
Prof. Dr. J. P. M. Geurts: Feit en theorie; inleiding tot de wetenschapsleer. Van 
Gorcum, Assen, Amsterdam, 1975, 145 blz., f. 22,50. 

Men kan zich afvragen in hoeverre 
de bespreking van een wijsgerig-metho
dologisch werk in een tijdschrift als 
ESB zinvol is. Enige belangrijke rede
nen zijn hiervoor m.i. aan te geven. Op 
de eerste plaats doceert Prof. Geurts 
methodologie aan o.a. de Faculteit der 
Economische Wetenschappen van de 
Erasmos Universiteit te Rotterdam (be
langrijke onderdelen van zijn colleges 
zijn terug te vinden in dit boek). De 
tweede reden is meer fundamenteel van 
aard: Geurts zelf stelt, dat pas als het 
vakwetenschappelijk onderzoek vast
loopt en dan ook alleen nog maar als 
dat de vorm aanneemt van een grond
slagencrisis, de beoefenaar van een vak
wetenschap zich gedwongen zal voelen 
om tot een analyse over te gaan waarbij 
hij gehruik kan maken van methodolo
gische verworvenheden. Men kan uiter
aard van mening verschillen over de 
kwestie of de huidige economische we
tenschap in een crisis verkeert, en of 
deze crisis tevens aan te merken is als 
een grondslagencrisis. Gewezen zou 
kunnen worden op het door sommigen 
veronderstelde falen van de Keynesi
aanse economische politiek (welke vol
gens anderen nooit consequent werd 
doorgevoerd), en op het "kapitaalde
bat" tussen neoklassieken, Keynesianen 
en neo-Ricardianen. Hoe dan ook, 
steeds meer economisten voelen de 
noodzaak zich meer diepgaand bezig te 
houden met grondslagenonderzoek. 

Geurts' boek (een bewerking van zijn 
dissertatie uit 1971) is opgebouwd uit 
een inleiding en twee delen van ieder 

· twee hoofdstukken. In de inleiding 
geeft de auteur een uiteenzetting over 

teelt per m2 weidegrond dan Nederland, 
onveranderd. Zelfs door eliminatie van 
mogelijke verschillende interpretaties 
van de basisstatistieken van de Gemeen
schap ontkomt De Roon niet aan deze 
conclusie; de verklaring hiervan, maar 
dan graag een exacte, is aan hem! 

Dezelfde fout die De Roon begaat bij 
de produktietelling, begaat hij ook bij de 
energietelling. Inderdaad bevat rauwe 
koemelk ongeveer 670 kcal/kilo, con
sumptiemelk echter minder en wel, in 
doorsnee afhankelijk van het land, de 
streek of het type melk (vetgehalte) 500 
kcal/kilo gemiddeld. 

De energiewaarden voor kaas bedra-
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de aard van wijsgerig methodologisch 
onderzoek, mede in verhouding tot 
het vakwetenschappelijk onderzoek. 
Geurts' opzet is niet een systematische 
uiteenzetting van de grondslagen van 
het empirisch onderzoek, maar een eva
luatie van empirisch wetenschappelijke 
kennis, door na te gaan hoe het empi
risch onderzoek feitelijk verloopt. Ove
rigens, over het onderscheid tussen em
pirische en niet-empirische wetenschap 
zegt Geurts niet meer dan dat in een 
empirische wetenschap kennisverwer
ving afhankelijk is van het ervaringsge
geven. V oor zover in de sociale weten
schappen het ervaringsgegeven uit
gangspunt van onderzoek is, wil Geurts 
deze wetenschappen in deze studie in
sluiten. De natuurwetenschappelijke 
achtergrond van de auteur komt echter 
duidelijk tot uitdrukking in de in de 
loop van het betoog aangehaalde voor
beelden. 

