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Nederlandsee Samenvatting (Summary in Dutch) 

Ditt  proefschrift handelt over  het werk van de econoom en natuurweten-
schapperr  Willia m Stanley Jevons (1835-1882). In de geschiedenis van het 
economischh denken dankt Stanley Jevons zijn plaats eerst en vooral aan het 
feitt  dat hij , ongeveer  tegelijkertij d (rond 1870) met de Fransman Léon 
Walrass en de Oostenrijker  Carl Menger, de zogenaamde marginale 
nutstheoriee in de economie introduceerde. Met het marginalisme introdu-
ceerdee Jevons tevens de wiskundige calculus als het belangrijkste instru-
mentt  om het keuzegedrag van actoren in de economie te analyseren. Be-
slissingenn werden voortaan gezien als het maximaliseren (of minimalise-
ren)) van een doelfunctie onder  gegeven beperkingen. Deze elementaire ge-
dachtee heeft zich in de loop van de twintigste eeuw met succes uitgebreid 
naarr  wetenschappen als de ethiek, de politicologie, en de sociologie. Naast 
zijnn bijdrage aan de ontwikkeling van de economische theorie heeft Je-
vons''  empirische werk er  ook in belangrijke mate voor  gezorgd dat statisti-
schee instrumenten zoals indexcijfers tot het standaard gereedschap van de 
economischee en sociale wetenschappen zijn gaan behoren. Deze feiten zijn 
bekendd en behoeven eigenlijk - zeker  in het Angelsaksische taalgebied -
geenn verdere toelichting. 

Anderss is dit als gekeken wordt naar  de oorzaken en achtergronden van 
dezee zogenaamde marginalistische revolutie in de economie. Het wordt 
dann al snel duidelijk dat de veronderstelde eenheid van denken tussen Je-
vons,, Walras, en Menger, in feite ver  te zoeken is. Zo verzette Menger  zich 
heftigg tegen het gebruik van wiskunde voor  de analyse van keuzegedrag en 
steldee hij  om de juistheid van zijn theorie aan te tonen meer  vertrouwen in 
introspectiee dan in statistische technieken. Menger  toont zich in deze kri -
tiekk verwant aan Klassieke, premarginalistische, politieke economen als 
Johnn Stuart Mil l en John Elliot Cairnes die evenmin heil zagen in de intro-
ductiee van wiskunde en statistiek in de politieke economie. Mil l en Cairnes 
beriepenn zich eveneens op de bewijskracht van introspectie waar  het ging 
omm de basisprincipes van de politieke economie in plaats van op wiskunde 
enn statistiek. Marginalisme blijk t niet noodzakelijk samen te gaan met de 



2 744 MECHANICA L REASONING 

wiskundigee calculus en met statistiek, integendeel: de calculus en empiri-
schee statistische technieken werden, althans door  sommige invloedrijk e 
voorgangerss en tijdgenoten van Jevons, ver  gehouden van de theorie en 
empiriee van de economische wetenschap. Verder  heeft recent historisch 
onderzoekk duidelij k gemaakt dat voorgangers van Jevons, vooral in Frank-
rijk,rijk,  al gebruik maakten van de calculus, maar  zonder  de marginalistische 
nutstheoriee die daar  voor  Jevons mee verbonden was. Het probleem dat uit 
dergelijkee overwegingen naar  voren komt, is dat het bij  nader  inzien niet 
zoo duidelij k is waaraan Jevons eigenlijk zijn plaats in leerboeken over  de 
geschiedeniss van de economie verdient. 

Voorr  deze, in eerste instantie historische, kwestie draag ik in het onder-
havigee werk een oplossing aan. Mij n antwoord is dat Jevons een specifieke 
manierr  van redeneren introduceerde in de economische wetenschap, die tot 
dann toe met vrucht was toegepast in wat wij  tegenwoordig de natuurweten-
schappenn noemen. Deze manier  van redeneren noem ik 'mechanistisch re-
deneren'.. Zij  berust op een consequente vergelijking van de werking van 
eenn economie met simpele mechanismen, zoals de balans. Jevons' bijdrage 
aann de economische wetenschap moet, mijn antwoord volgend, niet zozeer 
wordenn gezocht in de introducti e van de nutscalculus als zodanig, of in de 
introducti ee van een analytisch gebruik van statistiek, zoals in zijn gebruik 
vann indexcijfers, maar  in de introducti e van mechanistisch redeneren in 
eenn vakgebied dat daar  tot Jevons' dagen niet geschikt voor  werd geacht. 

