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Recensies, replieken en duplieken

In deze rubriek worden zowel methodologieboeken besproken als onderzoeksrapportages, bij voorkeur
van Nederlandstalige auteurs. Auteurs krijgen de gelegenheid om op de recensie te reageren. Op de
website www.kwalon.nl worden regelmatig boeken ter recensie aangeboden. Wie een boek wil bespreken (al dan niet uit dat aanbod) kan zich wenden tot Jeanine Evers: j.c.evers@planet.nl.

Reductie van complexiteit
Dirk Jacobs
F. Wester (red) Rapporteren over kwalitatief onderzoek. Utrecht: Lemma, 2003, 164 p. ISBN
90 5931 150 7. € 20,50.
Inleiders Fred Wester en Ellen Hijmans van de bundel apporteren over kwalitatief onderzoek
stellen dat rapportage bij kwalitatief onderzoek moeilijker is dan bij kwantitatief onderzoek.
Bij kwantitatief onderzoek laten gegevens zich immers vaak compact presenteren in tabellen,
terwijl dataweergave bij kwalitatief onderzoek moeilijker is omdat tekstmateriaal niet altijd
eenvoudig te reduceren valt. Dat klopt tot op zekere hoogte, maar in beide gevallen gaat het
om een reductie van complexiteit van de werkelijkheid en in beide gevallen moeten daarbij
beargumenteerde keuzes gemaakt worden, die niet altijd even vlot uit te leggen zijn. Zo moeten ook de tabellen uit kwantitatief onderzoek in de tekst zelf tot leven gebracht worden en
moeten er evengoed keuzes gemaakt worden inzake analysemodellen en bevindingen waarop men de nadruk wil leggen. Rapportage van onderzoek is nooit een evidentie.
De inleiders vinden dat ‘we zonder meer kunnen stellen dat de presentatie van gegevens een
van de grote problemen van kwalitatief onderzoek is’ (p. 16). Dat kan best, maar persoonlijk
vind ik de analyse van kwalitatieve onderzoeksgegevens veel moeilijker dan de rapportage.
Jammer genoeg moet je in vele werken gissen naar de precieze aanpak bij de analyse. Ik ben
het dan ook volmondig eens met Nathalie Vallet die het in haar bijdrage tot de bundel
betreurt dat je in rapporten over kwalitatief onderzoek vaak zo weinig inzicht geboden krijgt
over het precieze analyseproces. Net als zij vind ik dat kwalitatief onderzoekers zich hier duidelijker in de kaart moeten laten kijken. Het is alleszins niet omdat je aan kwalitatief onderzoek doet, dat je niet moet uitleggen welke systematiek je gehanteerd hebt. Vallet hamert
terecht op het belang van transparantie over de gehanteerde systematiek bij de analyse van
data (en dus niet enkel bij de fase van dataverzameling waartoe men de uitleg doorgaans
beperkt). Wat dat betreft, ga ik ook akkoord met Hinke Beukema die in haar bijdrage ‘De
structuur van het onderzoeksverslag’ stelt dat de schrijver erin moet slagen ‘de gevolgde
methoden voor de lezer glashelder op papier te krijgen’ (p. 21). Dit moet zowel op de dataverzameling als op de data-analyse slaan – ook al kunnen die, bijvoorbeeld volgens de gefundeerde theoriemethode, door elkaar lopen. In dezelfde lijn benadrukt Adri Smaling in zijn
bijdrage ‘De argumentatieve overtuigingskracht van het onderzoeksverslag’ dat – op zijn
minst de mogelijkheid tot reconstructie van – een expliciet argumentatief betoog vereist is bij
de weergave van kwalitatief onderzoek om aanspraak te kunnen maken op het predikaat
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‘wetenschappelijk’. Smaling plaatst dan ook kanttekeningen bij een aantal alternatieve vormen van presentatie zoals gepropageerd door personen als Laurel Richardson.
Tineke Abma onderneemt in het licht van voorgaande opmerkingen een moedige poging om
in haar stuk ‘Dialogisch schrijven’ de alternatieve representatievormen te verdedigen.
Bepaalde representatievormen die Abma ‘dialogisch’ noemt, hebben een duidelijke meerwaarde. Een zelfreflexief onderzoeksverslag en het bewust naast elkaar plaatsen van verschillende ervaringen en perspectieven kunnen bijzonder verhelderend en verrijkend werken.
Daarvan geeft Abma mooie voorbeelden uit onderzoek naar ervaringen van longkankerpatiënten en communicatie met artsen enerzijds en naar ervaringen bij palliatieve zorg anderzijds (p. 75). Waar Abma in het kielzog van Richardson een voorzichtige lans breekt voor het
gebruik van poëzie als representatievorm van kwalitatief onderzoek, haak ik af. ‘Poëzie appelleert aan de zintuigen en roept daarmee lichamelijke en emotionele reacties op’ (p. 79), zo
stelt Abma. ‘Het doel van het presenteren van poëzie is niet om te provoceren of om artistiek
te doen, maar om kennis over te dragen die niet te verwoorden is in wetenschappelijke taal’
(p. 79), zo gaat Abma verder. En nog: ‘Poëzie brengt ons in een domein van gevoelens en
erkent dat het kennen niet alleen via het hoofd, maar ook via het hart verloopt’ (p. 79). Met
alle respect, maar dit gaat echt te ver. Wetenschap gaat om explicitering en argumentatie, niet
om suggestie. Een goed geschreven prozaïsche tekst kan de lezer overigens ook meeslepen
en betrokkenheid oproepen, daarvoor heb je zelfs geen poëzie nodig. Bovendien kan poëzie
als een van de experimentele communicatiemiddelen bij het ‘dialogisch schrijven’ nog elitairder zijn dan klassieke wetenschappelijke verslagen, die soms dat verwijt krijgen (p. 80).