Als uitgangspunt van zijn studie stelt 
Geurts de, volgens hem algemeen aan
vaarde, opvatting, dat wetenschap een 
vorm van kennisverwerving is. Juist 
deze wetenschapsopvatting, dat weten
schap niet méér dan een vorm van ken
nisverwerving zou zijn, staat momenteel 
echter ter discussie. Het is dan ook zeer 
verwonderlijk te noemen dat Geurts 
hier spreekt van een "algemeen aan
vaarde" opvatting. 

De wijze waarop in het empirisch on
derzoek een beroep wordt gedaan op 
het ervaringsgegeven, zal een rol spelen 
bij het beantwoorden van de vraag hoe 
empirisch wetenschappelijke kennis ge
waardeerd wordt. In deel I wil Geurts 
daarom nagaan wat onder het begrip 

gen tussen de 3.500 kcal (jonge Goudse) 
en 2.500 kcal/kg. afhankelijk van het 
type kaas. Van land tot land varieert het 
energiegehalte van kaas van type tot 
type. Het door mij gebruikte gemiddelde 
van 3.000 kcal/ kg. lijkt niet onredelijk. 

Voor boter (watergehalte, zoutge
halte) gebruikt De Roon 7.510 kcal/kg. 
terwijl ik 7.7.00 kcal/kg. gebruikte, een 
verschil van minder dan 5%. De geringe 
energieverschillen hebben totaal geen in
vloed op de conclusies van het artikel. De 
Roon mag gerust zijn eigen energiewaar
den gebruiken, de conclusies blijven on
veranderd. 

K. F. J. Niebling 

ervaringsgegeven wordt verstaan. Een 
onderscheid wordt gemaakt in enerzijds 
de objectieve connotatie (of mede be
paaldheid) van het ervaringsgegeven 
(hfst. 1) en anderzijds de subjectieve en 
intersubjectieve connotatie van het er
varingsgegeven (hfst. 2). Met nadruk 
stelt Geurts dat deze onderscheiden ka
rakteriseringen van het ervaringsgege
ven pas te zamen, en elkaar wederzijds 
aanvullend, een nadere bepaling inhou
den van wat onder een ervaringsgege
ven wordt verstaan. 

Dit onderscheid kan aan de hand van 
Geurts' kritiek op de z.g. "sense-datum
theorie" worden verduidelijkt. Volgens 
de sense-datum-theorie zou de zeker
heid en de onbetwijfelbaarbeid van de 
uitspraken waartoe verantwoorde we
tenschapsbeoefening tracht te komen, 
steunen op "hard data", d.w.z. op ba
sisgegevens waartoe alle uitspraken op 
een of andere wijze kunnen worden her
leid, en die zelf kritiekloos aanvaard 
dienen te worden. Russell omschrijft 
deze basisgegevens als de "immediate 
facts perceived by sight or touch or 
hearing", en is van mening dat iedere 
twijfel aan deze basisgegevens van wel
haast pathologische aard is. Dit basisge
geven of "sense-datum" wordt door Pri
ce "neutra!" genoemd, d.w.z. vrij van 
iedere theoretische medebepaaldheid. 
De sense-datum-theoretici maken een 
onderscheid tussen "sensation" welke 
betrekking heeft op het sense-datum, en 
"perception" welke betrekking heeft op 
materiële objecten. De "sensation" van 
de onmiddell(jk gegeven "sense-data" 
leidt tot feilloze uitspraken, dit in te
genstelling tot de "perception" van het 
object welke theoretisGb nader wordt 
bepaald. Aan deze onmiddellijke gege
venheid van de "sense-data" is een pas
siviteit verbonden die elke kenactiviteit 
buitensluit of daar in ieder geval aan 
voorafgaat. 

