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Het verschijnen van bet in noot  ** genoemde boek karl van harte worden toe- 
gejuicht. Her ontbreken van een samenvattende studie over Pierson is sinds lang 
een ernstig gemis dat nu althans ten dele is verholpen. Dat bet een historicus is 
die nu eindelijk deze taak heeft vervuld is evenzeer tekenend voor de geringe 
belangstelling die de Nederlandse economen o.h.a, voor de geschiedenis van hun 
vak in eigen land hebben betoond, als het felt dat het enige overzicht van de 
ontwikkeling van de economie te onzent in de vorige eeuw van de hand van een 
buitenlandse is ~ . Daar haar boek, dat tot  1870 reikt, Pierson slechts zeer be- 
knopt behandelt, is het proefschrift van Van Maarseveen hierop een nuttige aan- 
vulling. Het sluit bovendien goed aan bij het uitnemende werk van Van de Laar 
over Mees 2, een der weinige uitzonderingen op de overheersende onverschil- 
ligheid betreffende onze voorgangers. Van Maarseveens dissertatie karl boven- 
dien hartelijk worden verwelkomd omdat zij, naar aanstonds kan worden ge- 
zegd, van goed gehalte is. Nu deze twee biografie~n ter beschikking staan is 
het des te meer te betreuren dat ten gevolge van zijn overlijden De Roo van 
Alderwerelt het boek over S. Vissering waaraan hij werkte niet heeft kunnen 
voltooien. Van onze 19-eeuwse economen komt nu Vissering, die bij Van de 
Laar en Van Maarseveen meermalen genoemd wordt, als eerste voor een 
nadere studie in aanmerking. 

* Emiritus-hoogleraar, Universiteit van Amsterdam. 
** Bespreking van J.G.S.J. van Maarseveen, Nicolaas Gerard Pierson Handelsman Eco- 
noom en Banl~er Eerste periode 1839-1877, Proefschrift Erasmus Universiteit Rotter- 
dam, 1981. 317 blz. 
1 I. Hasenberg Butter, Academic Economics in Holland 1800-1870, 's-Gravenhage, 1969. 
2 H.J.M. van de Laa~, Opperbankier en wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813- 
1884, 's-Gravenhage, 1978, besproken in De Economist 1980, blz. 420 e.v. door D. de 
Roo van Alderwerelt. 
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Van Maarseveens boek bevat een rijk gedocumenteerde levens- en persoons- 
beschrijving. Meer in het bijzonder heeft hij zich ten doe1 gesteld Pierson te 
bezien als een der meest vooraanstaande, tot de avant-garde behorende ver- 
tegenwoordigers van het in de jaren zestig opgekomen 'jonge', 'nieuwe', 
meer progressieve of radicale liberalisme. Deze opzet houdt in dat hij zich 
niet primair op Pierson als wetenschappelijk econoom heeft gericht. De 
hierin gelegen beperking doet geen afbreuk aan de eerder tot uitdrukking 
gebrachte voldoening, niet alleen omdat er veel van waarde staat tegenover 
datgene wat ontbreekt, maar ook omdat Piersons wetenschappelijk werk toch 
een meer dan oppervlakkige aandacht krijgt. Schrijver legt hierbij de nadruk 
op de methodologische en institutionele aspecten wegens hun verband met 
Piersons maatschappijvisie. Het boek is dan ook stellig van belang voor de 
kennis van Pierson als econoom en een goed uitgangspunt voor verdergaand 
onderzoek. 

