
D e  mechanisering van de mens 

Babbage,  Jevons, en het  raderwerk van de geest 

'A km ofthought, anecessarypanofthe machzxeryofour m&, ofno practica1 use' 
WhosefÃ ul CS that" 
Augustus De Morgan, Syllabus oflogic 

In november 1878 hield de logicus en econoom Wilham Stanley Jevons voor de Sta- 
tisncal Society een korre voordracht over de voordelen die een statisticus zou kun- 
nen putten uit her gebruik van een zogenaamde arithmometer, een rekenmachine 
die rond 1820 door de Fransman De Colmar was uitgevonden. Bij simpel optellen 
en aftrekken zou hei ding van weinig nut zqn, maar juist bij de 'most common and 
troublesome' operaties van delen en vermenigvuldigen zou volgens Jevons een enor- 
me tijdwinst en accuratesse in berekeningen te behalen zijn. De statisticus zou her 
apparaat daarom zeker van nut vinden voor het berekenen van percentages en ta- 
nok. Had hq de arithmometer meteen gekocht na hem op de Wereldtentoonstelling 
van 1867 in Parijs ie hebben gezien, 70 verzekerde Jevons zijn toehoorders, dan zon 
hij niet alleen veel bespaard hebben op vermoeiende geestelijke arbeid, maar wel- 
licht ook statistisch werk hebben aangevat, dat zonder mechanische hulpmiddelen 
het tekenvermogen van een individu te boven ging. Deze machine, die in essentie al 
door 'the youthful genius of Pascal' in 1642 was uitgevonden, kwam pas nu m ge- 
bruik Jevons besloot zijn betoog met woorden waar het ongeloof en de verbazing 
van afdiopen: 

F o t  two handendandthirty-sixyear (236 years!) practica1 men have ignored what may 
prove one "Fthe most pracriciilly uscful, as I r  is cerrainly one of the most beaunfitl 
products of human reaon' (1878,599) 

Zqn toehoorders reageerden maar matig enthou5iast. Jevons werd z~iinigjes bedankt 
voor zijn uiteenzetting en voor de resrwas de teneur van de reacties dat het apparaat 
draaide op het tientallig stelsel en daarom voor de Engelse maatsystemen nutteloos 
was 

Het bevreemdende van deze vooidracht was dat noch Jevons, noch iemand in 
het publiek gewag maakte van de pogingen die in Engeland zelfwaren ondernomen 
om een rekenmachine te maken die tut veel meer m staat zou zijn dan de simpele 
Franse arithmometer. Van 1822 rot 1833 had de Engelse overheid in iotaal zo'n 
17.000 pond uitgegeven aan wellicht een van de meest ambitieuze projecten die m 
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de negennende eeuw door de overheid waren ondernomen: de constructie van 
Charles Babbages zogenaamde Difference Enyine Als iemand de Difference Engine 
niet van horen zeggen, of van zelf zien kende, dan had hij altijd nog de gelegenheid 
gehad om hem in 1862 op de Wereldtentoonstelling m Londen te aanschouwen. 
Babhage had zich er weliswaar over beklaagd dat zqn apparaat in een donkere hoek 
van de tentoonstelling was weggemoffeld, waardoor de werking van het apparaat 
nauwelijks goed viel waar te nemen. Maar zeker Jevons, die deze tentoonstel11ng wel 
twee keer bezocht, zou het belang van Babbages machine voor het vereenvoudigen 
van de 'moeizame statistische berekeningen'- dat door de buitenwereld maar wei- 
mg werd gewaardeerd - meteen hebben onderkend. 

Her verhaal achter het omstaan van Bahhages Dzfference Engrne staat in nauw 
verband met de behoefte aan goede tabellen voor de scheepvaart en het opkomende 
verzekeringsbedrijf, die begin, negentiende eeuw sterk groeiden. John Herschel, 
Bahbages levenslange vriend en studiegenoot en net als Babhage en Augustus De 
M o r g ~ n  -geestelijke vader van de formele logica - lid van de Analytica1 Society, een 
gezelschap dat zich beijverde voor de invoering van de continentale analytische wis- 
kunde van Laplace in het leerprogramma op Cambndge in de plaats van Newtons 
Ptincip-ici, zou een fout in een tabel eens vergelijken met een rots vlak onder het zee- 
oppervlak 

De Franse Revolutie gaf Babhage de clou voor zijn machine in handen. Het 
nieuwe regime had aan de wiskundige De Prony de opdracht gegeven om in plaats 
van de oude maattabellen nieuwe tabellen te berekenen op basis van het uentallig 
stelsel. De  Prony realiseerde zich al snel dat het schier onmogelijkzou 7ijn deze klus 



K R I S I S  70 in korte rijd te klaren. Het toeval wilde, zo luidt de anekdote, dat De Prony juist 
rond deze tijd Adam Smith's Wealth of nations las en zich het belang van her daarin 
geschetste proces van arbeidsdelq realiseerde. Hij splitste het werk in drie taken 
op, de eerste waarin een kleine groep eminente wiskundigen de wiskundige formu- 
les zou vereenvoudigen, de tweede waarin een groep bekwame, maar niet noodzake- 
lijk briljante wiskundigen de vereenvoudigde formules voor optel- en aftrekwerk 
geschikt zou maken, en een derde waarin een groep van zo'n tachtig vrijwel onge- 
schoolde krachten door simpel optel- en aftrekwerk de getallen voor de tabellen zon 
uitrekenen. Binnen een paar maanden was de klus geklaard. 