Volgens Geurts kan men echter niet 
stellen dat de waarneming van een ob
ject wordt voorafgegaan door de waar
neming van sense-data. De theoretische 
(subjectieve) connotatie speelt in ieder 
stadium, dus ook in het allereerste sta
dium, van de waarneming een rol. On
der "objectiviteit" wil Geurts niet ver
staan, zoals in de "sense-datum"-the
orie, zekerheid of onbetwijfelbaarheid 
van een gegeven. Met objectiviteit 
wordt aan het object zelf gerefereerd; 
objectiviteit houdt een verwijzing naar 
een object in. De theoretische connotatie 
van het ervaringsgegeven geeft aan dat 
het object als object van waarneming, ge
realiseerd wordt in een cognitieve struc
tuur aanbrengende activiteit van de 
mens. Bij de intersubjectiviteit, ten slotte, 
gaat het niet slechts om een eis van inter
subjectieve duidelijkheid van een uit
spraak, maar ook om het constitutief in
tersubjectieve karakter van het ervarings
gegeven. Dit laatste bestaat hierin, dat de 
mens in zijn structuur aanbrengende ac
tiviteit mede gebonden is aan de wijze 
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waarop hij heeft geleerd deze structuur 
aan te brengen, en tot op zekere hoogte 
ook overeenkomstig de wijze waarop 
anderen die structuur aanbrengen. 

Geurts wil liever niet spreken over 
ware uitspraken (omdat dit zou sugge
reren dat men het over "ein Bild der 
Wirklichkeit" - Wittgenstein - heeft), 
maar over verantwoorde uitspraken. 
De term verantwoorde uitspraak brengt 
meer het oordeelmatige karakter van de 
uitspraak tot uitdrukking, waarin naast 
het objectieve ook het subjectieve en in
tersubjectieve aspect van het ervarings
gegeven wordt verdisconteerd. 

Twee belangrijke vragen worden 
door Geurts in dit eerste deel aan de 
orde gesteld. Ten eerste de vraag of uit
spraken, waarin het objectief, subjectief 
en intersubjectief geconnoteerde erva
ringsgegeven tot uitdrukking wordt ge
bracht, nog wel empirisch kunnen wor
den getoetst. Ten tweede de vraag of 
door verschillende personen nog wel 
zinvol over eenzelfde ervaringsgegeven 
kan worden gediscussieerd. 

Met betrekking tot de eerste vraag, 
stelt Geurts, is het probleem hierin gele
gen dat het verifiërende empirische ge
geven evenzeer theoretisch gecon
noteerd is als het gegeven dat in de te 
verifiëren uitspraak onder woorden 
wordt gebrachr: een wetenschappelijke 
theorie kan dan slechts met een beroep 
op zich zelf worden getoetst. Deze con
clusie is volgens Geurts echter aanvecht
baar. 

"Het ervaringsgegeven is immers niet een 
uitsluitend subjectief gegeven. Binnen be
paalde grenzen presenteert het zich met ee11 
onontkoombaarheid waaraan met voorbiJ 
gegaan kan worden. Iemand die weet wat 
met 'rood' en 'tomaat' bedoeld wordt, kan 
er moeilijk aan ontkomen om een tomaat rood 
te noemen .... " (blz. 54). 

Deze argumentatie is m.i. zwak. Op 
de eerste plaats leent de door Geurts 
aangehaalde uitspraak zich nauwelijks 
meer voor zinvolle verificatie. Iemand 
die weet wat met "geld" en "produk
tief' wordt bedoeld, kan er wel degelijk 
aan ontkomen geld produktief te noe
men. Ook de problemen in de natuur
wetenschappen lijken mij complexer 
dan het voorbeeld van de rode tomaat 
doet voorkomen. Op de tweede plaats 
doet Geurts geen enkele poging om de 
wederzijdse relatie van theoretische en 
objectieve connotatie nader te specifice
ren, anders dan dat de waardering van 
een uitspraak niet uitsluitend "kan" 
worden bepaald door consistentie
overwegingen ten aanzien van een the
oretisch geheel waarvan hij deel uit
maakt, maar dat ook de "onontkoom
baarheid" van het waargenomene als 
medebepalende factor "behoort" te 
worden onderkend. Het antwoord op 
de vraag naar de mogelijkheid van em
pirische toetsing, anders dan door de
zelfde theorie geconnoteerd, zou, als 
het al niet ontkennend is, op z'n minst 
een vraagteken verdienen. Geurts stelt 
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echter dat de bovenaangehaalde "preci
sering (sic) van de theoretische conno
tatie van het waarnemingsgegeven" dui
delijk maakt dat een theoretisch-gecon
noteerde uitspraak voor experimen
tele verificatie ontvankelijk is, zij het 
dat de uitspraak principieel beoorde
lend van karakter is. 

