and the
subsequently presented theory of international bi-metallism. Anotlier infer-
ence from these papers seems possible as well. For if, as happens here, money
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is looked upon as something the value of which is not primarily determined
by inherent qualities, the attention is drawn away from the precious metals,
out of the commodity sphere in general, and the idea, expressed by Schum-

peter, takes hold that money is not the valuefor which goods are exchanged,
but the value by which they are exchanged. It is remarkable to note that
Mees, who virtually took up the latter line of thought in his ideas on banking
- enough indications for this are to be found in his writings concerning the

Bank Act of I 863 - did not pursue it, even appeared to discard it in strictly

monetary matters. Here he adhered to his opinion that importance should be
attached  to the precious metals  as such; consequently the question  of the
standard  of the 1870's - partly, it would seem, through his influence -  de-
generated into the rather sterile search for the metal - gold, silver or a com-
bination of the two - that would offer the highest guarantees for money of a
stable value, a search that could in principle be endlessly prolonged.

It is not less remarkable, however, that the man who in his advisory role
failed to persuade the legislative power to take definite steps to put an end to
the monetary confusion, because the suggestions he put forward depended

too much on unpredictable circumstances, did not hesitate to make use of the

possibilities lying within his reach as president of the central bank. Late in

I872 he stopped the purchase of silver by the Nederlandsche Bank, thus in
fact blocking the only way for private persons to get guilders for imported
silver at the legally fixed price and thus preventing the depreciating silver
from having free play with the internal price-level.

The ensuing situation in which there was no standard at all is then dealt
with at length, a situation ultimately ended by the adoption by law of the
ttalon boiteux in I 875,  which was essentially a compromise  between the  ad-
vocates of respectively gold, silver and even bi-metallism and only prompted
by the desire to keep the rate of exchange, in particular the sterling rate,
within narrow limits; while  it also paved  the  way  for the practice of estab-

lishing the external value of the guilder as a guide-post for monetary policy.
It would be beyond the scope of this summary to go into the implications

of putting the external value of the national unit of money in the foreground;
for the same reason all further side-issues dealt with in the sixth chapter are
left out here. Suffice it to say that the tradition-moulded ideas on money of
the competent authorities of the 1870's, whose undisputed leader was Mees,
constituted a serious impediment to the solution of the monetary entangle-

ment. But only in a formal sense. For the leadership of Mees should be

judged positively in so far that from the practical point of view he displayed
a firm grip on the situation. It might be said that policy was not guided by
theory. His pragmatic approach to the problems made the measures ensuing
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from it appear to be of a provisional nature;  but meanwhile the theory was
adapting itself almost imperceptibly to the new state ofafTairs.

Nearly all of the seventh chapter is purely theoretical. The greater part of
it  consists  of an analysis  of  the  book  published  by  Mees  in   I 866, which
contains his views of some central themes of theoretical economics. Few
Dutch writers on this subject of the same period have reached the same level
of abstract reasoning as is demonstrated in this book. Mees himself regarded
it as his greatest achievement and though he modestly announced it as a
survey of some chapters of political economy (Overzicht van eenige hoofd-
stukken der staathuishoudkunde) the real purpose of the book is to give an
exposition of the framework and the way of functioning of a national and
even an international economy.

A striking feature of this book is the complete absence of any trace of
polemics. Mees neither attacks nor defends anybody or anything; he teaches,
he explains, convinced that he exposes the truth and nothing but the truth.
The background of this self-confidence, which may not appeal equally to all
his readers, is his firm belief that the science ofeconomics has developed into
maturity, mainly by the work of the English classics, in a way similar to the
development of the science of physics and that consequently its discoveries,
laid down in a number of 'laws,' are immune against any attack on their
validity.

Following Mees in his expositions and explanations one has to keep in
mind, however, that he only envisages an economy conditioned in principle
by individual responsibility for individual well-being, by private property and
free competition. Now granting the importance, the necessity even ofstudying
an economy under the stipulated conditions it should not be forgotten that
the 'laws' resulting from this study, being the fundamental connections be-
tween the most important economic phenomena, have their compelling
character only as far as the supposed conditions are in fact prevailing. This is
not to say that Mees was fully unaware of this possibility to question the un-
changeable nature of his 'laws,' but it is a fact that in his Chapters there is not
the slightest indication that another type of economy might be desirable,  ne-
cessary or even possible, so that his comparison of the economic 'laws' with
the invariable 'laws' of nature is undoubtedly too facile.