Hett  is wellicht nauwelijks voorstelbaar  dat een dergelijke manier  van 
redenerenn zulke ingrijpende gevolgen voor  de ontwikkeling van de econo-
miee als wetenschap zou kunnen hebben. Niettemin bevat mijn summiere 
verwijzin gg in het voorgaande naar  Mengers, Mill s en Cairnes' bedenkin-
genn tegen het gebruik van wiskunde en statistiek impliciet een tweetal pro-
blemenn die prohibitie f waren voor  mechanistisch redeneren in de politieke 
economie.. Het eerste probleem betreft de complexiteit van de sociale, in-
clusieff  de economische, werkelijkheid. Het tweede probleem betreft het 
categorischee onderscheid dat er, tot ver  in de negentiende eeuw en ook nu 
nogg wel, werd gemaakt tussen geest en materie. 

Dee kracht van mechanistisch redeneren is dat de complexe werkelijk -
heidd wordt gezien als opgebouwd uit simpele mechanismen, zoals de ba-
lanss en de pendulum. De analyse van dergelijke simpele mechanismen 
leentt  zich echter  bij  uitstek voor  de toepassing van wiskundige analyse, in 
vroegerr  dagen geometrie, en later  de calculus. De wiskunde hangt dergelij-
kee mechanismen - om het maar  zo te zeggen - aan de broek. Mechanis-
tischh redeneren levert daarmee niet alleen een manier  van complexiteitsre-
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ductiee die lange tij d uiterst efficiënt en toonaangevend bleek, zij  levert te-
venss een machtig instrument om de consequenties van een samenstel van 
mechanismenn te analyseren: de wiskunde. Sinds Dijksterhuis' magistrale 
studiee kennen we de zegetocht van mechanistisch redeneren in de moderne 
tij dd als de mechanisering van het wereldbeeld. Het was, en is, evenwel ver-
ree van onproblematisch om er  van uit te gaan dat datgene wat zich catego-
rischrisch lijk t te onderscheiden van de materie, de geest, zich op gelijksoortige 
wijzee als een samenstel van simpele machines laat analyseren. Deze scep-
ciss is in de verschillende Europese taalgebieden verschillend verwoord en 
alleenn al een verhandeling over  deze verschillen zou een leven kunnen 
vullen. . 