Voor Babbage vormde De Prony's aanpak hi t  voorbeeld dat het niet alleen mo- 
gelijk was om handarbeid te mechaniseren, maar dat dit even goed mogelijk was 
met mentale arbeid. In feite, zo schrijft Babbage in Machtnery and manufactures 
(1835). was de laagste taak uit De Prony's rekenklus al 'bijna' een vorm van mecha- 
nische mentale arbeid. Volgens Babbage waren de voordelen van mechanisatie twee- 
ledig, vooropgesteld dat de machine ook zelf de uitkomsten van de berekeningen 
zou drukken, zou niet alleen een enorme tijdwinst kunnen worden geboekt, maar 
zou ook een enorme stap in precisie worden bereikt. Mensen maken nu eenmaal 
fouten en machines niet. 

De Engelse overheid zag het belang van Babbages project al snel in. Weliswaar 
waren de afspraken over financiering uuerst vaag en had Babbage gedurende de  
looptijd van het project soms de grootste moeite om additionele middelen los te 
krijgen, maar uiteindelijk fourneerde de overheid zo'n slordige 17 ooo pond, een as- 
nonomisch bedrag als je dat afzet Tegen de kosten van bijvoorbeeld een stoomloco- 
motief (560 pond). Na tien jaar strandde het werk aan de Differente Engzne in 1833 
op ruzies russen Babbage en zijn constructeur Joseph Clement over de eigendoms- 
rechten van gereedschappen die hij de bouw van het zo'n 25.000 onderdelen tellen- 
de apparaat werden gebruikt, op ruzies over Babbages pogingen om hethele project 
te verhuizen van de arbeiderswijken waar Clement woonde naar Babbages eigen 
achtertuin, en op Babbages 'ruwe' omgangsvormen. 

Het was alsof Babbage de ineenstortmg van zijn levenswerk voelde aankomen. 
Vlak voordat de overheid de  financiering definitief staakte, liet bij Clement een 
fragment van de Dzfference Engzne in elkaar zetten om de overheid ervan te overtui- 
gen dat zijn machine daadwerkelijk tor grootse prestaties in staat was. Dit fragment, 
dat terecht rot icoon uit de prehistorie van het computertijdperk is gebombardeerd, 
w n Babbage veel bezochte en spaakmakende salon te bewonderen. O p  zijn 
soirees liet Bahhage zijn machine zijn duivelskunsten vertonen. Steeds weer verviel 
het publiek in verbazing als het apparaat van de reeks 2 ,4 ,6 ,8  et cetera na honderd 
keer ineens overschakelde op een reeks die bijvoorbeeld 147 hij ieder voorgaand ge- 
tal optelde. Het bracht Lady Byron tot de verzuchting dat het leek alsof de machine 
'werkelijk dacht'. Babbage zelf werd niet moe te vertellen dat hij zijn machine van 
tevoren zo had ingesteld en dat wat toeval leek in feite de uitkomst was van een on- 
derliggende wetmangheid (Swade 1997,45-6). 

Het mislukken van het project was voor Babbage een traumatische 
HIJ liet het hoofd er evenwel niet bij hangen en ontwikkelde plannen voor een veel 
ambitieuzere machine, de Analytical Engine. O m  ook in dit geval op overheidssteun 



re kunnen rekenen, ontwierp Babbage een vereenvoudigde versie, de Difference f i ~ ~ ~ ~ ~  ,o 

Engine 11. De tekeningen voor deze machine namen zo'n duizend meter in beslag. 
De Engelse overheid had evenwel na het mislukken van het eerste project de buik 
vol van Babbage, en de toenmalige premier Peel vroeg zich alleen maar af 'hoe af te 
komen van deze Babbage en zijn rekenmachines' (Swade 1991, 26). Naar aanleiding 
van Babbage tweehonderdste geboortedag heeft het British Science Museum in 1991 
met financiele steun van een aantal computerfirma's deze vereenvoudigde versie op 
basis van Babbages tekeningen laten nabouwen. Wie de machine op de derde erage 
in het Science Museum m Londen bekijkt, ziet een spookverschijning: een nooit ge- 
bouwd relict uit het stoomtijdperk, dat er even glimmend en geolied uitziet als de 
s~oommachmes die op de begane grond hun gemechaniseerde handarbeid verrich- 
ten; een ~opo~rafische scheiding van hoofd- en handarbeid, waarin niettemin de- 
zelfde principes van de hefboom werkzaam zijn. 

Schemerzone 

Lady Byrons dochter Ada Lovelace raakte volkomen in de ban van Babbages machi- 
nes. Aangemoedigd door Babbage vertaalde zij een verhandeling over de Analytical 
Engine van een Italiaanse legenngenieur, een zekere Menebrea die eens een voor- 
ducht  van Babbage in Turip had bijgewoond. Zij voorzag deze beschrijving van 
aantekeningen die twee keer zo lang uitvielen als het artikel zelf. 