Het met kennelijke toewijding en zorg samengestelde levensverhaal is, 
niet bet minst door treffende typeringen van Piersons persoon, zeer boeien- 
de lectuur. Dit geldt terstond voor de beschrijving van het gezin en het 
maatschappelijk milieu waarin hij opgroeide en die, naar herhaaldelijk blijkt, 
zijn karakter en levenswijze diepgaand en blijvend hebben befnvloed. Het 
voorbeeld van zijn vader Gregory, behorend tot de patricische kooplieden van 
Amsterdam en een belangrijke figuur in het r~veil, diep godsdienstig, 'met een 
rotsvast karakter', heeft op de zoon 'een onuitwisbaar stempel gedrukt'. 
De geest van het rdveil is in Nicolaas steeds levend gebleven. Ook toen hij 
zich na een geloofscrisis van het orthodoxe christendom had afgewend 
behield hij een 'gevoelsvrome', uitgesproken anti-rafionalistische levens- 
houding. Kenmerkend voor hem waren eveneens een irenische verdraag- 
zaamheid, idealisme en optimisme over de vooruitgang van de mensheid en de 
vrije ontplooiing van het individu. Deze levensbeschouwing was de achter- 
grond van zijn sociale en politieke opvattingen. Aantasting van recht en vrij- 
heid 'wekken zijn hevige ergernis op'. Zijn verzoeningsgezindheid sloot 
echter, waar hij het nodig achtte, strijdbaarheid niet uit. Als verdere karakter- 
trekken noemt Van Maarseveen o.m. een waarachtigheid die hem nooit ie- 
mand naar de mond deed praten, een beminnelijke, 'aan het nafeve grenzende 
ontwapenende eenvoud' en een zekere zwaartillendheid. Hij was een warme 
persoonlijkheid die zich soms te veel door zijn emoties liet meeslepen, op- 
gewekt van aard maar zonder veel gevoel voor humor. 

Een eigenschap die zijn leven in hoge mate heeft bepaald en aan de econo- 
mie ten goede is gekomen was de buitengewoon sterke, zich van jongsaf open- 
barende veelzijdige leergierigheid en studiezin, een 'hartstochtelijk zoeken 
naar waarheid' dat hem voortdurend tot eigen onderzoek aanzette. Reeds op 
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jeugdige leeftijd is hij begonnen zich in de economie te verdiepen. Tijdens een 
verblijf in Engeland en de Vet. Staten om zich voor de katoenhandel te be- 
kwamen (een weinig bekende episode, waarvan Van Maarseveen een gedetail- 
leerd verslag geeft) zette Pierson deze studie naast die op alledei andere ge- 
bieden voort. Ats vrucht van deze reis verscheen in 1859 bet eerste op zijn 
naam staande artikel (over de handel en het bankwezen van de staat Loui- 
siana). 

Nadien heeft hij een ongemeen voorspoedige loopbaan in de praktijk van 
het economisch leven en tal van nevenfuncties (o.m. enkele commissariaten, 
terwijl hij ook enige jaren een door zijn leeflingen 'op handen gedragen' 
leraar in de economie is geweest) weten te verbinden met het ontplooien 
van een indrukwekkende, van 'grote denkkracht' en een veelomvattende eru- 
ditie blijk gevende wetenschappelijke productiviteit, waarmee hij al vroeg een 
internationale reputatie verwierf. Hij was, aldus Van Maarseveen, 'nooit een 
echte zakenman' doch ' root alles wetenschapsman'. Deze toewijding aan de 
wetenschap is slechts mogelijk geweest doordat zijn beroepsplichten betrek- 
kelijk weinig tijd vergden; zijn werkzaamheden als directeur van de Neder- 
landsche Bank, waartoe hij op 29-jarige leeftijd werd benoemd na enige jaren 
directeur van de nieuw opgerichte Surinaamsche Bank te zijn geweest, namen 
minder dan vier uur per dag in beslag. Desondanks getuigen zijn prestaties 
van wat Schumpeter 'a giant's capacity for work' en Van Maarseveen 'een aan 
het ongelooflijk grenzende dadendrang' noemt, zeker een van zijn meest karak- 
teristieke eigenschappen. Deze inspanningen waren geen beletsel om met zijn 
vrouw (hijzelf o.m. als pianist en organist) actief aan het Amsterdamse cul- 
turele leven deel te nemen. Zoals Van Maarseveen opmerkt namen bij Pierson 
godsdienstige, ethische, culturele en intellectuele waarden een centrale plaats 
in. 