Poëzie is – net zoals dans overigens – geen geschikt medium voor de rapportage van onderzoek. Poëzie levert geen bijdrage tot reductie van complexiteit maar leidt eerder tot een toename ervan. Kunst kan ook niet leiden tot transparantie aangaande de systematiek van het
onderzoek. Uiteraard kunnen kunstvormen boodschappen overbrengen die gestoeld zijn op
wetenschappelijke inzichten, maar de rapportage van wetenschappelijke inzichten moet op
de eerste plaats op conventionele wijze plaatsvinden. Zo vrees ik ook dat ik het conservatieve
standpunt inneem dat romans niet als een proefschrift kunnen fungeren. Romans kunnen
heel leerrijk en informatief zijn – denk bijvoorbeeld aan het schitterende boek De Plaag van
archeoloog en cultuurhistoricus David van Reybrouck (2001) – maar dat maakt ze daarom
niet wetenschappelijk. Van Reybrouck schrijft overigens doelbewust op conventionele wijze
als hij aan wetenschap in strikte zin wil doen; het een sluit het ander niet uit.
Paul ten Have formuleert een aantal erg interessante bedenkingen in zijn bijdrage
‘Kwalitatief onderzoek op het internet’. Zijn stuk – dat oorspronkelijk geschreven werd in
1998 – is in tijden van ADSL, breedband en krachtigere pc’s al gedateerd als hij klaagt over de
traagheid van het medium. Los daarvan heeft Ten Have volgens mij een punt als hij wijst op
de interessante mogelijkheden van hypertext en het werken met verwijzingen. Voortaan kan
rapportage van kwalitatief onderzoek veel vollediger gebeuren door de mogelijkheid om concreet empirisch materiaal zoals transcripten, foto’s en geluids- of videofragmenten als achtergrondinformatie te publiceren – en zelfs analysestappen duidelijk te maken. Ten Have voorspelt dat ‘als de technische mogelijkheden verbeteren, het mogelijk zal worden een ongekende directheid mee te geven aan de publicatie van resultaten van kwalitatief onderzoek’ (p.96).
Ik hoop van harte dat hier in de toekomst ook meer gebruik van gemaakt zal worden, zodat
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kwalitatief onderzoek zowel haar sterktes beter uit de verf kan laten komen als haar controleerbaarheid vergroten.
Een laatste bijdrage tot de bundel is een stuk van Jeanine Evers aangaande de ethische professionaliteit in rapportage, dat zij mede samenstelde op basis van wat zij een klein e-mail
onderzoek bij collega’s noemt. Dat lijkt tot zinnige opmerkingen over het gehele scala van
problematische situaties aangaande rapportage te leiden. Vreemd is wel dat Evers op een
bepaald punt stelt dat ‘het aan de onderzoeker is om te bepalen waar hij de grens van het toelaatbare wijzigen legt’ (p. 106) wanneer manipulatie van onderzoeksresultaten door de
opdrachtgever besproken wordt. Mijns inziens moet de onderzoeker op dit punt steeds het
been stijf houden en is elke vorm van bedrog onaanvaardbaar en niet-onderhandelbaar. Evers
heeft wel een punt als ze ervoor pleit om bij de opleiding potentiële onderzoekers beter voor
te bereiden op het proces van ‘trekken en duwen dat zij later in hun beroepsleven gaan tegenkomen’ (p. 122). De bundel eindigt met een bijlage van de hand van Pieter Edelman waarin
een geannoteerde lijst van literatuurreferenties aangaande rapporteren van kwalitatief onderzoek gegeven wordt. Daaruit leert de lezer dat ook grootheden als Howard Becker, Anselm
Strauss en Juliet Corbin en Clifford Geertz over de problematiek gepubliceerd hebben.
Jammer genoeg is daar eerder in het boek nauwelijks een weerslag van terug te vinden. Zo
werd het gevoel – dat me al tijdens de lectuur bekroop – versterkt dat de bijdragen in het boek
wel een interessant licht laten schijnen op het rapporteren over kwalitatief onderzoek, maar
dat dit zeker niet het ultieme boek over de kwestie is.
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Repliek op Dirk Jacobs
Fred Wester
De bespreking van Jacobs van de bundel ‘Rapporteren over kwalitatief onderzoek’ is teleurstellend te noemen. Op het hoofdthema van de bundel (rapporteren van kwalitatief onderzoek)
wordt naar mijn smaak te weinig ingegaan, terwijl de kwalificatie ‘dat dit zeker niet het ultieme
boek over de kwestie is’ zijn doel mist. Het was immers niet de pretentie van het boek om
‘ultiem’ te zijn (dan hadden wij het boek Handboek rapporteren genoemd). De bundel laat vanuit
een aantal invalshoeken zien waar men tegenaan loopt bij het rapporteren in kwalitatief onderzoek en tracht daartoe handreikingen te doen. Ik zou het veruit geprefereerd hebben als Jacobs
op een meer overstijgende wijze naar het boek had gekeken en had aangegeven hoe de verschillende bijdragen zijn eigen begrip van rapportage al dan niet hebben beïnvloed. Nu beperkt hij
zich tot losse opmerkingen over een aantal bijdragen, waarbij hij soms de plank misslaat.
Over de bijdrage van Abma stelt Jacobs dat poëzie niet tot een reductie van complexiteit leidt,
maar eerder tot een toename daarvan en daarom niet wetenschappelijk is. Bij het dialogisch
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