Anders dan de Dzfirence Engme was de Anulytzcal Engme programmeerbaar, net 
zoals de eerste generatie computers. Waar de Dz@erence Engme slechts Ã©Ã functie 
per keer kon uitrekenen, combineerde de Analyâ€¢â€ Engme verschillende functies 
zonder dat er door mensenhand iets aan, de instelling van her apparaat hoefde te ge- 
beuren. Dit bereikte Babbage door de machine niet ponskaarten te programmeren. 
Her idee hiervoor had Babbage ontleend aan het beroemde Jacquard-weefgetouw, 
dat honderden banen in de textielindustrie overbodig maakte en leidde tot de be- 
kende Luddierenopstand in de jaren dertig. Bij dit weefgetouw zorgt een systeem 
van hefbomen ervoor dat de kettingdraden worden opgetild om de mslagspoel er- 
tussendoor re schieten. O m  re zorgen dat de draden worden opgetild in de volgorde 
van het patroon, worden de hefbomen geleid over een ponskaartenband Net zo 
zorgde een systeem van hefbomen er in de Analytica1 Engme voor dat de juiste ko- 
lom tandraderen werd geactiveerd Lovelace schreef dan ook dar de Analytzcal En- 
gme in staat was om 'algebraische pationen' te weven 'net zoals her Jacquard-weef- 
gerouw bloemen en bladeren weeft' (Morrison 1961,252). 

Menebrea benadrukte dat de Analytical E n p e  weliswaar van een hogere orde was 
dan de Difference Engme, maar nog steeds een automaten was. Hij kon niet door 
m a l  and guess-work' maar slechts door volledig uitgeschreven procedures tot de 
juiste resultaten komen. Alleen het mechanische deel van het intellect kon in de ma- 
chine worden ingebouwd, 'hecause it is subjected EO precise and invariable laws'. 
Her hogere gedeelte van her intellect, 'demandmg the intervention of reasoning', 
behoorde evenwel tot de sfeer van het begrip en liet zich niet mechaniseren (Morri- 
son 1961, zzs). 



K R I ~ , ~  ,O Menehrea gaf precies aan waar de grenzen van de Analytica1 Engine lagen. De  
machine was in staat te rekenen, maar de interpretatie van de formules en van de re- 
sultaten lag buiten zijn bereik. De  machine had, kortom, geen oordeelsvermogen 
In feite echode Menehrea hiermee de kritiek die al in de achttiende eeuw door de 
Schotse verlichtingsfilosofen van de 'common sens$-school tegen Hume en Descar- 
ces was ingebracht. Zo hetoogdeThomas Reid, de opvolger van Adam Smith aan de 
universiteit van Glasgow, dat zelfs als het mogelijk zou zijn om een machine te 
construeren die in alles de mens nabootst, we toch zouden weten dat deze machine 
gemaaktwas, en dat we de intelligentie van de machine dus niet aan de machine zelf, 
maar aan haar bedenker zouden toeschrijven (Reid 1788,332). 

Ook Ada Lovelace benadrukte dir. Babbages machine moest misschien gezien 
worden als een vervanger van de menselijke geest voorzover het het rekenwerk be- 
trof, en op  rijn best als een extensie ervan, omdat her door zijn snelheid rekenwerk 
mogelijk zou maken dat voor een enkel individu eenvoudigweg niet haalbaar was 
De Analytzcal Engme zou echter nimmer nieuwe gedachten kunnen ontwikkelen, 
maar slechts de gedachten kunnen uitvoeren die in de programmatuur waren ge- 
stanst. Evenzogoed suggereerde zij dat met Bahbages machine een geheel nieuw ter- 
rein - een schemerzone - tussen materie en geest werd blootgelegd, En, voegde zij 
daaraan toe, 'wie zou daar de consequenties van kunnen overzien?'. 

Ook al bedoelde Lovelace naar eigen zeggen niet dat de Analytica1 Engine een 
'thinking or (,. ) reasoning machine' zou zijn, haar opmerking dat het op zijn minst 
wenselijk zou zijn als de wiskundige processen die zich 'door het menselijk brein in 
plaats van door het medium van een levenloos mechanisme' voltrekken op dezelfde 
manier gereguleerd zouden worden als in de Analytical Engme, doet anders vermoe- 
den (MorrÃ¬so 1961,247). 

De fascinatie voor de schemerzone die Lovelace aanduidde, werd door Bahhage 
op zijn soirees uitgebuit Wat als het menselijk brein aan gelijke weteen gehoorzaamt 
als her kleine kunstige snik ingenieurswerk in zijn huiskamer? Voor diegenen die de 
overtuiging zijn toegedaan dar de taal van de wiskunde de sleutel is die de gehele - 
ook de menselijke - natuur onrsluit, was de conclusie al snel getrokken dar eigenlijk 
geen sprake was van een schemerzone, maat dat met Bahhages Engines daadwerke- 
lqk ook de geheimen van de geest ontsluierd werden. 