Met betrekking tot de tweede vraag, 
of, gezien de theoretische connotatie 
van het ervaringsgegeven, verschillende 
personen nog wel zinvol over eenzelfde 
ervaringsgegeven kunnen discussiëren, 
stelt Geurts het volgende. Vanwege de 
verschillende dagelijkse en wetenschap
pelijke praktijk die discussiepartners 
achter de rug hebben, zullen beiden 
zich wellicht op empirische gegevens 
beroepen, maar deze gegevens zullen 
vanwege hun diverse theoretische con
notatie door ieder anders worden 
begrepen. Verschillende theoretische 
opvattingen zouden dan verschillen
de waarnemingsgegevens met zich 
meebrengen. Deze opvatting wordt 
verdedigd door Kuhn en Feyerabend. 
Men gaat volgens Geurts echter uiterst 
onvoorzichtig te werk "als men het ge
kende waarnemingsobject niet tijdig on
derscheid van wat daarvan begrepen 
wordt, nl. het begrip daarvan ( ... ). 
Een verschillende theoretische connota
tie brengt steeds een verschil van be
gripsinhoud met zich mee maar duidt 
niet noodzakelijkerwijze tevens op een 
diversiteit van waarnemingsobjecten" 
(blz. 60, curs. G.R.). 

Deze zeer fundamentele vraag wordt 
m.i. onbevredigend behandeld. Bij de 
bespreking van de sense-datum-theorie 
bekritiseert Geurts die auteurs welke, 
ter motivatie van de invoering van het 
sense-datum, aanvoeren dat een fysisch 
object zich in sommige gevallen (bijv. 
een in water gebroken stok) anders aan 
ons voordoet dan het in werkelijkheid 
is. Dit is volgens Geurts aanvechtbaar 
omdat er geen criteria worden geboden 
volgens welke kan worden uitgemaakt 
of een object zich anders aan ons 
voordoet dan het in werkelijkheid is. 
De wedervraag die nu dan ook aan 
Geurts moet worden gesteld, is, welke 
criteria hij heeft om een onderscheid te 
maken tussen het "gekende waarne
mingsobject" en het "begrip" daarvan. 
Men tracht in een discussie tot een 
overdracht van "begrippen" te komen, 
en aangezien begrippen als begrippen 
deel uitmaken van een theoretisch ka
der, tot een overdracht van theorie. 
Wát de gemeenschappelijke basis is van 
vooralsnog. onbeantwoord blijft. "te 
stellen dat dat een gemeenschappelijk 
ervaringsgegeven zou zijn, is een postu
laat waar m.i. onvoldoende gronden 
voor aanwezig zijn. 

In dèel 1/ gaat Geurts nader in op de 
structuur van een (empirisch) weten
schappelijke theorie. Hoewel men vol
gens Geurts pas tot een goed begrip van 
een theorie kan komen door enerzijds 
de bestudering van een theorie als een 

voorhanden systeem van uitspraken en 
anderzijds de bestudering van de wijze 
waarop een theorie aan de hand van de 
verschijnselen tot stand komt, beperkt 
hij zich vnl. tot dit laatste aspect. 