There are other points of importance. Mees gives a really admirable ac-
count ofthe functioning of the type ofeconomy he has under observation, an
economy marked by a highly efficient division of labour and operating by
means of an intricate system of exchange transactions between the economic
subjects.  When we take the time of writing into consideration his description
of that macro-economic process, consisting in the exchange of productive
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services, personal as well as material, against shares in the national product
is especially impressive. The national product being the same aggregate as
the national income, production and distribution appear as the two sides of
one process, by which the resources of the community are mobilized to
satisfy the wants of its members. In this process the entrepreneur makes his

appearance, attracting the productive factors, combining their services and
transforming them into consumable goods, putting these at the disposal of
the consumers, who are again the same economic subjects as the suppliers of
the inputs into the national production.

This bird's eye view of the economy does not of course reveal more than
its general pattern. The seventh chapter follows Mees in a closer inspection
of the modus operandi ofthat macro-process ofproduction and distribution.
The market, making buyers and sellers of all the participants in the system,
is introduced as the instrument that registers their offers and desires and that
decides on the conditions of realisation. Thus, all goods and services brought
into the system become market objects, their market value, their price, being
that price at which the quantities demanded and offered are of the same mag-
nitude. It follows that the price relations of the separate goods and services
are decisive for the more or less heavy claim the possessor or supplier of one
of them can exert on any other market object. The significance of this de-
duction for the distribution of wealth, the relative shares in the national pro-
duct, can now be easily ascertained. According to Mees money incomes are
prices of the services of the productive factors and the higher the price ofeach
single service as compared with the prices of other services the greater will be
the portion of the common product that it will bring its owner.

Having indicated the law of supply and demand, which determines prices,
as the supreme rule that governs the economic process Mees takes his next
step.

On a single market the conditions of supply and demand might be liable
to constant change with a constant rising or falling of the price as a conse-

quence. Hence all price relations might be constantly disturbed with the
further awkward consequence that income distribution would allow of no
rational approach. At this point Mees introduces the auxiliary law of cost,
in his terminology the law of the balance of efforts and sacrifices, which law
forges a link between the markets in such a way that on each market supply
will have the tendency to amount to the quantity demanded at a price that
offers a compensation for the supplier proportional to the compensation
obtainable on other markets for comparable efforts and sacrifices.

This  approach is dealt  with at length; it clearly betrays the influence  of
the classic economists. For they too looked primarily at the supply side of
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the market for a determinative force. And Mees, however carefully and
thoroughly he may have treated this major theme of theoretical economics,
did not score many more points in grappling with the problems emerging
from this one-sided view than his famous teachers. Moreover Mees' theore-
tical apparatus as displayed in his Chapters appears to be essentially the
same as he had already mastered some twenty years before when he wrote his
book on the workhouses for the poor. Needless to say, the later work is of
a different nature from the former book in so far that it does not in the first
place serve a practical purpose, but gives a more complete and systematically
constructed survey of the fundamental views of its author.

It may be remarked here that Mees stuck to his fundamental notions about
value and price relations even after a perusal of some of the writings of the
utility theorists of the early 1870's. In his speech for the Royal Academy of
Sciences of I 877, announced as an attempt to clarify some notions pertaining
to theoretical economics (Poging tot verduidelijking van eenige begrippen in de
staathuishoudkunde)he does not seem to have fully understood Jevons' notion
of final degree of utility and consequently seems to have underrated its use-
fulness for a deeper insight into the economic phenomena.

Thinking along the traditional lines it was inevitable that Mees should
encounter problems that could not be solved with the tools at his disposal.
Therefore he had to isolate the income of landowners from other forms of
income; the services  of the factor land involving in principle no efforts  and
sacrifices in Mees' sense could simply not be compared on that basis with the
services of other productive factors. Tackling the problem of the rent of land
along Ricardian lines Mees had to accept the non-homogeneous character of
his income theory. The general applicability of Mees' conception that in-
comes are prices of productive services and that the determinant force for
the mutual relations between these prices is to be found in the tendency to-
wards equal remuneration for equal efforts and sacrifices is also impaired by
his own remarks; notably so when he observes a) that the efforts and sacri-
fices behind the inputs of labour and capital are of a different nature and
therefore incomparable and b) that even if a comparison were possible there
is no way to neutralize apparent inequalities, a shift from the one factor to
the other being totally impossible. Thus the notion of equality of efforts and
sacrifices exerts its presumed determinant force at most only on price rela-
tions prevailing on the in this respect mutually independent markets of
labour services and capital services.