Schrijver geeft van Piersons voornaamste geschriften uit de door zijn boek 
bestreken periode samenvattingen met verhelderende toelichtingen en hier 
en daar enige kritische kanttekeningen. Opmerkelijk is dat Pierson zich als 
ruim 20-jarige in de eerste plaats in polemisch getinte artikelen met de grond- 
slagen van de economie heeft bezig gehouden. 'Vol gloed' bepleitte hij een 
door hem dringend nodig geachte vernieuwing. Hij kantte zich tegen de 
'Franse school' van Say en Bastiat en verdedigde tegenover de hier te lande 
overheersende pragmatisch gerichte economie de beoefening ervan omwille 
van haarzelf. In een door Van Maarseveen als stoutmoedig gekarakteriseerde 
maar op goede gronden niet geslaagd geachte poging trachtte hij door een her- 
ziening van het destijds gangbare rijkdomsbegrip het klassieke denken te ver- 
zoenen met de organische maatschappijbeschouwing van de opkomende 
historische school. Niettegenstaande dit streven naar een synthese beschouw- 
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de hij in een uitvoerige verhandeling uit 1864 Ricardo vooral wegens diens 
methode als 'de geniale denker bij uitstek'. Zijn gehele leven is Pierson in 
aansluiting aan Stuart Mill een overtuigd voorstander van de hypothetisch- 
deductieve methode gebleven. 

Van de artikelen over afzonderlijke theoretische onderwerpen uit de jaren 
zestig heeft schrijver vooral veel lof  voor ~/aarde en productiekosten' en 
'Staatsuitgaven en nationaal verbruik'. Belangwekkend is war schrijver naar 
voren brengt omtrent de ontwikkeling van Piersons denkbeetden over de 
waardeleer. Nadat hij nog kort tevoren de subjectieve theorie had afgewezen 
is hij in Nederland de eerste geweest die de betekenis van de grensnuttheorie 
heeft onderkend. Het is op zijn instigatie geweest dat d'Aulnis de Bourouill in 
1874 haar in de versie van Jevons hier bet eerst heeft behandeld. Dat, zoals 
schrijver in dit verband meedeelt, d'Aulnis Walras met Jevons in aanraking 
heeft gebracht is in zoverre niet geheel juist dat zij tevoren al enige brieven 
hadden gewisseld. Jevons had trouwens zelf, zoals d'Aulnis in zijn proef- 
schrift vermeldt, eveneens de vergaande overeenstemming tussen zijn theorie 
en die van Walras al ontdekt. Het is merkwaardig dat, zoals uit de gepubli- 
ceerde correspondentie tussen hen blijkt, hij dit 66n week na de stap van 
d'Aulnis aan Wa|ras liet weten. 

Piersons kritiek op de 'praktische staathuishoudkunde' en zijn voorliefde 
voor de deductieve methode hebben er als bekend geenszins toe geleid dat 
hi] de empirie en de vraagstukken van de praktijk heeft verwaarloosd. Ook 
deze kant van Piersons werk vindt bij Van Maarseveen ruimschoots zijn neer- 
slag. Hij herinnert eraan dat de 24-jarige met de in zijn brochure over de toe- 
komst van de Nederlandsche Bank neergelegde verdediging van haar bank- 
biljettenmonopolie voorgoed zijn reputatie als econoom vestigde. Zijn banden 
met De Economist, waarin vele van zijn artikelen het licht zagen, begonnen 
voor de latere voorzitter van de redactie in 1865 met een tot  1868 voort- 
gezette jaaflijkse kroniek van het bankwezen. Met betrekking tot Piersons 
aandeel in de strijd om de ~nuntkwestie' in de jaren zeventig laat schrijver 
zien hoe overwegend de invloed van Mees, naast wie Pierson als de 'voor- 
naamste autoriteit' op monetair gebied gold, hierop is geweest en hoe sterk 
Pierson emotioneel bij de controversen over deze zaak was betrokken. Vrij 
uitvoerig staat  schrijver stil bij de in 1875/6 voor het eerst verschenen Grond- 
beginselen der Staathuishoudkunde, dat naar hij opmerkt de tijd van Piersons 
overheersende invloed op het economisch denken in Nedefland inluidde. Het 
behandelde deel van Piersons leven wordt afgesloten met zijn benoeming 
tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, welke functie hij naast 
her directeurschap van de Nederlandsche Bank belangeloos vervulde. 