In hoofdstuk I wordt ingegaan op de 
aard yan het begrip, op de verhouding 
tussen woord en begrip, en op de wijze 
waarop het begrip van waarnemingen 
tot stand komt. Het woord als teken of 
symbool verwijst volgens Geurts aller
eerst naar het begrip en pas vervolgens 
eventueel naar het begrepen object. Be
grippen komen tot stand in een "orde
nende en afpalende activiteit van de 
kennende mens". (Het mag duidelijk 
zijn dat een en ander problematisch is, 
gezien de kanttekeningen die ik hier
voor plaatste met betr.ekking tot het on
derscheid begrip I waarnemingsobject). 
Aangezien er met betrekking tot het be
grip in een ervaringswetenschap een 
waarderende selectie door de on
derzoeker plaatsvindt, zo stelt Geurts, 
is het begrip daar een open begrip, dat 
in de loop van het onderzoek in het al
gemeen, maar ook in de loop van ieders 
persoonlijke ontwikkeling, een zich 
steeds wijzigende inhoud heeft. In een 
empirische wetenschap kan men 
daarom beter spreken van een begrips
omschrijving in tegenstelling tot een be
gripsdefinitie zoals bijv. in de wiskunde 
en de formele logica. 

Terwijl Geurts zich in het voor
gaande vnl. beperkt tot de beschouwing 
van uitspraken over singuliere objecten 
of verschijnselen, gaat hij in hfst. 2 van 
dit deel in op wetmatige uitspraken: uit
spraken die pretenderen uit te gaan bo
ven de loutere samenvatting van een 
aantal singulierè uitspraken. Aangezien 
in een wetmatige uitspraak gevormde 
begrippen worden geformuleerd, heb
ben dergelijke uitspraken steeds mede 
het karakter van een constructie waar
uit het subjectief constituerende mo
ment niet weg te denken is. 

Uitgebreid gaat Geurts in op de ka
rakterisering van een wetmatige uit
spraak: de wetmatige uitspraak brengt 
een nadere begripsbepaling tot uitdruk
king. Een natuurwetenschappelijk 
voorbeeld van de auteur naar de eco
nomie parafraserend: Het gaat er niet 
zozeer om dat "alle" kapitalistische on
dernemingen streven naar winstoptima
lisatie, maar dat "te streven naar winst
optimalisatie" tot de begripsinhoud 
van "kapitalistische onderneming" is 
gaan behoren. Begripsgenetisch is dit 
als volgt toe te lichten. Wanneer we bij 
alle instituties die we "kapitalistische 
onderneming" noemen, ontdekt hebben 
dat ze naar winstoptimalisatie streven, 
dan zullen we op grond van deze be
perkte ervaring geneigd zijn te zeggen 
dat alle kapitalistische ondernemingen 
naar winstoptimalisatie streven. We 
vervangen dan een aantal singuliere uit
spraken generaliserend door een ·alge
mene synthetische uitspraak. In dit eer
ste stadium is deze uitspraak nog voor 



experimentele verificatie vatbaar. We 
zijn van mening dat alle kapitalistische 
ondernemingen streven naar winstopti
malisatie, maar we achten de uitspraak 
gefalsifieerd wanneer we een kapitalisti
sche onderneming aantreffen die niet 
naar winstoptimalisatie streeft (bijv. 
"satisficing behaviour"). Deze uitspraak 
is aldus het resultaat van inductieve ge
neralisatie. Maar het is mogelijk dat in 
de loop van het onderzoek deze uit
spraak, door de plaats die hij in de the
orie is gaan innemen, een zodanige the
oretische context heeft gekregen, dat 
men niet bereid is het al of niet-kapita
listische onderneming zijn van een insti
tutie afhankelijk te stellen van het stre
ven naar winstoptimalisatie. Een insti
tutie die nu niet streeft naar winstopti
malisatie, kan dan geen "kapitalistische 
onderneming" meer zijn. In deze fase 
van het onderzoek is "te streven naar 
winstoptimalisatie" deel gaan uitmaken 
van de begripsinhoud van "kapitalisti
sche onderneming". De synthetische 
uitspraak is nu overgegaan in een ana
lytische. Deze overgang vindt plaats op 
initiatief van de onderzoeker. En het 
is juist deze beslissing, zo stelt Geurts, 
welke de wetmatige uitspraak uitheft 
boven de samenvoeging van een aantal 
singuliere uitspraken. Maar ook deze 
uitspraak heeft een principieel voorlo
pig karakter. Gewijzigde omstandighe
dén kunnen de onderzoeker dwingen de 
mogelijkheid van falsificatie opnieuw 
te bezien en hem ertoe brengen het 
(verleende) analytische karakter van de 
wetmatige uitspraak weer op te heffen, 

en de uitspraak opnieuw als een synthe
tische uitspraak te beschouwen. 