It is not surprising that for his analysis of the relations between the rate of
interest and the level of wages Mees has to fall back on the law of supply and
demand as the only ruling force. In his opinions this force operates in the



SUMMARY 487

following way:  both the rates of interest and wages will settle on such a level
that on the capital-market as well as on the labour-market equation between
the quantities demanded and supplied is attained. Now one may agree with
Mees, when he agues  that the equilibrium points of both interest and wages
are interdependent; he mentions the fact that incomes are necessarily spent
directly or indirectly on either capital or labour or on a combination of the
two, with the consequence that a certain configuration of the demand for
labour implies a certain configuration of the demand for capital; one should
take care, though, not to attach to this proposition more significance than it
can logically possess.  Even if it is conceded that an equilibrium point of the
rate of interest implies equilibrium points on the markets of labour and vice
versa, nothing is said about the exact position of these equilibrium points.
Mees felt the auxiliary law of cost as defined by him slip from his hands; and
because he lacked a sufficient grip on utility analysis to give body to a formula
of supply and demand - which taken by itself might be considered rather
meaningless - he does not touch upon this point and leaves the remaining
problem unsettled.

Mees confines himself to the remark that the higher the rate of interest the
lower must be the level of wages, while contending that the rate of interest is
the indicator for the shares of both capital and labour in the national pro-
duet. In the context of Mees' constructions this statement does not seem a
matter ofgreat importance. In fact, it is a mere triviality to say that in a given
situation, as in Mees' hypothesis, all variables having taken an exact posi-
tion, the shares of capital and labour are antagonistic as regards their
relative magnitudes, for that comes down to the simple truth, that what goes
to the one factor cannot go to the other. And in that static point of view not
only the rate of interest but also the level of wages may have an indicative
significance for those shares.

However, Mees does not make it sufficiently clear, that an antagonistic
behaviour of the aggregate real income of capital and labour in the course of
time is quite another thing, an inference that by virtue of the knowledge ob-
tained by means of a static point of view may at most be characterized as a
possibility but certainly not as a necessity. And it is as certainly wrong to
look at changes in the rate of interest - again another thing than a high or low
rate in a given situation, because the element of time is implicitly introduced-
as indicative for a greater or smaller share in the national product of both
capital and labour.

Confronted at the time of writing his Chapters with the still extreme

poverty of large numbers of unskilled and even skilled labourers Mees does
not hesitate to drop his reflections on theoretical economics for consider-
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ations of a socio-political nature. Concluding his treatment of the relations
between capital and labour he gives us to understand that in the struggle for
the repartition of their common product the strength of each party lies in its
weakness. Applied to labour this means that to get a fairer share of the
national wealth workers must limit their numbers, thus diminishing the
supply of their services.

On the basis of his theoretical constructions  Mees may have been right to
conclude that  if in  the  I 860's there  had been fewer unskilled labourers their
real wages would have been higher, but he is wrong in thinking that a re-
duction in numbers (exactly to what extent? one is inclined to ask) will be for
that reason an indispensable condition for a higher standard of living in the
future.

Mees had no great expectations of technological improvements. Fervently
adhering to Malthus' doctrines he always perceives the inexorable law of
population lurking in the background, striking especially the lower classes
with the evil consequences of their apparent tendency to exceed in numbers
the possibilities of sustaining themselves.

It is only mental and moral development that can enlighten labourers in
this respect and urge them to act accordingly. The outlook on the future of
the economist Mees remains gloomy. Only the moralist Mees can hold out
some brighter prospects.

The law of population, always something of a nightmare to  Mees, does not
pay attention to national frontiers. In the latter sections of his Chapters
dealing with the distribution of wealth as a world-wide problem  Mees main-
tains that a nation, which is equally well-off in comparison with other
nations as regards available resources, physical and personal, and which may
have reached an even higher degree of efficiency in using them, may never-
theless have a lower standard of living. In  Mees' line of thought there seems
to exist such a thing as an optimum for each nation as regards the number of
people, an optimum varying of course according to mutations in quantity
and quality of available resources, but always marking some sort of line of
demarcation, the crossing of which is necessarily accompanied by a fall in the
standard of living, that is to say a decrease of the real income per capita of
the population. Needless to say that the law of diminishing returns, besides
the law of population the second reason of Mees' generally pessimistic views

on progress, is a prominent factor in this context.
The seventh chapter only throws a cursory glance at Mees' speculations on

the possible consequences of these basic facts for the distribution of people
over the surface of the earth, the concentration of people in certain geogra-
phical regions etc.; but as these themes lead us rather away from economic
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theory they are not dealt with in detail. The important thing to note here is
that according to Mees the apparent unequal distribution of wealth among
nations is caused by the fact that they do not equally succeed in keeping
population at the optima mentioned.