Voorr  het oogmerk van mijn studie ligt de zaak gelukkig heel wat sim-
peler.. De Engelse filosoof en politiek econoom John Stuart Mil l (1806-
1873)) heeft met zijn talrijk e publicaties in belangrijke mate de parameters 
vastgelegdd waarbinnen in het Victoriaanse Engeland de discussie werd ge-
voerdd over  de toepasbaarheid van wiskundige en statistische methoden in 
dee politieke economie. Op ingenieuze wijze muntte Mil l het nadeel van de 
politiekee economie ten opzichte van de natuurwetenschappen, dat werd ge-
zienn in haar  complexiteit en in de onmogelijkheid om door  middel van ex-
perimentenn deze complexiteit te reduceren, om in een voordeel. Het cate-
gorischee onderscheid tussen geest en materie, of in de terminologie van het 
Victoriaansee Engeland tussen de 'mental'  of 'moral sciences' (waaronder 
dee politieke economie) en de 'natural sciences', leverde juist een geprivi-
legieerdee toegang op tot de eerste principes van de wetenschappen van de 
geest.. Introspectie zou daarin een zelfde plaats vervullen als het experi-
mentt  in de natuurwetenschappen. Zo zouden de 'wetten' van deze weten-
schappenn een zelfde zekerheid kennen als de wetten van de natuur. Het 
wass niet nodig om een toevlucht te nemen tot de onzekere methoden van 
dee statistiek om de wetten van de politieke economie te verifiëren, noch 
wass dit mogelijk; de complexiteit van de economische werkelijkheid zou 
err  altij d voor  zorgen dat verstorende factoren de werking van economische 
wetmatighedenn - tendensen - zou verduisteren. Het was niet gewenst om 
dee introspectief gevonden wetmatigheden in wiskundige vorm te gieten, 
omdatt  hiermee een numerieke exactheid werd gesuggereerd die nu een-
maall  vreemd was aan de fenomenen van de geest. Zo bracht Mil l wiskunde 
enn statistiek buiten het bereik van de 'mental sciences', waar  deze voor  Je-
vonss juist tot het standaardinstrumentarium van de sociale wetenschapper 
behoren. . 
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Opp dit punt aangekomen is het wellicht van belang voor  ogen te houden 
datt  de invloed van John Stuart Mill s filosofische en methodologische in-
zichtenn op het negentiende eeuwse intellectuele klimaat in Engeland moei-
lij kk  kan worden overschat. Zijn Logic (1843) gold ondanks de kritie k die er 
ookk op was als het standaardwerk waar  het de methoden van onderzoek 
vann de natuur- en de geesteswetenschappen betrof. Zij n Principles of Poli-
ticaltical Economy (1847) was gedurende de gehele negentiende eeuw het stan-
daardd tekstboek over  politieke economie en zou pas vervangen worden 
toenn Marshalls Principles (1890) verscheen. Ondanks hun manifest eclecti-
schee karakter  liggen Mill s denkbeelden als een deken over  het Victoriaanse 
Engeland.. Geen wonder  dat Mil l met autoriteit kon stellen dat de economi-
schee waardetheorie, zoals met name door  Ricardo ontwikkeld, 'compleet' 
was.. Pas wie zich de autoriteit van Mill s denkbeelden goed voor  ogen 
houdt,, begrijpt waarom voor  Jevons de transformatie van de politieke eco-
nomiee samenging met een persoonlijke vendetta tegen Mill s filosofie. Het 
wordtt  dan pas duidelij k waarom Jevons zich, aan het eind van zijn The 
TheoryTheory of Political Economy (1871) keert tegen de 'schadelijke invloed 
vann autoriteit' . In een serie artikelen die rond 1878 werd gepubliceerd stelt 
Jevonss zich zelfs expliciet ten doel om 'als een ingenieur' de 'vesting van 
Mill ss logische reputatie' tot ontploffing te brengen en voor  eens en voor 
altij dd af te rekenen met Mill s 'essentieel onlogische geest'. 

Watt  in eerste instantie een vooral historische kwestie leek, krijg t zo een 
verstrekkendee methodologische betekenis. De vraag is hoe Jevons in staat 
wass de scheidslijn te slechten tussen wiskundige en statistische methoden 
enerzijdss en politieke economie anderzijds. In het licht van het voorgaande 
betekentt  dit dat nagegaan moet worden op welke gronden Jevons in staat 
wass de twee genoemde problemen, het complexiteitsprobleem en het cate-
gorischee onderscheid tussen geest en materie, anders op te lossen dan bij 
Mil ll  het geval was. Wanneer  beide problemen zijn weggeruimd, is het niet 
langerr  duidelij k hoe nog een methodisch en inhoudelijk onderscheid tussen 
dee geestes- en de natuurwetenschappen te maken is. Het is precies de een-
heidd van methode die door  Jevons zal worden gepropageerd. 

Mett  name het tweede probleem, het onderscheid tussen geest en mate-
rie,rie, heeft binnen de geschiedenis van de economie nauwelijks de aandacht 
gekregenn die het verdient. Het tweede en derde hoofdstuk van dit boek ge-
venn de achtergrond voor  en de wijze waarop Mil l tot zijn methodische 
blokkadee voor  statistiek en wiskunde voor  de politieke economie komt. Me 
beperkendd tot de achtergrond van het Victoriaanse gedachtegoed in de 
Schotsee Verlichting , laat ik zien hoe de zogenaamde associatie psychologie 
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tott  de helft van de negentiende eeuw een bevredigende theorie verschaft 
vann de werking van de menselijke geest, die tegelijkertij d als uitgangspunt 
diendee voor  sociale wetenschappen zoals de politieke economie. Pas rond 
18500 winnen in Engeland benaderingen aan kracht waarin de houdbaarheid 
vann het onderscheid tussen geest en materie wordt betwijfeld en waarin een 
reductionistischee strategie wordt verdedigd die mentale fenomenen conse-
quentt  herleidt tot hun fysiologische basis. Deze alternatieve benaderingen 
baserenn zich ten dele op de frenologie, van Franz Joseph Gall, en ten dele 
opp de theorie van reflexmatig handelen die voor  het eerst een systemati-
schee uitwerkin g vindt in het werk rond 1830 van Marshall Hall, maar  die 
inn feite terug te vinden is in het werk van 18e-eeuwse grondleggers van de 
associatiee psychologie, zoals David Hartley en Joseph Priestley. 