Booles Laws o f  t h o u g h t  

De forinaliseung van de rekenkundige interpretatieregels die Menehrea in een eer- 
deie fase voor principieel onmogelijk had gehouden, zou door het werk van een van 
de grondleggers van de moderne formele logica, George Boole, op de agenda wor- 
den gezet. De tiiel van zijn hoofdwerk Laws ofthought, die aangaf dat logica voor 
Boole niet een louter abstracte formele discipline was, maar de wenen van het den- 
ken zelf beschreef, vormde de aanleiding voor felle, maar verwarde debatten: was 
Booles systeem een representtitie van wetten van het denken, was her de blauwdruk 
voor een machine ofwas het slechts een strikt formeel systeem? Deze vragen over de 
verhouding van logica, mechanica en psychologie, bepeikten zich niet tot Booles al- 
gebrai-iche logica, maar betroffen alle toenmalige pogingen om de klassieke logica te 



formaliseren. Zoals blijkt: uit de polemiek die door Augustus De Morgan met Sir KRISTS 70 

William Hamilton, een van de laatste representanten van de Schotse 'common sen- 
se9-school, rond de verschijningsdatumvan Booles boek werd gevoerd. 

Deze discussie ging om Hamiltons beschuldiging van plagiaat aan het adres van 
De Morgan. Hamilton was bezeten van het werk van Thomas Reiden Dugald Ste- 
wart en was een van de weinigen in het toenmalige Engeland die Kant serieus had- 
den bestudeerd. Veel van Hamiltons werk probeert dan ook een brug re slaan tussen 
Kant en de 'common sense'-filosofie van Reid. Hamiltons aantijging aan her adres 
van De Morgan had van doen met een baanbrekende vernieuwing binnen delogica 
die door De Morgan zonder correcte bronvermelding zou zijn overgenomen. Het 
ging om de zogenaamde kwantificering van het predikaat. Anders dan Aristoteles 
vxte  Hamilton her syllogisme nier op als een noodzakelijke genus-~~eciesrelatie. De 
zin 'alle mensen zijn sterfelijk', waarbij de klasse van mensen een onderklasse is van 
de klasse van sterfelijke wezens, kon volgens Hamilton even goed worden omge- 
draaid- 'sommige sterfelijken zijn mens'. Door de extensie van het predikaat te ver- 
kleinen, werd de mogelijkheid geschapen om met niet-universele kwantoren te wer- 
ken en om de kwantor tot een gelimiteerd aantal te beperken. In feite werd hiermee 
een brug geslagen russen de logica en de waarschi]nlijkheidsleer. In praktisch alle 
publi~iirres over logica uit die tijd wordt dan ook tevens de waarschijnlijkheidsleer 
behandeld. 

De Morgan verdedigde zich met hand en t ~ u d  tegen Hamiltons beschuldiging. 
Hii zou niets van Hamiltons 'ontdekking' hebben geweten. Zijn bedoelingen met 
logica waren geheel anders dim dievan Hamilton en tot slot deed de kwantificering 
van het predikaat er ook eigenlijk helemaal niet zoveel toe. Het belang van deze dis- 
LUSSIC schuilt hem vooral in de gedachte dat een zin uit een syllogisme omkeerbaar 
is. Boole trok de consequentie dar in dat geval de copula 'is' door een '='-teken kon 
worden veivangen. Een propositie zou dan als een algebraische vergelijking kunnen 
worden weergegeven. Boole ontwierp vervolgens een aantal axioma's die in essentie 
op de digitalisering van de waarheidswaarde van een propositie neerkwamen Als 
ook de leer van her redeneren te dlgebraâ€¢ser valt, wat bliJft er dan nog over van de 
onafhankelijke sfeer van het denken? Voor De Morgan was het antwoord: niets. 

De Morgan verwijst vervolgens naar Kant, die zelfs zo ver zou zijn gegaan 'our 
mentiil organisarion, in this respect, a wesghzng machine with unstamped wezgbts' te 
noemen (1850,42). Het gemak waarmee De Morgan naar Kant verwijst - overigens 
zonder de vindplaats te vermelden - duidt op her dieperliggende conflict tussen Ha- 
milton en De Morgiln. Welln-ht dat Kant ergens een vergelijking tussen de menselij- 
ke geest en een machine maakt, maar de algemene teneurvan Kants bewustzijnsfilo- 
sofie, met zijn nadruk op verbeeldingskracht en oordeelsvermogen, is toch echt een 
andere. 

De Moigan haalt in zijn invloedrijke Syllabus oflogic met instemming Hamilton 
aan, onmiskenba~r ook om olie op de golven te gooien. Hamilton zou, zo schnjfr 
De Morgan, terecht hebben gezegd dat logica een compleet beeld moet geven van 
'whatever is operative in thought' (1860, 27). En hoewel De Morgan in eerste in- 
s t a n t ~  de positie lijkt in te nemen dar logica noch een psychologische, noch een me- 
tafysische theorie is, maar slechts de resultaten van her denken ~nalyseert, blilft deze 



e Morgans woorden een besluit 
samengevoegd', en inwisselbaar 

bruikt. Door woorden, als pure 'labels' of 'mar- 

Schotse 'common sense'-filosofie. 