However, unequal distribution of wealth among nations means that equal
efforts and sacrifices are, compared internationally, unequally rewarded. And
this unequality would after all be impossible if there were external mobility
of productive factors. Though there is in fact a certain degree of external
mobility of these factors the impediments are so manifold and so strong that
Mees, like his classic predecessors, feels justified in assuming complete ex-
ternal immobility of productive factors. Such a hypothesis, he thinks, is at
the same time very useful to get a clear insight into the intricacies of inter-
national economic relations. Thus productive factors are from an internal
point of view perfectly mobile, from an external point of view completely
immobile; products  on the contrary have perfect internal  as  well as external
mobility.

It is the mobility of products that adds to the range of use of a nation's
available resources;  and this wider range  of use is effective in international
trade. For it is by international trade, ultimately an exchange of goods for
goods, and therefore by means of what Mees calls indirect production, the
production of commodities for export, that in return commodities may be
obtained the direct production of which is either impossible or only possible
at greater cost.

This includes that there must be an exception to the general rule as
assumed by Mees that the ratio of exchange between different goods is the
ratio of their cost per unit. That exception is international trade and the
problem is to explainthepossibilityofsuchanexception and to deduce the con-
sequences to which this may lead. As shown in the seventh chapter Mees
certainly leaned on the English classics in trying to solve the problems of
international values; to Ricardo he is indebted for the ingenious concept of
comparative cost, the key to a first understanding of international trade; to
John Stuart Mill for the admirable finishing touch to the Ricardian theory,
viz. the famous concept of the equation of international demand. In the
seventh chapter Mees is shown to compose along these lines his own picture
of one of the most important parts of international relations. It is a very
impressive picture and Mees seems to have been the only one in his country
who could paint it, as this section of his Chapters remained unrivalled during
his lifetime, which signifies a unique performance in Dutch economic
literature of the period.

It is however remarkable to note that Mees, who gave so vividly a de-
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scription of the impact of foreign trade on domestic production, distribution
and the possibilities for substantial increases in the wealth of a nation, never-
theless persisted in thinking that international values and the trade relations
based on them should be looked upon as some particular exception, not
covered by the rules of a general theory of value. In newer theories such an
approach would not be satisfactory. Theories coming up about the time that
Mees wrote his Chapters were to look upon international values as a special
and not as an exceptional case in a general theory of value, a view made
possible by marginal utility analysis and a corresponding notion of cost as
the sacrifice of the utility that could be had from alternative uses of available
resources. But this development did not necessarily impair the principle of
comparative cost. In the more comprehensive views of international values
still lying beyond the reach of Mees the principle of comparative cost or
comparative advantage would hold its place. And Mees saw the truth it
contained and skilfully indicated the possibilities it implied for greater
wealth. He amply explains for instance that any factor that stimulates
national productivity has at the same time a favourable effect on the terms of
international trade.

That new dimension of national efficiency will, however, not result in an
increase of real incomes - Mees cannot refrain in this section of his Chapters
from repeating his former warning - if incongruous growth of the population
cannot be checked. And again, such control is totally dependent on mental
and moral development, which is ultimately the only decisive factor for the
wealth of any nation.

The last section of the seventh chapter deals with some observations on
the incidence of taxes, made by Mees in his address to the Royal Academy
of Sciences  of  I 874 (Opmerkingen omtrent gelijke verdeeling van belasting).
The most salient of his remarks appears to be that in the long run taxes may
have an influence on the composition of the national product but do not un-
equally impair the real incomes of different groups of economic subjects. It
is possible to prove that a still insufficient insight into the interactions of
demand and supply is responsible for some incorrectness in Mees' argumen-
tation; an incorrectness which was rather dangerous  in a period  that  the
dispute on the matter of income tax versus excises came into full swing. It
should be borne in mind that excises on important items of the daily budget
of the lower classes formed at the time a substantial part of the total tax
revenues.

The eigth and final chapter is a recapitulation and reconsideration of the
related facts and the argumentation of the previous chapters. It also reports
on a search for traces of the life and work of Mees in later historical and
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economic literature. This investigation reveals the striking contrast between
the respect shown by nearly all his contempories for Mees' professional and
scientific achievements and the almost total oblivion he has sunk into after
his death. It does not seem right that his merits should not be recognized
more widely in our own times. From this study Mees appears as a man of
perfect integrity, fully equipped for the prominent post he held for so many
years and endowed with a great sense of responsibility as to his position of
authority; a scholar who reached a high scientific level in his writings on
political economy.