Bij de uitwerking van zijn gelukkig gekozen hoofdthema, Pierson als aan- 
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hanger van het 'jonge liberalisme', stelt schrijver een enigszins in de schaduw 
gebleven kant van diens leven en werk aan de hand van veel nieuwe feiten in 
het voile licht. Volgens zijn kenschets van de stroming waartoe Pierson be- 
hoorde had zij meet dan het oudere liberalisme oog voor de gebreken van de 
bestaande orde, vooral de slechte omstandigheden waarin de arbeidende 
klasse verkeerde. Zij verlangde sociale hervormingen ten einde deze te verbe- 
teren en stond een uitbreiding van het kiesrecht voor. Van Maarseveen onder- 
schrijft de mening van Kossmann dat met de opkomst van deze vorm van het 
liberalisme in ons land een nieuw tijdperk is aangebroken, maar anders dan 
deze plaatst hij 'de wending naar een nieuwe tijd' niet alleen in de jaren 
zestig maar in de periode 1865-18753. 

Schrijver zet uiteen dat Pierson, gedreven door een 'sterke sociale bewogen- 
heid', voor zijn tijd vooruitstrevende ideeOn huldigde. Ook metterdaad werkte 
hij mee aan de bevordering van consumptieco6peraties, de bouw van gezonde- 
re woningen en de vooruitgang van het onderwijs. Als 'liberaal in hart en 
nieren' wilde hij niet de bestaande orde omverwerpen, maar haar, met behoud 
van haar grondslagen, verbeteren, vooral door het eigen initiatief en de zelf- 
werkzaamheid van de arbeiders aan te moedigen. Ook hier is zijn beschou- 
wingswijze nauw verwant met die van Stuart Mill, die hem naar eigen zeggen 
sterk heeft beinvloed. 

Naar buiten is hij voor her eerst in de jaren 1866 e.v. als woordvoerder van 
het nieuwe liberalisme opgetreden met zijn bestrijding van het cultuurstelsel, 
die in liberale kringen een 'warm onthaal' vond en met zijn latere publicaties 
over de koloniale politiek merkbaar tot de geleidelijke afschaffing van dat 
stelsel heeft bijgedragen, waarbij ook zijn persoonlijke relatie met Fransen van 
de Putte van betekenis is geweest. Als 'jong-liberaal' toonde hij de hem steeds 
kenmerkende zelfstandigheid van oordeel door in de schoolstrijd af te  wijken 
van her standpunt van zijn geestverwanten. Uit hoofde van de 'liberaliteit en 
verdraagzaamheid', die Van Maarseveen als de grondslag van Piersons poli- 
tieke opvattingen aanwijst, erkende hij het goed recht van het bijzonder 
onderwijs. 

Schrijver constateert bij Pierson omstreeks 1870, zonder dat zijn 'oprechte 
sociale bewogenheid' verdwijnt, een kentering in meer behoudende richting, 
mogelijk onder invloed van de door hem hoog vereerde Mees. Hij kan sinds- 
dien niet meer tot de 'jonge liberalen' worden gerekend en komt met hen 
dan ook verschillende malen in botsing, zo bijv. door in 1871 in een 'gerucht- 

3 G. TaaL Liberalen en radicalen in Nederland 1872-1901, Den Haag, 1980, blz. 79/80, 
spreekt daarentegen van een overgangsperiode van bet Nederlandse liberalisme in de 
jaren 1870-1885. 
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makend' artikel de inkomstenbelasting af te wijzen. Als verdere blijken van 
deze wending noemt schrijver o.m. een toenemende anti-6tatistische gezind- 
held, die hem de eerder verfoeide particuliere liefdadigheid doet verkiezen 
boven armenzorg door de overheid, alsmede zijn 'weifelende' mening omtrent 
stakingen. Daarentegen blijft hij uitgesproken progressief t.a.v, de uitbreiding 
van het kiesrecht. Schrijver voegt hieraan toe dat Pierson later m.b.t, de sociale 
kwestie een zekere ambivalentie aan de dag legde en mede blijkens zijn 'voort- 
durende worsteling met her socialisme' geen onverdeelde bewonderaar van de 
bestaande maatschappelijke orde was. 