Naastt  de ontwikkeling van deze zogenaamde psychofysiologie, was de 
opkomendee Industriële Revolutie natuurlij k van belang. Het 'machinetijd-
perk' ,, zoals het Victoriaanse tijdper k ook wel wordt aangeduid, was door-
trokkenn van vergelijkingen tussen mens en machine. Ook door  dergelijke 
vergelijkingenn werd het onderscheid tussen de werking van de geest en de 
werkingg van materie steeds meer  in twijfe l getrokken. De ontwikkeling van 
dee (psycho-)fysiologie sloot hier  naadloos op aan en met een beroep op 
beidee werd, eerst aarzelend, maar  met Jevons' marginalistische theorie uit 
vollee overtuiging, in Engeland geopponeerd tegen de afgrenzing van de 
politiekee economie van de methoden van de natuurwetenschappen. Dat wil 
niett  zeggen dat de door  Mil l verdedigde methode van economiebeoefening 
vanuitt  andere hoek onbesproken was gebleven - met name door  diegenen, 
zoalss Ingram en Clif f Leslie, die concreet historisch detail stelden boven 
abstractee economische theorie. Maar  dergelijke auteurs waren met Mil l één 
inn de opvatting dat het natuurwetenschappelijk instrumentarium, met name 
wiskundee en experiment, voor  de sociale wetenschappen onbruikbaar  was. 

Dee oppositie tegen deze methodische afgrenzing van de sociale weten-
schapp wordt dan ook vooral succesvol gevoerd door  die wetenschappers 
diee hun achtergrond hadden in wat wij  tegenwoordig ingenieursweten-
schappenn noemen. Maar  eigenlijk past hier  maar  een term, namelijk die 
vann 'Victoria n polymaths': wetenschappelijke allesvreters die met een 
somss onvoorstelbare drijfveer  en werkkracht ieder  probleem dat hun voor 
ogenn komt aanpakken en proberen op te lossen. Mensen met een brede 
natuurwetenschappelijkee achtergrond, die tegelijkertij d breed cultureel on-
derlegdd waren, soms afkomstig uit de hogere klasse, maar  vaak ook expo-
nentt  van een middenklasse die een sterk geloof had in de zegeningen die 
dee natuurwetenschap de mensheid uiteindelij k zou brengen. Charles Bab-
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bagee is misschien het meest beroemde voorbeeld van een dergelijke 'po-
lymath',, als uitvinder van een negentiende eeuwse voorloper van de mo-
dernee computer en als scherp observator van de unificerende principes 
achterr het snel om zich heen grijpende fabriekssysteem, maar ook valt te 
denkenn aan voorgangers van Jevons als Dionysius Lardner en Jenkins. 

Ookk Jevons is zonder meer als zo'n wetenschappelijke allesvreter aan te 
merken.. Zijn wetenschappelijke belangstelling reikte van wat wij tegen-
woordigg kennen als 'Brownian motion' van moleculen via uitgebreide 
meteorologischee studies tot zijn werk op het gebied van de formele logica 
enn de politieke economie. Zijn belezenheid in de natuurwetenschappen 
blijk tt uit elke bladzijde van zijn magnum opus, de Principles of Science 
(1874),, waarin hij zijn opvattingen over de wetenschappelijke methode 
systematischh uiteenzet. 