The picture as drawn in these pages also reveals that Mees was essentially
a man of his time, a representative, however eminent, of a past age. It is
fitting that because of some of his enlightened ideas on money and his
advanced views on the future of central banking Mees' name has been
written in brilliant letters in the annals of the Dutch central bank.

It would be difficult, though, to find in his other works indispensable clues
to the problems of later times. This is probably why Mees is hardly ever men-
tioned in later and current economic literature.

Still, to ignore him would impose its own penalty, viz. to miss the unique
light of Mees' life and works upon his time.



Stellingen

I. De functie en de betekenis van de Amsterdamse Wisselbank niet slechts
als monetair instituut maar ook als monetair instrument in de I 7de en
I8de eeuw zijn tot op heden nog onvoldoende onderzocht. Adequate
voorziening in deze lacune vereist een nauwe samenwerking tussen
historicus en econoom.

II. De mening van L.J. Zimmerman als zou men Nederland geen onrecht
aandoen met te zeggen, dat de Klassieke economie in ons land ongeveer
onopgemerkt is gebleven (Vgl. Geschiedenis van het economisch denken,
8ste ongew. druk, I968, biz. 83 e.v.), kan niet steunen op uitvoerige
bestudering van de vaderlandse theoretisch-economische literatuur uit
het betrokken tijdvak.

III. Bij overheidsingrijpen in de vrije prijsvorming - minimum- of maxi-
mumprijszetting, calculatievoorschriften - zal men rekening moeten
houden met de in beginsel aanwezige noodzaak tot het nemen van
maatregelen op alle gebieden van waaruit krachten kunnen optreden,
die het beoogde effect van de oorspronkelijke ingreep illusoir maken.

IV. Particuliere organisaties op het gebied van het ontwikkelingswerk ten
behoeve van de derde wereld doen er goed aan bij het aanwenden van
haar beschikbare financiale middelen het accent in toenemende mate te
leggen op globale ondersteuning van de ontwikkelingsprogramma's
van aanwezige of met haar medewerking op te richten vertrouwenwek-
kende autochtone organisaties, ten koste eventueel van de financiering
van op zichzelf staande, en daarvan voornamelijk de kleinere, pro-
jecten.

V. Het bestaan van politieke partijen met een christelijke signatuur is geen
garantie voor een doorwerking in de praktische politiek van een evan-
gelische inspiratie, noch is dat bestaan daarvoor een noodzakelijke



voorwaarde. Die doorwerking staat en valt alleen met het al of niet
bestaan van evangelisch geinspireerde mensen.

VI. De benaming 'de sociale partners' ter aanduiding van enerzijds de ver-
tegenwoordigers van het ondernemingsbelang en van de werknemers
en hun leiders anderzijds, is wat het eerste deel van de term betreft on-
duidelijk en wat het tweede deel betreft weinig in overeenstemming met
de huidige feitelijke opstelling van de bedoelde groepen.

VII. De waarneembare groeiende pluriformiteit in de kledinggewoonten van
mannen, vrouwen, jeugdige personen ('tieners') en kinderen, samen-
hangend met een sterk gewijzigd levenspatroon, betekent geen ont-
krachting van het moedeelement, maar schept voor dat element juist
een uitgebreider werkingsveld.

VIII. Het veelvuldig gebruik van zegswijzen als 'het leveren van ministers',
'het meebrengen van wisselgeld' en het al of niet 'aan de bak komen'
van bepaalde groeperingen, dat geconstateerd kan worden in de loop
van een kabinetsformatie, is niet in overeenstemming met de hoge be-
langen, die in het geding zijn.

IX. Het in economisch-historische studies wel geschetste beeld van een
Nederlandse kapitaalbezitter uit de midden-decennia van de I9de eeuw
met weinig belangstelling voor nationale industriEle waarden is moei-
lijk in te passen in eveneens voorkomende beschouwingen, die de aan-
dacht vestigen op het geringe aantal of de geringe omvang in die periode
van objecten, waarop die belangstelling zich zou kunnen richten. Een
en ander noopt tot voortgezet onderzoek naar de feitelijke gang van
zaken met betrekking tot de industrie-financiering in deze jaren.

X. De bestaande praktijk van de aan- en verkoop van professionele voet-
ballers door commercieel geleide clubs - in de wandeling transfer ge-
noemd -leidt tot het vermoeden, dat niet alleen de arbeid maar zelfs de
arbeider een koopwaar kan zijn en dit ook mag zijn, wanneer de prijs
maar hoog genoeg is.

Stellingen behorende bij H.J.M. van de Laar, Opperbankier en wetenschaps-
man, Willem Cornelis  Mees, 18I3-I884. Tilburg, I I mei I978.
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