Na twee paragrafen over materieel
analytische uitspraken en "denkbeginse
len" wordt dit deel afgesloten met een 
m.i. zeer instructieve paragraaf over 
uitspraken op grond van deductieve en 
inductieve redeneringen. 

Als kritiek met name op deel 11 van 
dit boek zou naar voren kunnen wor
den gebracht, dat het vaak moeilijk is 
de lijn in het betoog vast te houden. 
Geurts heeft de neiging om vaak, ove
rigens niet irrelevante, zijpaden te be
wandelen. Het boek zou aan overzich
telijkheid winnen als de hoofdstukken 
voorafgegaan zouden worden door sa
menvattingen. Opgemerkt kan ook nog 
worden dat het betoog nogal abrupt 
eindigt. Enige samenvattende en/ of 
concluderende opmerkingen ontbreken. 
Zeker omdat het boek blijkens de on
dertitel en het voorwoord bedoeld is als 
een inleiding, is een en ander storend. 
Als inleiding zou het boek m.i. ook 
meer voldoen indien het voorafgegaan 
zou worden door een kort overzicht 
van de (recente) geschiedenis van het 
wijsgerig-methodologisch onderzoek. 
Dan zou het ook gemakkelijker zijn om 
de vele auteurs die Geurts aanhaalt te 
plaatsen. Niettegenstaande deze opmer
kingen hoop ik dat ook veel economen 
in het bovengestelde aanleiding zullen 
vinden dit voor Nederland m.i. baan
brekende werk te bestuderen en te be
discussiëren. 

Geert Reuten 

H. L. Beenhakker: Capita) investment planning for management and engineering. 
Rotterdam University Press, 1975, 210 blz., f. 59,50. 

Met behulp van planning tracht men 
voor een in nevelen gehulde toekomst 
een beleid uit te stippelen dat optimaal 
is in het licht van één of meer van te vo
ren gekozen doelen. Zo kan men bij de 
planning van investeringsnitgaven voor 
de volgende beleidsvraagstukken ko
men te staan. Hoe groot mogen c.q. 
moeten de investeringsnitgaven in de 
volgende periode zijn? Welke projecten 
zullen we uitvoeren en welke niet? 
Wanneer is een project de moeite 
waard? Is het verstandig een bepaald 
project een tijdje uit te stellen? De au
teur stelt dat de planning van investe
ringsnitgaven (capita! investment plan
ning (CIP) ) een omvangrijk bouwwerk 
met vele facetten is, waarbij zowel eco
nomen als ingenieurs in onderlinge ver
bondenheid nauw bij betrokken zijn. 

Met het boek streeft de schrijver een 
aantal doelstellingen na. Het is een inlei
ding tot de basisbegrippen en technie
ken van CIP, legt verbanden tussen 
oude en ontwikkelt nieuwe theorieën. 
De besproken principes zijn bijna alle 
te gebruiken bij zowel private als pu
blieke investeringen. Het is geschikt als 
referentie- en als studieboek, waarmee 
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we belanden bij de doelgroepen die de 
auteur voor ogen staan. Omdat de for
mele manier van planning wordt bena
drukt, maakt de schrijver een veelvuldig 
gebruik van kwantitatieve methoden. 
Het boek is geschreven in een stijl die 
zowel economen als ingenieurs aan
spreekt, maar is ook bedoeld voor an
deren, mits "wetenschappelijk georiën
teerd". Na de in deze alinea uit omslag 
en voorwoord gedistilleerde informatie, 
zullen we de enorme lijst van potentiële 
lezersgroepen van het boek achterwege 
laten. Het zal duidelijk zijn dat als we 
de schrijver mogen geloven, er sprake is 
van een universeel boek. Wanneer men 
verder weet dat dit alles in slechts 157 
bladzijden tekst (de rest bestaat uit ap
pendices en referenties) wordt gereali
seerd, dan rijst het vermoeden dat we 
hier met een heus wereldwonder te ma
ken hebben. 