lends. Wellicht verklaart dit de felheid van Hamiltons aantijging jegens De Morgan, 
terwijl De Morgan de kwantificering van het predikaat haast achteloos afdeed als 
'totaal onbelangrijk'. Wat voor De Morgan telde was formalisering, mathematise- 
ring en - daarmee - het bereiken van een precisie die voorheen niet haalbaar was. 
Met deze formalisering sloop evenwel de gedachte mee dat ook het oordeelsverino- 
gen zelf mechanisch reproduceerbaar was. 

l e v o n s '  Logica1 Abacus 

Dit is het punt waarop Jevons' logische werkvan belang wordt Jevons, dievan 1860 
tot 1862 De Morgans colleges over logica en wiskunde volgde, zag dat het logische 
systeem van Boole zich uitstekend voor mechanisering leende. Aansluitend bij een 
opmerking uit De Morgans Syllabus, waarin deze sprak over een LogicalAbacus, een 
logisch telraam, dat een logicus behulpzaam zon kunnen zijn bij het trekken van 
conclusies, construeerde hij een piano-achtige machine, die hij beschreef in het arti- 
kel 'On the mechanica1 performance of loeical inference' (1869).' De principes van 
de hefboom speelden in deze machine net zo'n belangrijke rol als in het Jacquard- 
weefgetouw en Babbages Analytical Engine. En net als in Booles logica wordt de co- 
pula opgevat als '='-teken en drukt een pedikaat, zoals in de algebra, een vergelij- 
king tussen rwee termen uit. Volgens Jevons wordt in een propositie gesteld dat twee 
verschillende kwaliteiten (weergegeven door subject en predikaat) aan elkaar gelijk 
zijn. Zo bilvoorbeeld in de propositie 'Caesar is de eerste Keizer van Rome' of 'Cae- 
sar s de overwinnaar der GalliÃ©rs' De logische beslisregels maken het veivolgens 
mogelijk om alle mogelijke consistente combinaties af te  leiden (zoals bijvoorbeeld: 
'De eerste Keizer v.in Rome is de overwinnaar der GalliÃ«rs') Het principe achter de- 
ze beslisregels was wat Jevons de 'substitution of similars' noemde: als A gelijk is aan 
B dan kan A door B vervangen worden. 

Dezelfde ambivalentie die m De Morgans Syllabus aanwezig was - tussen logica 
als formele representatie, logica als psychologische theone en logica als onderdeel 
van de metafysica- doortrok ook Jevons' beschrijving van zijn machine. Zo claimde 
hij dar zijn machine de onvolkomenheden van de aristotelische logica 'fysisch be- 
wees'. Wie bereid is proposities op Jevons' manier te interpreteren en taalkundige 
wangedrochten voor lief te nemen, ziet een piano waar met een paar toetsaanslagen 
alle logisch mogelijke conclusies uitrollen. Voor het indrukken van deze toetsen vol- 
staan simpele handbewegingen; het denkwerk wordt door de machine gedaan. Wat 



Jevons betreft hoefde je bij begin en eind al- 
leen maar in te vullen waarvoor de symbolen 
n de propositie staan. Het leek er inderdaad 
op dat Jevons' logische piano Menebrea's 
voorbehoud logenstrafte. 

Zowel Boole als De Morgan reageerden 
gereserveerd op Jevons' vinding. Na een de- 
monstratle op University College gaf De 
Morgan weliswaar roe dat het apparaat vlek- 
keloos logische conclusies trok, maar dar 
maakte toch niet voldoende duidelijk hoe Je- 
voos' systeem zich verhield tor dat van Boole. 
In een brief raadde De Morgan Jevons aan 
eerst eens het verschil van mening precies aan 
te duiden en vervolgeos zelf met een oplos- 
sing te komen. Jevons volgde De Morgans 
raad op: in niet mis te verstane bewoordm- 
gen schreef Jevons over bet 'obscure' karakter 
van Booles logica, over de zwakke onderbou- 
wmg van diens binaire systeem en over hei 
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Binnenkant LogicdAbacus 

(Bron Tevens, Pureloflcandother 



K R I S I S  70 feit dar Booles algebra niet aansloot bij de wijze waarop mensen 'as superior beings' 
gewoonlijk' redeneren (1863, 66-79, 

Boole had hier geen boodschap aan. Zelfs als het al zo zou zijn dar gewone ster- 
velingen moeite zouden hebben hun denken in zijn systeem te herkennen, dan volg- 
de daar nog niet uit dar zijn systeem onjuist zou zip. Want hij beschreef de 'funda- 
mentele wetten' die 'reiel ten grondslag lagen' aan ons denken. Niets meer en niets 
minder. Dat er mensen waren die nietsvan algehra begrepen, sloot niet uit dat ook 
deze mensen fundamenteel algehra~sch dachten. 

Jevons' analyse van Boole en Booles reactie maken duidelijk dar zowel Boole als 
Jevons zich niet beperkten tot het formaliseren van de resultaten van het denken, 
maar dat ze juist formalisering nastreefden van wat Lovelace had aangeduid als 'de 
processen die zich in het menselijk brein in plaats van in een levenloos mechanisme 
afspeelden'. De Logica1 Abacus met zyn 'hefbomen' functioneerde volgens dezelfde 
mechanische wetten als Bahbages Dzfference Engzne. De verschillen tussen beide ma- 
chines bestonden uit de veel grotere complexiteit van Babbages onderneming en uit 
het feit dar Babbages machine programmeerbaar was. In beide gevallen echter was 
de onvermijdelijke conclusie dat 'geestelijke arbeid' werd gerepresenteerd door een 
machine. Daarmee leek het verschil tussen geest en materie niet meer te berusten op 
een categorisch onderscheid, maar op een verschil in complexiteit. 'Mmd thus seems 
abie EO impress some of its highest atrributes upon matrer, and EO create its own rival 
in the wheels and the levers of an insensible machine' (Jevons 1869,141). 