Een van de zeer interessante resultaten van schrijvers onderzoekingen is 
het relaas van de betrekkingen tussen Pierson en Van Houten, zeer tegen- 
gestelde naturen, geruime tijd nauwe vrienden en zowel wetenschappelijke 
als politieke bondgenoten, tot door emstige meningsverschillen een verwij- 
dering is ontstaan. Ook overigens bevat zijn studie een overvloed aan niet o f  
nauwelijks bekende, dikwijls fascinerende bijzonderheden. Als geheel ver- 
schaft zijn op een uitgebreide bronnenstudie steunend werkstuk een aanmer- 
kelijk breder en dieper inzicht dan wij tot nu toe bezaten. Zijn degelijke 
werkwijze schenkt ook degene die de archivalische gegevens niet heeft kunnen 
verifi~ren het vertrouwen dat hij van het materiaal een oordeelkundig gebruik 
heeft gemaakt. Hij heeft kennelijk gestreefd naar een zo groot mogelijke ob- 
jectiviteit en is erin geslaagd van Pierson een verantwoord en evenwichtig 
beeld te geven en hem met veel begrip voor zijn persoon en werk tot leven 
te wekken. Hij toont voor zijn hoofdpersoon een oprechte maar niet kritiek- 
loze bewondering. Pierson komt in het werk naar voren als een zeer sympa- 
thieke en hoogstaande figuur, die met zijn uitzonderlijke gaven tot het uiter- 
ste en met rijke vruchten heeft gewoekerd. Zijn grote verdiensten als eco- 
noom komen ten volle tot hun recht. Schrijver doet o.m. uitkomen dat hij 
als bemiddelaar tussen bet klassieke denken en de grensnutschool in ons land 
een belangrijke functie heeft vervuld. Met de conclusie dat hij niet als sommi- 
ge van zijn allergrootste tijdgenoten 'de economische wetenschap met belang- 
rijke nieuwe gedachten (heeft) verrijkt' kan men instemmen, ook als men 
rekening houdt met de door schrijver uit bet latere werk gereleveerde 'pio- 
niersarbeid' inzake het waardeprobleem in een socialistisch stelsel en hem 
evenmin anderszins oorspronkelijkheid ontzegt. 

Nuttig zijn de bibliografie6n van Piersons geschriften en van de aan hem 
gewijde publicaties, bij welke taatste echter de artikelen van JP.  Duyverman 
en De Roo van Alderwerelt in De Economist van resp. 1976 en 1978 ont- 
breken. Het treft hoe schamel Pierson vooral in de laatste decennia door de 
Nederlandse economen is bedacht. 

De aantrekkelijkheid van het proefschrift wordt vergroot doordat het hel- 
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der en levendig geschreven en taalkundig goed verzorgd is, zodat zelfs de 
strengste purist zelden iets aan te merken heeft. Wel is het zonderling dat 
schrijver het steeds over de Nedeflandse Bank heeft. Enige malen stuit men 
evenwel op een passage die aan duidelijkheid te wensen overlaat, bijv. de zin 
'Voor de klassieke doctrine werden de economische verschijnselen met name 
om zichzelf verklaard' (blz. 68). Een althans ogenschijnlijke tegenstrijdigheid 
doet zich voor waar de schrijver eerst als Piersons zienswijze weergeeft dat de 
verschijnselen alleen door middel van de deductie kunnen worden verklaard 
en even later zegt dat hij inzake de methode een middenweg kiest, waarbij 
het accent op de deductie valt. Dat bij Ricardo de grondrente meer omvat 
dan de pachtsom (blz. 70) is natuurlijk een verschrijving. 