In het eerste hoofdstuk wordt kort en 
krachtig uiteengezet hoe men op ver
schillende wijzen met behulp van 
disconteren rekening kan houden met 
de tijdswaarde van geïnvesteerde bedra
gen. Het is een goed idee om hierbij 
veel gebruikte termen zoals 1/(l+i)" 

een naam te geven, maar om daarvoor 
"single payment present worth factor" 
(sppwf) te gebruiken, lijkt wat overdre
ven. Vervolgens wordt in het kort in
gegaan op de "firm's cost of capita)" en 
op de voor openbare investeringen te 
gebruiken disconteringsvoeten. De pro
blematiek rond de bepaling en de toe
laatbaarheid van de "firm's cost of ca
pita)" blijft volledig onbesproken. 

De voo.r de situatie, waarin met 
verschillende dan alleen monetaire een
heden rekening moet worden gehou
den, veel gebruikte kosten-batenanalyse 
wordt in het tweede hoofdstuk bespro
ken. Na een opsomming van een aantal 
kostenbegrippen komen enkele soorten 
van baten aan de orde. Wat zijn bijv. de 
baten bij investeringen in de vervoers
sector, in de recreatieve sfeer en in de 
gezondheidszorg. Ten slotte wordt sum
mier een aantal kosten-batenindices be
sproken. 

Het derde hoofdstuk bevat een aantal 
beslissingscriteria voor het geval men 
een keuze moet maken uit elkaar uit
sluitende investeringen en wanneer men 
met vermogensrantsoenering heeft te 
maken. De schrijver maakt daarbij on
derscheid tussen de kwantitatieve en de 
kwalitatieve methode; er is sprake van 
de eerste methode wanneer alle ont
vangsten in geldeenheden kunnen wor
den uitgedrukt. Als één van de bezwa
ren tegen de kwalitatieve methode 
wordt de grote invloed van het subjec
tieve oordeel genoemd. Over de subjec
tieve elementen bij de kwantitatieve me
thoden laat de auteur zich niet uit. We 
denken hier onder meer aan het voor
spellen van toekomstige ontvangsten 
uit investeringen. 

Het capital-budgeting-probleem wordt 
in hoofdstuk vier besproken aan de 
hand van door Beenhakker zelf ont
wikkelde methoden. Dit zijn integere 
(0, I )-programmeringsmethoden waar-
bij de netto contante waarde van een 
project als functie van het begintijdstip 
van uitvoering genomen wordt. Naast 
het bezwaar dat bestaande procedures 
wel heel kort worden besproken, lijkt 
de bespreking van zijn eigen methoden 
nogal uitbundig, terwijl aan deze laatste 
zeker nog een aantal bezwaren kle-
ven. We denken aan het feit dat demo
gelijkheid van herinvestering binnen 
zijn model onmogelijk is. In het vijfde 
hoofdstuk ontvouwt Beenhakker een 
(eigen) model voor gevoeligheidsana-
Iyse van een project. In weerwil van de 
in het voorwoord aan minder wiskun-
dig geschoolden gegeven geruststellin-
gen, wordt hierbij toch gebruik ge
maakt vanWeibull-en Rayleigh-verde
lingen en Laplace-transformaties. Naar 
onze smaak zou dit hoofdstuk voor de 
gemiddelde lezer meer nut hebben als 0 
dit specifieke model vervangen was 
door een aantal algemene gedach-
ten over gevoeligheidsanalyse. In on
zekere situaties kan men ook op an-
dere wijzen tot betere beslissingen ko-
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