D e  wetten van het  denken versus het  oordeelsvermogen 

Een zeer heterogeen gezelschap - van John Stuart Mill tot en met James Martineau, 
van Alexander Bain tot en met John Herschel - temperde Jevons' enthousiasme dat 
hq met zijn LogzcalAhacus inderdaad de 'wetten van het denken zou hebben geme- 
chaniseerd.'Bain en Mill waren eenstemmig in hun oordeel. Zij zagen in Booles lo- 
gica eigenlijk weinig meer dan hersengymnastiek, zonder enig praktisch nut. War 
hen betreft werd de werkelijke opdracht van de logica door dergelijke systemen eer- 
der verduisterd dan verhelderd. Ook James Martineau deelde hun mening. Met na- 
me de ntel van Booles hoek vond hij misleidend, hec was toch zonneklaar dat Boole 
-en dus ook Jevons - allesbehalve de Laws ofThought beschreven. 

Het was inderdaad Jevons' indruk dat met zijn logische piano het denken 'gere- 
duceerd' zou kunnen worden 101 een 'purely mechanica1 form': 'We arrive at a ma- 
chine embodyzng the Laws ofThought,' aldus Jevons. Zowel Jevons als Babbage flirt- 
ten met de gedachte dat een machine met een druk op de toets of een draai aan de 
handel kan denken; zowel bij Jevons als hij Babbage wordt denken vervangen door 
routmearbeid. En dat bleek voor de critici ook het voornaamste zwakke punt. noch 
Bahbages, noch Jevons' machine was rot een originele gedachte in scaat, geen van 
heide was in staat zelfstandig de interpretatie van de gebruikte symbolen te leveren. 

'To decide what things are similar'- het was deze beslissing die nog volgensTho- 
mas Reid aan het menselijk oordeelsvermogen toeviel. In Engeland raakt het oor- 
deelsvermogen als zelfstandige bewustzijnscategorie echter in de vergetelheid. Bain 
-als woordvoerder van de critici - reduceerde her bewustzijn tot louter gevoel, en 



De Motgan - als woordvoerder van de logici -laat her onderscheid tussen een pro- ~ a z s , s  

positie en een oordeel eenvoudigweg vervallen (1868,604). In een recensie van een 
verhandeling over deSchorseVerlichting van de hand van de Fransman Victor Cou- 
sm, schrijft William Hamilton over de 'melancholie' die met het wegvallen van de 
bewustzijnsanalyse het Victoriaanse Engeland zou hebben overvallen. Waar bij de  
Schotse moraalfilosofen nog een zelfstandig oordeelsvermogen werd voorondersteld 
dat altijd meegedacht moest worden, daar leidt de mechanisering van de geest on- 
herroepelijk tot een verwaarlozing van dit oordeelsvermogen. 

De 'on tdekking '  van d e  neoklass ieke  m e n s  

We zouden Jevons' logische machine kunnen afdoen als een curieuze voetnoot in de 
geschiedenis van de computerkunde, als Jevons niet op een heel ander terrein, de 
politieke economie, als de uitvinder van de homo economicus, van de neoklassieke 
mens re boek stond 

Als Jevons' machine inderdaad de wetten van de geest incorporeert, kan 'de hele 
kwestie van het onderkennen van gelijkheid', de originele denkact, alleen oog in ter- 
men van intuitie, als iets essent~eel niet-logisch, worden gevat. Het zelfstandig oor- 
deelsvermogen verwordt zo tor logisch ongrijpbare intuitie. Z o  was her volgens 
Jevons met John Smart Mill: her grote probleem van Mill was dat zijn denken eigen- 
j niet logisch in elkaar stak. En hoezeer anderen Mil1 al gekritiseerd hadden, 
Jevons zag her als zijn taak pist  dit aspect van Mills denken onder de aandacht te 
brengen. Eigenlijk moest Mill aangevallen worden op 'the citadel of his logica1 repu- 
tation': 

His magazins must bc reached and exploded. He musr be holst, hke the engineer, wirh 
hts own paard. Thus only can the disconnected and the worrhless characrer ofhis 
philosophy he exposed ( .) The cause ofinjury may have heen the rurhless training 
vhtch his farher tmposed npon him in renderyears, i t  mayhave been MiDs own hfelong 
atrempr ro reconcile a false empirical philosophy with conflicnngcrudi. But however IC 

arose, Mills mind was essentially illogicar (1877, zot-z) 

In de literatuur is een uitgebreid debat gevoerd over Jevons' stnjd regen de 'noxious 
influence' van John Smart Mill op de politieke economie. Op  de keper beschouwd 
ijkt Mill zich echter alleen maar re hebben ingezet voor Jevons' carriÃ¨re Toen 
Jevons in 1871 evenwel zijn Theory ofpohtzcal economy publiceerde, reageerde de ou- 
de Mil1 zeer gereserveerd. Mill concludeerde dat Jevons de economische wetenschap 
met een grotere exactheid opzadelde dan her onderwerp kon verdragen. De econo- 
mische wetenschap was nu eenmaal van een andere aard dan de natuurwetenschap- 
pen. 