Nu en dan kan men met de schrijver van mening verschillen. Zo schijnt 
het mij toe dat de tegenstelling tussen Piersons 'vooruitstrevendheid' en de 
sociaal-politieke opvattingen van zijn voorgangers De Bruyn Kops en Vissering, 
geenszins dogmatische 'oud-liberalen' zonder 'sociale bewogenheid', minder 
groot is dan men uit Van Maarseveens uiteenzetting kan opmaken. De groep 
der jonge liberalen is trouwens nogal vaag afgebakend; op sommige plaatsen 
lijkt het haast of zij vooral uit het tweemanschap Pierson en Van Houten 
bestaat. Eveneens kan men betwijfelen of Piersons uitvoerige beschouwing uit 
1869 over vakverenigingen en stakingen naar aanleiding van de discussie 
tussen Thornton en Stuart Mill als een bewijs voor een meer conservatieve 
gezindheid kan gelden. Dat andere jong-liberalen met dit stuk niet ingenomen 
waren is hiervoor op zichzelf niet beslissend. Pierson toetst her staken voor- 
namelijk aan de belangen van de arbeidende klasse, die hem als steeds zeer ter 
harte blijken te gaan. Maar 'progressief' en 'conservatief zijn zulke vage 
termen dat men op dit stuk gemakketijk tot uiteenlopende oordelen kan 
k omen. 

In bescheiden mate is bier en daar verdere detailkritiek mogelijk. Als een 
meer algemeen bezwaar kan nog worden aangevoerd dat de schrijver war te 
reel in herhalingen vervalt, al moet worden toegegeven dat her verenigen van 
een levensbeschrijving met een bespreking van idee~n moeilijke compositie- 
problemen met zich brengt. Aangezien de positieve hoedanigheden van het 
boek sterk overwegen zou het onbillijk zijn deze bespreking op een kritische 
toon af te sluiten. Men kan de waardering die het boek ondanks enkele te- 
kortkomingen verdient niet duidelijker uitdrukken dan met de dubbele wens 
dat van het proefschrift spoedig een handelsuitgave zal versehijnen en dat 
schrijver aan de tweede helff van Piersons leven, die hij nu in een epiloog 
heeft geschetst, een op even hoog peil staaud werk zal wijden. Nog een 
ander veflangen drmgt zich bij bet lezen van zijn boek op, nl. een goed 
verzorgde bronnenuitgave van althans de belangrijkste gedeelten van de in 
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verschillende archieven berustende documenten betreffende Pierson, zoals 
zijn correspondentie en zijn dagboek. Het belang ervan ook voor onze poli- 

tieke geschiedenis blijkt mede uit het aangehaalde boek van Taal, die veel 
uit zijn dagboek heeft geput. Dat hiervan veel interessants te verwachten is 

toont  verder een kort geleden gepubliceerde brief van Pareto aan Pierson 
uit januari 19034 . Het zou verheugend zijn als de Nederlandsche Bank, die 
zojuist door haar opdracht aan Prof. Joh. de Vries tot voortzetting van 
haar geschiedschrijving andermaal van historische zin heeft blijk gegeven, een 
van haar grootste presidenten zou eren met hiertoe her initiatief te nemen. 

Summary 

NEW LIGHT ON PIERSON 

J.G.S.J. van Maarseveen's doctoral thesis on N.G. Pierson contains much new 
and interesting information, based on extended archival research, about 
Pierson's life till 1877, his personality and his religious, social and political 
opinions. It discusses his main scientific writings of  that period and his in- 
volvement in various debates on policy issues. The author pays special atten- 
tion to Pierson as an adherent o f  progressive liberalism, akin to that professed 
by Stuart Mill, which emerged in the Netherlands during the 1860s. Around 
1870, according to the author, Pierson veered towards a more conservative 
attitude. 

4 In her aan Pareto gewijde nummer 36 van Nouvelle Ecole, zomer 1981, blz. 56/7. De 
brief, die aanwezig is in het Pierson-archief in de bibliotheek van de Universiteit van 
Amsterdam, is een antwoord op de toezending van de Engelse vertaling van deel I van 
her Leerboek met een begeleidende brief. 