Uitt dit werk wordt duidelijk dat er voor Jevons daadwerkelijk maar een 
methodee is om wetenschap te bedrijven, of dit nu de geestes- of de natuur-
wetenschappenn zijn. Met zijn zogenaamde logische machine als leidraad 
laatt Jevons zien dat het probleem van complexiteit, dat voor politiek eco-
nomenn als John Stuart Mil l met betrekking tot de geesteswetenschappen in 
feitee onoplosbaar was, zich niet tot de geesteswetenschappen beperkt, maar 
zichh ook in de natuurwetenschappen voordoet. Ook daar waar de natuur-
wetenschappenn dit probleem onder controle lijken te hebben: in het gecon-
troleerdee experiment. Jevons laat zien dat simpele (mechanische) principes 
all  snel uiterst complexe patronen kunnen genereren, waarvan het volko-
menn onduidelijk is of deze zich, wanneer de onderliggende (mechanische) 
principess onbekend zijn, daar wel toe laten herleiden. Ook al is volgens Je-
vonss het doel van iedere wetenschappelijke verklaring het vinden van een 
wiskundigg functioneel verband waarin een causale relatie tussen twee 
groothedenn tot uitdrukking komt, dan is toch in de wetenschappelijke 
praktijkk van alledag een samenstel van theoretische hypothesen, statisti-
schee technieken en, waar mogelijk, het experiment nodig om tot een der-
gelijkk functioneel verband te komen. Wetenschap richt zich nooit op de 
verklaringg van individuele feiten, maar altijd op de verklaring van gemid-
deldee waarnemingen. Over de volle breedte van Jevons' eigen weten-
schappelijkee werk is te zien hoe Jevons deze algemene gedachte concreet 
gestaltee gaf. Uit zijn theoretische en empirische economische werk wordt 
duidelijkk hoe Jevons meende hiermee het probleem van complexiteit han-
teerbaarr te hebben gemaakt. Waar economen met een beroep op het pro-
bleemm van complexiteit tot dan toe hadden betwijfeld dat het mogelijk zou 
zijnn causale claims over economische verbanden cijfermatig te onderbou-
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wen,, liet Jevons, zowel door  statistisch als experimenteel werk, zien dat 
eenn dergelijke twijfe l ongerechtvaardigd was. 

Jevons''  logische machine maakte tevens duidelij k dat ook het categori-
schee onderscheid tussen geest en materie niet kon worden gemaakt. Net als 
doorr  de rekenmachines van Babbage werd door  Jevons' logische machine 
dee bewering geproblematiseerd dat geest en materie geheel andere princi -
pess gehoorzaamden. Het bleek zeer  goed mogelijk om juist ook de hogere 
vermogenss van de geest te vatten in de mechanische routines van een dode 
machine.. Jevons' werk aan de logische machine past daarmee in de be-
langstellingg die hij  al eerder  aan de dag had gelegd voor  de nieuwe ont-
wikkelingenn binnen de psychofysiologie. De logische machine gaf extra 
vleess aan Jevons' vermoeden dat de werking van de menselijke geest kan 
wordenn begrepen met behulp van simpele mechanische analogieën. In de 
TheoryTheory of Political Economy (1871) diende het mechanisme van de balans 
omm duidelijk te maken hoe de nutsafwegingen van (gemiddelde) individu-
enn bij  gegeven marktprijze n bepaalde koop- en verkoopbeslissingen tot 
standd brachten. 

Mett  zijn werk heeft Jevons de parameters voor  wat geldt als theorie, en 
watt  geldt als empirisch bewijs voor  de economische wetenschap blijvend 
veranderd.. Geen econoom deelt nog het absolute vertrouwen dat Mil l stel-
dee in de bewijskracht van introspectie, geen econoom gelooft nog dat de 
complexiteitt  van de economische werkelijkheid een absolute beperking is 
voorr  een quantitativ e onderbouwing van theoretische claims. Het criteri -
umm voor  wat geldt als economische theorie is definitief verschoven naar 
hett  formuleren van functionele verbanden tussen variabelen. Statistische, 
enn econometrische technieken dienen tegenwoordig om dergelijke verban-
denn ook empirisch aan te tonen, of, omgekeerd, aan het empirische materi-
aall  te onttrekken. Het is een ontwikkeling die Jevons niet zou hebben ver-
baasd,, ook al is het technisch raffinement tegenwoordig vele malen groter 
dann Jevons in zijn pionierswerk wist te bereiken. Navolgers van Jevons 
vondenn al snel de gaten in zijn argumentatie, en zochten naar  manieren om 
dezee te dichten, of dit nu ging om zijn al te grove nutstheorie, om zijn the-
oretischh onzuiver  gebruik van indexcijfers, of in het algemeen om zijn al te 
simplistischee oplossing voor  het complexiteitsprobleem in de economie. 
Uitt  al deze gaten ontstonden aparte subdisciplines binnen de economische 
wetenschap.. Met enige overdrijvin g zou kunnen worden gesteld dat het 
juistt  deze gaten zijn die het aangezicht van de moderne economie blijvend 
hebbenn bepaald. Juist daaraan ontleent Jevons zijn blijvende plaats in de 
geschiedeniss van de economie. 