Dit was een slag in het gezicht van Jevons. Dat sommigen - lees Mill -voor de 
nolnieke economie een andere methode opeisten dan die van de natuurwet en scha^- 
pen, bevreemdde Jevons in hoge mate. Alles wat. kleiner of groter kan zijn, is immers 
wiskundie van aard en kan dus ook met behulu van een calcul~is worden beschre- " 
ven. Zo ook gevoelens van lust en onlust, die de basis vormden van Jevons' nuts- 
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K O theorie. Was het niet Mill zelf, die de wetmatigheden van de economische weten- 
schap had herleid tot de psychologie van het individu? Als deze psychologie zich 
met behulp van raders en hetbomen liet beschrijven, dan moest ieder onderscheid 
tussen de wetren van de geest en de wenen van de natuur arbitrair zqn. Waar Mi11 
schreef dar de 'principes van de hefboom' weliswaar overal in de industriewaren aan 
te treffen, leek her hem tegelilk toch een te 'sterke classificatie' om deze principes op 
het terrein van de politieke economie van toepassing te verklaren. Alleen de wetten 
van de geesr behoorden tot die van de politieke economie, zo benadrukte Mill (1836, 

315-6). 
Het problematische van Mills positie school erin dat hij, na dit op het oog duide- 

lijke onderscheid, alsnog een knieval maakte voor de werkwijze van de natuurwe- 
tenschappen. Er was geen sprake van een categorisch onderscheid tussen geest en ma- 
terie, maar slechts van een verschil in complexiteit. De politieke economie kon nier 
anders dan abstraheren van deze complex~teit omdat alleen zo haar wetmatigheid 
kon worden geanalyseerd. Beroofd van de mogelijkheid haar experimenteel af te 
grenzen, zagen economen zich gedwongen om gedachte-experimenten uit te voe- 
ren. De uitkomsten hiervan waren volgens Mill niet minder waar dan die van na- 
tuurwetenschappelijke experimenten. Alleen zouden zij slechts zelden empirisch 
aangetoond kunnen worden, omdat aan de vereiste voorwaarden slechts bij toeval 
voldaan zou kunnen worden. 

Mill definieerde vervolgens de economische wetenschap als die wetenschap die 
de mens bestudeerde in zijn streven naar welvaart. HIJ vervolgt: 'No economist ever 
was so absurd as EO suppose that Mankind really were so consututed. But this is the 
mode science necessanly has to proceed.' Gezien de dominantie van de neoklassieke 
mens is meermalen de vraag gesteld waarom Mill zich niet kon vinden in Jevons' 
nieuwe theorie. Wie evenwel bedenkt dat voor Mil1 Jevons' weergave van de 'wetten 
van het denken' door middel van raders en hefbomen slechts 'hersengymnastiek' 
was die het eigenlijke probleem van de geest niet raakte, zal weinig moeite hebben 
om te beseffen dar het werkelijke geschilpunt tussen Mill en Jevons het expliciet me- 
chanistische karakter van Jevons' theorie was. Als een directe provocatie aan het 
adres van Mill schreefJevons in het voorwoord van zijn Theoy: 

'TheTheory of economy, thus rreated, presenrs a close analogy EO the science ofsratical 
rnechanics, and the laws of exchangeare found co resemble the laws of equilibnurn of a 
lever as determined by [he prmciple ofvirtual veloc'mes' (1871,44) 

Mill bespeurde terecht een tendens om de wetten van de menselijke geest te mecha- 
niseren. Als om Mill dir te bewijzen, typeerde Jevons zijn theorie afwisselend als een 
'calculus van lust en onlust' en als een 'mechanica van nut en eigenbelang'. Voor 
Jevons was het niet meer dan vanzelfsprekend om de menselijke wil te vergelijken 
met de slinger van een klok, en haar bewegingen als verklaring aan te voeren voor de 
prijsbewegingen op markten: 'The Wil1 is our pendulum and irs oscillations are mi- 
nutely registered on the price-lists of the markers' (1871, 84). Voor Mill was het een 
affront. 
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Wilt Babbiiges en Jevons' uitvindingen mogelijk had gemaakt, werd tegelijk door die 
uitvindingen om zeep geholpen- geen inventie zonder verbeeldingskracht. Waar ver- 
beeldingskrdcht alleen nog samenvalt mei intuitie of -gevoel, wordt iedere uitvinding 
iets n-rationeels, een mirakel, afkomstig van een Hogere Ma& of van een Onver- 
Uaarhaar Genie. Het paradoxale effect van de demonstraties van de Differente En- 
qine in Babbages salon was dar de suggesne werd gewekt dat ook miraculeuze effec- 
ten aan mechanische wetten onderworpen waren. Een ahsolutere reductie van de 
inenselijke geest is niet voorstelbaar. 

Fr zullen ni~iiir weinig mensen zi;n die een computer her epitheton 'geniaal' zul- 
len willen geven. Heeft een Genie niet juist die verbeeldingskracht die een computer 
hoe dan ook mist? Als een schaakprogramma, zoals Deep Blue, een zet' 
doet, â€¢chr~jv we het geniale dan nier eerder aan de makers van her programnia toe, 
dan aan her programma 7elP Het Geniale - dat is dat zeldzame inzicht in het nnbe- 
kende dat slechts weinigen gegeven is; die scheppende kracht die haaks staat op aile 
routinearbeid Nier voor niets wordt het JUIST in de negentiende eeuw zo populair 
om te spreken over het Genie De opkomst van de fabrieksarbeid degradeerde tot 
routine w.â€ tot dan toe scheppend vermogen was geweest Wat dat betreft heeft de 
Schotse Verlichting hoegenaamd geen invloed gehad op de Engelse wetenschap en 
filosofie van de negentiende eeuw De gedachte van het Sublieme, dat via de Schot- 
ten zo'n belangrijke rol zou g ~ a n  spelen m de Duitse Srurm und Drang-penode, 
stelde juist mvcntro, de oorspronkelijk scheppende kracht van de geest, centraal. 

M m  met de opkomst van het fahriekssysteem kwam tevens de gedachte op dat 
niet .illeen menselijke arbeid, maar nok de nienselijke geest zich in routines liet vat- 
ten Eerst Babbage en later Jevons 7ou dit tot inzet van zijn eigen denkarbeid ma- 
ken. Jevons overtreft Babbage in zekere zin dooi de economisch handelende mens 
zelf als een machine op te varren Het zou Jevons belangrijkste uitvinding blijken. 
Voor zijn discipel Francis Ysidro Edgeworth en voor Alfred Marshall was her na  
Jevnns volstrekt nnprnhlematisch om over de mens te spreken als was h11 een 'hedo- 
nic machine' (Schabas 1996). Wat daarmee reloorging was juist die verheeldings- 
kracht die Babbages D~ffe~ence Engme mogelijk had gemaakt. Er was geen weg terug 
meer, aldus Edgewnrth: 

' I hen: is tht old prejudicestill revrvmg, howe5er often slain, againsr â€¢ rcign of lav. in 

psvchology, as mcompaublc with the higher fceirngs B u t  i r  is roo lare. The reign oflaw is 

e~t~ihlished, and wil1 nut brcome more oppresswe 10 feeling h) hecoming ma~hemarii-al' 
(lXXl,i)7) 

Hier spreekt een economieopvatting die via her werk van Church en vooral Von 
Neumani~ en Moreenstern dominant zou wolden Niet ori~inalireit, maar voorsvel- " 
ha.â€¢rhe wordr het criterium waaraan de economische actnr wordt gemeten. Robert 
Lucas, mdls zo veel nobelpnjswinnaars afkomstig uit Chicago, omschreef de econo 
mische wetenschap niet zo lang geleden als volgr 



hmu, 70  'This is what I mean by die "mechanics of economie development" - the construction 
ofti mechanical artificial world, populatcd by [he mteracting robots ihar economie5 
typically studies, that is capahle of exhibiring behavioi [he gioss Featurcs of' which 
resembie chose ofrhe actual world' (1988,~) 

En voor een hedendaagse speltheoreticus als Ken Binmore is het zelfs een 'volstrekt 
onproblematische veronderstelling' dat economische actoren door robots kunnen 
worden gerepresenteerd. Her lijkt alsof Arnartya Sen met zij11 genuanceerde kritiek 
op de neoklassieke actor een roepende in de woesiijn is geweest: een 'social moron' 
noemde hij hem. Voor economen was dit niet eens een affront. Sens kritiek werd 
eenvoudigweg niet gehoord Men ging ovei tot de orde van de dag 

Noten 
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Annernie Halsema 

Dialectiek van de seksuele differentie 

De filosofie van Lnce Iripray 

Dit boek i< de eerste Nederlandstalige inleiding over de Franse filosofeLuce Iriga- 

a y  (19 30). Irigaray is bekend geworden door haar filosofie van de seksuele differen- 
tic Hierin gaat zij  uit van dc gedachte dat de gesLu-hten nier tot elkaar te reduceren 

~ I I  Uiteindelijk wil z11 mei haar filosofie hei perspecttefv,m een cultuur schetsen 

waarin vrouwen en miinnen onafhankelijkvan elkaar identiteiten ontwikkelen. In- 

giir,is ontwerpt tevens een alternatiefvoor de traditionele man-vrouwverhouchng: 
de omwikkeling tot zichzelfvormt de voorwaarde voor liefde tussen de geslachten 

In d u e  studie wordt lrigarays project ingeleid en haar positie geschetst in de filoso- 

tischt tr,idiiie H&ir verhouding tor Simone deBeauvoir komt aan de orde, en ver- 

der die tor Plato, I^tcan en Hegcl Tor dusver werd Irigalay gckarakteriscerd als vei- 
regcnvvoordigsrer \a11 her Franse diffc'rcntiedenken; dere studie vr,iagt aandacht 

\oor her belang 'ia11 Hegels dialectiek voor haar werk 
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